
GHID DE UTILIZARE 

 

CANTAR DIGITAL DE BAIE 

Cod: SCALE-PRS-BLOOM-WL   

 
 
 

Vă mulțumim ca ați ales un produs WELL! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos si sa le 
pastrați la indemană pentru utilizări viitoare. 
 
 
Specificatii 

• Capacitate maximă: 180 kg 

• Diviziune: 100g 

• Funcție de auto oprire & auto zero 

• Semnalizare nivel baterie scăzut și suprasarcină 

• Alimentare: 1 x 3V (baterie tip buton CR2032) inclus în 
ambalaj 

 
Precauții si atenționări 
 
1. Protejați cântarul de umezeala                   2 . manipulați cu grijă 

                                     

3．Nu folosiți cântarul pe suprafață inegală   4. Nu călcați pe marginea cântarului 

                                    

5.  Nu pasiti pe platforma cântarului cand aveti picioarele ude – risc de alunecare! 

6. Nu utilizați cântarul în zone cu câmpuri electromagnetice puternice. 

7. Vă rugăm să scoateți bateriile dacă cantarul nu este utilizat mult timp 

8. Nu încercați să deschideți cântarul sau să eliminați componente. Repararea trebuie făcută numai de către tehnicieni 
calificați. 
 
 

ÎNAINTE DE A UTILIZA CANTARUL 

1. Să îndepărtați ambalajul  

2. Deschideți capacul bateriei, introduceți bateriile 1XCR2032 în carcasa bateriei. Apoi închideți capacul bateriei. 
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3. Pentru a obtine un rezultat corect, asezați cântarul pe o suprafata neteda,  tare 

4. Apăsați poziția C pentru a scoate bateriile cu ușurință. 

Pentru a măsura greutatea  

Înainte de prima utilizare, vă rog să urmăriți pașii de mai jos:  

1. Puneți cântarul pe o suprafață netedă, tare. Apoi, urcați-vă ușor pe platforma de cântărire pentru a-l porni. Ecranul se 

aprinde. După cum  arată în imaginea următoare 

  

2. Unitatea implicită din fabrică este „kg”, dacă nu este cazul, vă rugăm să setați comutatorul pe spatele scării pentru a 

alege unitatea necesară lb sau st. 

3. Cântarul pornește singur 

 

4. Ecranul LCD afișează Greutatea dvs.: 

 

Cântarul se va opri automat după 10-15 secunde. 
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NOTĂ  

1. „C” va apărea dacă cântarul nu este în poziție stabilă, greutatea măsurată nu este reală, trebuie să vă cântăriți din nou.  

 

2. „ERR” va apărea dacă cântarul este supraîncărcată (Peste 180 kg / 400lb). 

 

3. „Lo” va apărea dacă bateria este descărcată și trebuie înlocuită. 

 

       
 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie 

specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea 

sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze 

de efect de seră  sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. 

Depunând la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați 

responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie 

reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat 

electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei 

poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei 

colectări separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

 

mailto:suport@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

