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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră simbolizează produse de calitate 
superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj 
şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, 
să le puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Indicaţii importante

1. Atenţie 
– Feriţi cântarul de şocuri, umiditate, praf, substanţe chimice, variaţii puternice de temperatură şi surse 

de căldură prea apropiate (sobe, radiatoare). 
– Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi Beurer sau de către comercianţii autorizaţi. 
– Toate cântarele corespund directivei CE 2004/108 + completările ulterioare. Dacă mai aveţi întrebări 

referitoare la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau 
serviciului pentru clienţi Beurer. 

– Curăţarea: Cântarul poate fi curăţat cu o cârpă umezită, pe care puteţi aplica, la nevoie, puţin deter-
gent de vase. Nu scufundaţi niciodată cântarul în apă. Nu spălaţi niciodată cântarul sub jet de apă.

– Depozitarea: Nu aşezaţi obiecte pe cântar când nu îl utilizaţi.
– Exactitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. plită cu inducţie, 

telefoane mobile). 
– Sarcina admisă a cântarului este de max. 20 kg (44 lb, 704 oz). În cazul măsurării greutăţii, rezultatele 

sunt afişate în unităţi de măsurare de 5 g (0,02 lb, 0,20 oz) 
– Cântarul nu este conceput pentru utilizarea în scopuri comerciale.
– Înlăturaţi elementul de siguranţă pentru transport eventual existent.
– Aşezaţi cântarul pe o podea stabilă netedă; o suprafaţă stabilă este premisa pentru o măsurare 

corectă.

2. Utilizare
2.1 Baterie
Pentru cântar sunt necesare 2 baterii alcaline micro AA de 1,5 V. Acestea trebuie introduse înainte de 
punerea în funcţiune a cântarului pentru copii în compartimentul de baterii de pe partea de jos a cân-
tarului, conform polarizării. Dacă pe afişaj apare „Lo“ sau apare simbolul de baterie, trebuie schimbate 
bateriile existente. 
Bateriile consumate nu se elimină la gunoiul menajer. Eliminaţi-le apelând la co-
merciantul dumneavoastră de electrice sau prin intermediul unui punct de colectare 
specializat, deoarece această obligaţie este prevăzută de lege.
Notă: Bateriile/acumulatoarele care conţin substanţe toxice prezintă aceste simbo-
luri: Pb = bateria conţine plumb, Cd = bateria conţine cadmiu, Hg = bateria conţine 
mercur. Pb       Cd       Hg
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2.2 Cântărirea
Greutatea este afişată în intervale de 5 g începând cu o greutate minimă de 50 g.
Apăsaţi tasta „ “ pentru a porni cântarul. 
Imediat ce a apărut „0.000 kg“ pe ecran, cântarul este pregătit pentru măsurare.

Aşezaţi acum bebeluşul pe suprafaţa de cântărire. Acţionaţi cu mare grijă, nu scăpaţi bebeluşul şi 
ţineţi cont de capul acestuia.

Cântarul pentru copii dispune de o funcţie „HOLD“ (AUTO HOLD şi MECHANICAL HOLD). Funcţia 
AUTO HOLD fixează greutatea bebeluşului imediat ce acesta este suficient de liniştit pentru a înregistra 
o valoare exactă de măsurare. Dacă bebeluşul se mişcă mult, nu se poate determina greutatea. Încercaţi 
din acest motiv să liniştiţi bebeluşul care dă din picioare pentru a obţine astfel o măsurare rapidă. Nu 
atingeţi însă bebeluşul, pentru a nu influenţa măsurarea greutăţii. 

Imediat ce greutatea bebeluşului este fixată, afişajul „HOLD“ nu mai luminează intermitent şi greutatea 
este afişată timp de 20 de secunde. Cântarul se opreşte în mod automat.

Dacă bebeluşul dă foarte tare din picioare, puteţi alege funcţia MECHANICAL HOLD apăsând tasta 
„HOLD“. În decurs a 3 secunde, afişajul „HOLD“ nu mai luminează intermitent şi greutatea este afişată 
pentru 20 de secunde.

Dacă nu doriţi să lăsaţi bebeluşul direct pe suprafaţa cântarului, ci de exemplu, pe un prosop, trebuie 
să aşezaţi prosopul pe cântar înainte de pornire. În cazul în care prosopul şi alte obiecte pe care doriţi 
să le utilizaţi la cântărire sunt mai grele de 50 g, puteţi utiliza, de asemenea, funcţia TARA. După ce 
aţi apăsat tasta TARA, pe ecran se afişează „Tare“. Pentru a reseta cântarul la 0,000 g, acţionaţi tasta 
TARA, după ce „HOLD“ nu mai luminează intermitent.  

În starea de livrare, cântarul este reglat la unitatea de măsură „kg”. Cu tasta „kg/lb/oz“ puteţi comuta 
de fiecare dată la unităţile de măsură Kilogramm „kg“, livră „lb“ şi uncie „oz“  

2.3 Eliminarea deşeurilor
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. În caz de întrebări 
suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale însărcinate cu eliminarea deşeurilor.
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