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1. INTRODUCERE

Dragă cumpărătorule, apreciem că ai ales să cumperi acest produs. Te asigurăm că vei fi
pe deplin satisfăcut cu utilizarea noii  achiziţii.  Te sfătuim să citesti  pentru început acest
manual cu atenţie şi să îl păstrezi la îndemână pentru necesităţi viitoare.

Cantarul tip carlig seria CR este un cantar precis, rapid si versatil. 

2. DESCRIEREA TASTELOR

ON/OFF:  Buton comutare; utilizati aceasta tasta pentru a porni si a opri cantarul. 
ZERO/TARA: 
Setati punctul zero pentru toate cantaririle consecutive. Afisajul va indica zero.
Tararea cantarului. Inregistreaza greutatea curenta in memorie ca valoarea a tarei, scade
valoarea tarei din greutatea cantarita si afisaza rezultatul. 
Daca greutatea curenta este mai mica de 1% din capacitatea cantarului, setati la zero, daca
greutatea curenta este mai mare de 1% din capacitatea cantarului, activati tara. 
Cu cantarul  oprit,  puteti  bloca aceasta  tasta  pentru  a introduce modul  setare (verificati
numaratoarea interna si calibrati).
HOLD/UNIT: Apasati aceasta tasta pentru intra/iesi din mod blocare taste. In mod Hold,
indicatorul Hold este activat.
Cantarul are 2 untiati de masura, kg si lb. Apasand lung timp de 3 secunde aceasta tasta
selectati unitatea de masura. Indicatorul aferent se va activa.  

3. OPERATII DE BAZA

3.1. SETARE MANUALA LA ZERO

Apasati tasta ZERO/TARA pentru a seta punctul zero din care orice alta cantarire sau 
numarare este efectuata. Aceasta setare este de obicei necesara doar daca cantarul este 
gol. Cand punctul zero este obtinut, afisajul va indica zero.
Cantarul are functie de revenire automata la zero pentru a proteja de oscilatii minore sau 
acumularea de articole pe carlig. Cu toate acestea, este nevoie sa apasati tasta 
ZERO/TARA pentru a readuce cantarul la zero daca greutati mici sunt afisate cu cantarul 
gol. 
Daca greutatea curenta este mai mare de 1% din capacitate, cantarul va activa tara.

3.2. ACTIVARE TARA

Reveniti la zero daca este necesar, apasand tasta ZERO/TARA.  Indicatorul zero se va 
activa. Asezati un recipient pe carlig, afisajul va indica greutatiea acestuia. 
Apasati tasta ZERO/TARA pentru a tara cantarul. Greutatea afisata va fi memorata ca 
valoare a tarei si aceasta va fi scazuta de pe afisaj, aducand afisajul la zero. Indicatorul 
TARA se va activa. Adaugand produse pe carlig, doar greutatea acestora va fi afisata. 
Cantarul poate fi tarat a doua oara daca un alt tip de produs va fi adaugat primului. Din nou,
doar greutatea adaugata dupa tarare va fi afisata.
La indepartatea recipientului de pe taler, se va afisa o valoare negativa. Daca cantarul a 
fost tarat chiar inainte de indepartarea recipientului, aceasta este valoarea bruta a 
recipientului cumulat cu toate produsele indepartate de pe taler. Indicatorul zero va fi activ 



deoarece carligul revine la starea anterioara in care tasta ZERO/TARA  a fost ultima oara 
apasata. 
Daca greutatea curenta este mai mica de 1% din capacitate, cantarul va opera la zero, 
ceea ce inseamna ca greutatea tarei nu poate fi mai mica de 1% din capacitate.

3.3. FUNCTIE BLOCARE TASTATURA

Daca acest cantar nu este stabil sau citirea nu este stabile, va fi dificila citirea. Puteti utilize 
tasta HOLD pentru a bloca citirea datelor. 
Apasati tasta HOLD/UNIT, Indicatorul HOLD activate, citirea datelor va fi blocata; duoa 
citire, apasati din nou tasta HOLD/UNIT. Indicatorul HOLD se va dezactiva si cantarul se va
debloca si va reveni la modul normal de cantarire. 

4. CONFIGURARE

4.1.  INTRODUCERE MOD CONFIGURARE
Opriti cantarul, apasati tasta ZERO/TARA si tasta ON/OFF pentru a porni cantarul. Afisajul 
va indica “ CAL”; introduceti modul configurare. 

4.2. CALIBRARE
Dupa introducerea modului configurare, afisajul va indica “CAL”, apasati tasta ZERO/TARE,
afisajul va indica “unload”, adica golirea carligului, apoi apasati tasta ZERO/TARE pentru 
confirmare. Afisajul va indica valoarea greutatii pentru calibrare, apasati tasta HOLD/UNIT 
pentru selectare. Dupa selectare, apasati tasta ZERO/TARA pentru confirmare. Afisajul va 
indica “ load”, adaugati greutatea de calibrare pe carlig, apasati din nou tasta ZERO/TARA, 
afisajul va indica “PASS”, calibrarea va fi finalizata. 

4.3. SETAREA CAPACITATII
Dupa introducerea modului configurare, afisajul va indica “CAL” , apasati tasta HOLD/UNIT,
afisajul va indica “CAP”. Apasati tasta ZERO/TAR pentru a introduce setarea capacitatii, 
afisajul va indica capacitatea curenta, apasati tasta HOLD/UNIT pentru a modifica 
capacitatea, apasati tasta ZERO/TARA pentru confirmare. 

4.4. VERIFICAREA NUMARATORII INTERNE
Dupa intorducerea modului configurare, afisajul va indica “CAL”, apasati de doua ori tasta 
HOLD/UNIT, afisajul va indica “INP”. Apasati tasta ZERO/TARA pentru a afisa 
numaratoarea interna. 

4.5. SETARE OPRIRE AUTOMATA
Dupa configurarea modului, afisajul va indica “CAL”, apasati de trei ori tasta HOLD/UNIT, 
afisajul va indica “ OFF”. Apasati tasta ZERO/TARA pentru a introduce setarile, apasati 
tasta HOLD/UNIT pentru a selecta timpul de oprire automata (OF 0: functie oprire automata
inactiva, OF3 : oprire automata dupa 3 minute, OF10: oprire automata dupa 10 minute). 
Dupa selectare, apasati tasta ZERO/TARA pentru confirmare.

5. OPERAREA BATERIEI
Cantarul utilizeaza o baterie uscata cu celule (3 baterii tip AA, localizata in spatele 
cantarului). Indepartati capacul compartimentului inn care se afla bateriile glisand spre 
partea dreapta si sprea partea stanga pentru a reatasa capacul. Daca nu utilizati baterii 
uscate, va rugam sa le indepartati din cantar pentru a evita scurgerile de lichid de baterie.


