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Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul 
inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul 
nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare 
necorespunzatoare a aparatului. 

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Urmati urmatoarele masuri de siguranta:
1. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul 

pentru consultari ulterioare.
2. Asezati dispozitivul pe o suprafata uscata, plata si stabila. 
3. Produsul nu este rezistent la apa. Nu scufundati niciodata aparatul in apa sau in orice alt 

lichid. 
4. Scoateti bateriile daca produsul nu va fi utilizat pentru o perioada lunga de timp.
5. Aparatul este destinat pentru utilizare in interior.
6. In cazul in care aparatul indica o functionare defectuoasa sau anomalii, contactati 

imediat un centru de service autorizat. Nu dezasamblati aparatul.
7. Curatati acest aparat cu o carpa moale, usor umezita. Nu folositi agenti chimici sau 

abrazivi pentru a curata cantarul. 
8. Toate componentele din plastic trebuie curatate imediat dupa contactul cu grasimi, 

condimente, otet si alimente puternic aromate / colorate. Evitati contactul cu sucurile 
acide de citrice

INSTALAREA BATERIEI 

1. Deschideti compartimentul pentru baterii. 
2. Introduceti 2 baterii AAA,  respectand polaritatea corecta. 

AFISAJ
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1. Greutate (Tara) 
2. Valoarea negativa (semnul minus)
3. Functia zero
4. Mod greutate 
5. Mod volum lapte 
6. Mod volum apa 
7. Unitate lb:oz
8. Unitate fl'oz
9. Unitate ml
10. Unitate g

MOD

1. Mod greutate 
2. Mod volum lapte 
3. Mod volum apa 

SELECTARE UNITATE DE MASURA 

Puteți alege daca sa se cantareasca în sistemul metric (g, kg) sau imperial (pounds, uncii) . 
Pentru a comuta între sistemul metric si imperial, apasati butonul MODE.
Ecranul va afisa: 
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MOD CANTARIRE 

1. Asezati cantarul pe o suprafata uscata, plata si stabila. 
2. Puneti bolul (daca este utilizat) pe cantar înainte de a-l 

porni.
3. Apasati ON/OFF pentru a porni modul cantarire. Asteptați 

sa se afiseze ”0
4. Apasati butonul MODE pentru a selecta unitatea de 

masura.  
5. Puneti obiectul de cantarit, pe ecranul LCD se va afisa 

greutatea obiectului
6. Daca obiectul de cantarit este apa sau lapte, apasati 

butonul MODE pentru a selecta modul de volum. Pe 
ecran se va afisa greutatea obiectului

MOD VOLUM

1. Asezati cantarul pe o suprafata uscata, plata si stabila. 
2. Apasati ON/OFFpentru a porni modul cantarire. 

Asteptați sa se afiseze ”0”, apasati MODE pentru 
a selecta modul MILK sau WATER.

3. Puneti un container cu lichid pe cantar. 
4. Apasati butonul ZERO pentru a reseta afisajul 

la ”0”. 
5. Se toarna lichidul (apa sau lapte) în recipient si 

pe ecran se afiseaza volumul. 
6. Apasați MODE,selectați modul de cantarire si 

se afiseaza greutatea 
fluidului.
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FUNCTIA ADUCERE LA ZERO  (TARARE) 

Aceasta functie este utilizata pentru cantarirea mai multor obiecte fara a da jos de pe cantar 
obiectul precedent. Puneți primul obiect pe cantar, citiți afisarea. Înainte de adaugarea unui alt 
obiect, apasați butonul ZERO si ecranul LCD este resetat la ”0”. Puneti al doile obiect pe cantar. 
Va fi afisat greutatea celui de al doilea produs. Procedura poate fi repetata de mai multe ori.

Cazul 1: Functia ZERO. 

În cazul în care greutatea totala afisata pe ecranul LCD > 0 grame.

Greutatea totala a tuturor obiectelor = <4% din capacitatea 
maxima de cantarite . (200 g pentru 5000 g capacitate). 
Pe ecran apare „----“ sau „0 g“ dupa fiecare data cand 
apasati butonul ZERO, va rugam sa asteptati puțin. Daca 
este afisat „0 g“ si „T“ în coltul din stanga jos, înseamna ca 
functia ZERO este activa. Capacitatea maxima de încarcare 
ramane neschimbata.

Cazul 2: Functia TARARE  

Greutatea totala a tuturor obiectelor = < 4% capacitate 
maxima de cantarite . (200 g pentru 5000 g capacitate). 

Pe ecran apare „----“ sau „0 g“ dupa fiecare data cand 
apasati butonul ZERO, va rugam sa asteptati puțin. Daca 
este afisat „0 g“ si apare „TARE“ în coltul din stanga jos, 
înseamna ca functia de tarare este activa. Greutatea de 
încarcare maxima este limitata de greutatea totala a 
tuturor obiectelor
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OPRIRE AUTOMATA 

Cantarul se va opri automat atunci cand ecranul LCD afiseaza „0“ sau aceeasi cifra timp de 2 
minute.

OPRIRE MANUALA 

Apasati butonul ON/OFF pentru a opri cantarul manual. 

Nota: cand va fi afisat “0” apasati butonul ON/OFF pentru a opri cantarul. Pe ecran va afisa 
greutatea cantarita, apasați si țineți apasat butonul ON / OFF pentru a opri cantarul.

INDICATII DE EROARE 

Lo Baterie descarcata Inlocuiti bateriile!

Err Suprasarcina Indepartati greutatea suplimentarea

CARACTERISTICI

•	 Indicator de volum apa si lapte 
•	 Doua sisteme de unitati de masura: g / lb:oz
•	 Sistem de unitate în doua volume: ml / fl'oz
•	 Baterie descarcata / indicator de supraincarcare

SPECIFICATII

Sarcina maxima: 5 kg
Sarcina minima: 5 g
Diviziune: 1 g
Unitate de masura: g, oz, ml, lb
Otel inoxidabil bol de 1, 8 l 
Carcasa exterioara din plastic
Oprire automata 
Functie tarare 
Alimentare: 2  baterii marime AAA (bateriile nu sunt incluse)
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul 
ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu 
mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura 
fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru 
a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să 
verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu 
alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.


