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SIGURANTA  

Vă rugăm respectaţi următoarele 
instrucţiuni atunci când folosiţi aparatul. 

Urmati toate indicatiile de siguranta, 
pentru a evita deteriorarile datorata 
unei utilizari neconforme.  

Pastrati manualul pentru referinte 
viitoare. Daca aparatul este transmis 
altei persoane, trebuie predat si 
manualul. 

■ Aparatul este creat exclusiv pentru uz 
casnic. Nu folositi aparatul in alte 
scopuri decat cel stabilit ca fiind de 
cantarire a corpului. 

■ A nu se folosi pe covor sau mochetă. 

■ A se folosi întotdeauna pe o 
suprafaţă dreaptă şi dură. Astfel, 
valorile afişate sunt mai exacte.  

■ Nu folositi aparatul cand aveti 
picioarele ude sau daca suprafata e 
umeda. 

■ Asigurati-va ca aparatul nu va 
aluneca, astfel nu va exista pericolul 
de accidentare.  

■ A nu se folosi niciodată în aer liber.  

■ A nu se continua folosirea în cazul 
apariţiei unei defecţiuni de 
funcţionare.  

■ A nu se continua folosirea aparatului 
dacă se observă crăpături sau 
ciobituri în placa de sticlă. 

■ A nu se pune obiecte pe suprafaţa de 
sticlă. 

■ Nu săriţi niciodată pe sau de pe 
aparat. 

■ Dacă se utilizeaza aparatul în baie, 
nu se va permite în niciun caz 
contactul acestuia cu apa.  

 

■ A nu se cufunda în apă sau in alt 
lichid, a nu se tine sub jetul de apa. 

 

■ A nu se expune la lumina directă a 
soarelui, la temperaturi ridicate sau la 
umiditate ridicată constantă.  

■ A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

■ Aparatul nu poate fi folosit de 
următoarele categorii de persoane şi 
de copii: persoanele cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mintale limitate 
şi cele cu lipsă de experienţă şi 
cunoştinţe. Acest lucru nu se aplică 
ultimei categorii dacă aceste 
persoane au primit instrucţiuni cu 
privire la utilizarea aparatului sau 
dacă îl folosesc sub supravegherea 
unei persoane responsabile cu 
siguranţa lor.  Copiii trebuie 
supravegheaţi în permanenţă pentru 
a vă asigura că nu se joacă cu 
aparatul. 

■ A nu se folosi niciodată dacă prezintă 
defecţiuni vizibile. 

■ Produsele GRUNDIG intrunesc toate 
standardele de siguranta, astfel ca la 
defectare aparatul trebuie reparat sau 
inclocuit de comerciant, centrul 
service sau o alta persoana calificata.  

    Raparatiile realizate la intamplare de 
catre persoane neautorizate pot 
reprezenta riscuri. 

■ A nu se deschide în nicio situaţie. 
Reclamaţiile privind garanţia nu se 
acceptă pentru daunele rezultate ca 
urmare a manipulării 
necorespunzătoare.  

■ Pentru a curata aparatul, se vor 
respecta indicatiile din 
capitolul"Curatenie si Intretinere". Se 
va usca aparatul dupa curatare.  
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SIGURANTA  

■ Nu se va utiliza aparatul in preajma 
suprafetelor incinse cum ar fi aragaz, 
arzator electric sau cuptoare incinse.  

■ Nu se va folosi aparatul in preajma 
materialelor  inflamabile sau 
combustibililor.  

■ Nu se va supraincarca aparatul. 

■ In cazul in care aparatul nu 
functioneaza corespunzator, se va 
incerca resetarea prin scoaterea 
bateriilor  pentru o perioada scurta 
sau prin schimbarea acestora.  

■ Se vor folosi numai baterii de calitate. 
Bateriile de calitate redusa, pot sa se 
scurga si sa deterioreze aparatul. 

■ Conditiile extreme cum sunt caldura 
si umiditatea excesiva a mediului, sau 
utilizarea necorespunzatoare, poate 
cauza scurgerea bateriilor, sau 
ranirea persoanelor.  Daca bateriile 
curg, se vor inlatura cu o laveta, si se 
vor arunca in conformitate cu 
legislatia existenta.  Se va evita 
contactul acidului bateriilor cu pielea 
sau ochii . Daca se intampla sa intre 
in contact cu ochii, se va spala cu 
apa din belsug, si se va consulta 
medicul.  Daca acidul de baterii intra 
in contact cu pielea, se va spala zona 
afectata cu apa si sapun. 

■ Bateriile sunt foarte periculoase daca 
sunt inghitite. Bateriile si aparatul nu 
se vor tine la indemana copiilor. Daca 
sunt inghitite bateriile se va solicita 
ajutorul medical imediat. 

■ Bateriile nu se vor reincarca sau 
reactiva si nici nu vor fi aruncate in 
foc. Nu se va permite contactul 
bateriilor cu apa.  

■ Daca nu se va utiliza aparatul o 
perioada lunga de timp, se vor 
inlatura bateriile.  Aparatul se poate 
deteriora daca acestea curg.  

■ Daca cantarul nu functioneaza, 
inlocuiti toate bateriile.  

■ Bateriile nu trebuie aruncate 
impreuna cu gunoiul menajer,  ci in 
functie de reglementarile legale ce tin 
cont de normele ecologice.  

■ Nu se vor folosi simultan, baterii noi 
cu baterii vechi, sau branduri diferite.  

■ Inainte de aruncarea aparatului, 
inlaturati bateriile.  

■ Atunci cand se aseaza bateriile se va 
avea in vedere polaritatea asa cum 
este indicata in compartimentul 
destinat. A nu se scurtcircuita 
bateriile.  

■ Aparatul se va opri automat dupa 10 
secunde de la finalizarea cantaririi.  

■ Atunci cand voltajul bateriilor este 
scazut, semnul "Lo" va aparea pe 
ecran. Inlocuiti bateriile cu unele noi.  

Atentie 

■ Aparatul PS 2010 este un produs 
pentru sănătatea dumneavoastră, dar 
nu este un aparat medical.  Nu se pot 
emite recomandări medicale pe baza 
utilizării sale sau pe baza rezultatelor 
afişate. 
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PREZENTARE GENERALA  

 

Stimate Client, 
 
Felicitări pentru cumpărarea cântarului 
de baie digital PS2010. Citiţi cu atenţie 
următoarele instrucţiuni, pentru a vă 
asigura că vă veţi bucura de acest 
produs de calitate de la Grundig mulţi 
ani de acum înainte.  

Funcţii speciale 

Cantarul de baie digital este echipat cu: 

- Suprafata cu design elegant sticla 

- Aspect ingust (20mm) 

- Display LCD cu lumina albastra de 
fundal 

- Cifre foarte mari  

- Functie auto pornire  

- Capacitate cantarire :6-180 kg  

- Rezultat extra rapid: numai 3 secunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Control si componente  

Vedeti simbolurile de la pagina 2 

Fata   

A Suprafata sticla  

B LCD  

Spate 

C Senzori cu suprafata anti-alunecare. 

D Comutator unitati de masura 
(kg/lb/st) 

E Compartiment baterii 
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FUNCTIONARE  

 

Pregatire  

 

Introducerea/ inlocuirea 

bateriilor  

Cântarul funcţionează cu patru baterii 
1,5 V (AAA/UM4/RO3). Inlocuiti 
intotdeauna toate bateriile in acelasi 
timp.  
1. Deschideţi compartimentul bateriilor 
E de la baza aparatului apasand si 
impingand sageata iar apoi scoateti 
bateriile.  

2.  Vă rugăm să aruncaţi bateriile uzate 
în mod ecologic. Asezati noile baterii 
1,5 V(AAA/UM4RO3) in compartimentul 
pentru baterii. Atentie la polaritatea  
corecta semnalizata in compartiment. 

3.  Inchideti compartimentul pentur 
baterii. Asigurati-va ca a facut click la 
locul stabilit. 

Nota 

■ Nu expuneţi bateriile la călduri 
extreme produse, de exemplu, de 
lumina solară directă, radiatoare sau 
flăcări.  

■ Dacă bateriile se descarcă, pe ecran 
B  apare simbolul "Lo". Introduceţi 
imediat baterii noi.  

■ Scoateţi bateriile când sunt 
consumate sau când ştiţi că nu veţi 
folosi cântarul o perioadă mai 
îndelungată. Producătorul nu îşi 
asumă răspunderea pentru daunele 
provocate de scurgerile bateriilor. 

Notă privind protecţia mediului 

■ Bateriile, inclusiv cele care nu conţin 
metale grele, nu trebuie aruncate la 
un loc cu gunoiul menajer.  Vă rugăm 
să aruncaţi bateriile uzate în mod 
ecologic. Aflaţi care sunt  

 

reglementările legale aplicabile în 
regiunea dumneavoastră.  

 

Stabilirea unitatilor de masura 

Aparatul poate afisa greutatea folosind 
untiati atat sistemul de măsurare anglo-
saxon (lb/in) şi cel european (kg/cm). 

1. Setati unitatea dorita tinand apasat 
butonul de comutare intre unitatile de 
masura anglo - saxon si cel european 
D. 

Utilizare  

1. Puneţi cântarul pe o suprafaţă 
dreaptă şi netedă. 

2. Pasiti cu atentie pe suprafata de 
sticla A a cantarului si stati nemiscat 
pana cand se realizeaza masuratoarea 
greutatii.  

Nota 

■ Pasiti usor pe aparat in sectiunea 
suprafetei de sticla, numai cu piciorul 
drept sau cu cel stang. Asigurati-va ca 
piciorul dvs este la cel putin 2 cm de la 
margine. Apoi asezati si celalalt picior 
pe cealalta parte a suprafetei de sticla.   

■ Asigurati-va ca greutatea se afla pe 
centrul cantarului.  

■ Cantarul are o functie de auto pornire 
pentru mai mult confort. Cantarul 
porneste automat in momentul in care 
pasiti pe el, si greutatea masurata va fi 
indicata pe ecran in doar 2-3 secunde. 

■ In cazul in care cantarul dvs nu 
porneste automat,  loviti uşor suprafaţa 
de sticlă A cu piciorul, o singură dată 
pentru activare.  Pe ecran B va aparea 
»0,0 «. 
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FUNCTIONARE 

3. Greutatea masurata va aparea pe 
ecranul LCD B 

- Asteptati pana cand indicatorul de 
greutate nu mai apare intermitent.   

 

4. Dupa aproximativ 10 secunde 
cantarul se va opri automat. 

Notă  

■ Aparatul se autocalibreaza. Dupa 
fiecare alimentare, se intampla acest 
lucru, astfel ca primele 2 rezultate 
imediat dupa calibrare pot fi eronate.  

■ Daca bateriile sunt aproape golite, 
simbolul  "LO" apare pe ecranul B. 
Inlocuiti bateriile cu unele noi.  

 

■ Greutatea maxima ce poate fi 
suportata de cantar este de 180 kg. 
Daca este depasita pe ecranul B 
apare "Err". Coborâţi imediat de pe 
platforma de sticlă. 

 

■ In cazul in care pe ecran apare o 
eroare, resetati cantarul. Scoateti 

bateriile, asteptati 10 secunde si apoi 
le puteti introduce la loc.   

■ Pentru pastrarea bateriilor un timp 
mai indelungat, cantarul detine 
functia de auto oprire dupa 10 
secunde de la incheierea cantaririi.  
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INFORMATII

Curatare si intretinere  

Atentie 

■ Asigurati-va ca respectati  

urmatoarele instructiuni de siguranta la 
curatarea aparatului. 

1. Asteptati pana cand aparatul se 
opreste automat. 

2. Curatati exteriorul aparatului cu o 
lavetă umedă.  

Atentie 

■ Nu folositi agenti de curatare, alcool,  
acetona, petrol, solventi,  substante 
abrazive, obiecte de metal, polish de 
metal, sau perii dure pentru curatarea 
cantarului.   
■ Nu cufundati aparatul in apa sau alte 
lichide.  
 

Nota 

■ Uscati cu atentie toate componentele 
cu o carpa moale dupa ce ati curatat 
aparatul.  
 

Depozitare  

Daca nu planificati utilizarea aparatului 
pentru o perioada mai lunga de timp, va 
rugam sa-l depozitati cu atentie. 
Asigurati-va ca aparatul este complet 
uscat.  
Asezati aparatul intr-un loc racorors si 
uscat, in care sa fie protejat de 
umezeala si de razele soarelui.  
Asigurati-va ca nu este la indemana 
copiilor.  
Scoateti bateriile din aparat daca nu 
veti utiliza aparatul pentru mai mult 
timp.  

Notă privind protecţia mediului 

Acest produs este fabricat din piese şi 
materiale de înaltă calitate care se pot 
refolosi şi recicla. 

Aşadar, când nu se mai poate folosi, nu 
îl aruncaţi la un loc cu gunoiul menajer. 
Duceţi-l la un punct de colectare pentru 
echipamente electrice şi electronice. 
Acest lucru este reprezentat pe produs, 
în manualul de folosire şi pe ambalaj 
prin simbolul de mai jos. 

 

Vă rugăm aflaţi care sunt 
punctele de colectare operate 
de autorităţile locale. 

Ajutaţi la protejarea mediului, reciclând 
produsele folosite. 

Specificaţii tehnice 

Acest produs respectă Directiva 
Europeană 2004/108/CE. 

Sursa de alimentare 

4X1,5 V baterii (AAA/UM4/RO3) 

Sarcina maximă 

180 kg/396lb/23st 

Gradare 

d-100 g 

Temperatura ambientală 

20 °C ±15 °C 
 
 
Modificări tehnice şi de design rezervate
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Pentru mai multe detalii despre 
produsele Grundig, va rugam vizitati: 
www.grundig.com.ro 
 

http://www.grundig.com.ro/

