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1.       PRECAUTII

Ÿ PENTRU ORICE DEFECTIUNE CARE NECESITA 
ASISTENTA TEHNICA SCOATETI MAI INTAI APARATUL 
DIN PRIZA

Ÿ INTRERUPETI ALIMENTAREA SI INAINTE DE: 
INSTALARE, TRANSPORT, CURATARE.

Atenție:
Acest produs se folosește în mod legal pentru domenii de 

interes public numai dacă este sigilat, dacă are un numar de serie, 
dacă are certificat de conformitate emis de producator și dacă nu este 
conectat la nici un dispozitiv auxiliar. 

Nu încercati să rupeți sigiliul de pe cântar sau să îndepărtați 
eticheta. Contactați dealerul dv. pentru mai multe informații și service.

În conformitate cu legislația în vigoare calibrarea nu se poate 
face decât de un agent autorizat/calificat PARTNER.

Pentru detalii sunați la 021.2230745.

Acesta este un instrument de precizie

ü

ü

ü Curăţaţi aparatul cu o carpă moale, fara acetona, alcool sau alte 
substante.

Asiguraţi-vă că aparatul este aşezat perfect orizontal. Dacă 
este necesar corectaţi poziţia acestuia cu ajutorul picioruşelor 
reglabile conform bulei de nivel.

Nu aşezaţi cântarul pe suprafeţe înclinate. Mesele sau 
podeaua trebuie să fie rigide şi fără vibraţii. 

Nu aşezati cântarul în apropierea aparatelor care produc 
vibraţii sau camp magnetic de mare intensitate. 

Evitaţi sursele de alimentare instabile. Nu alimentaţi cântarul 
împreuna cu mari consumatori de electricitate cum ar fi 
echipamentele de sudura sau motoarele electrice de mare putere. 

Evitaţi temperaturile extreme. Nu aşezaţi cântarul la soare sau 
în zona de acţiune a instalaţiilor de aer condiţionat. 

Evitaţi umiditatea ridicată care poate favoriza formarea 
condensului. 

Evitaţi contactul direct cu apa. Nu pulverizaţi şi nu introduceţi 
cântarul în apă. 

Verificaţi precizia de cântărire în mod periodic.
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat si curat.
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2.2.Descrierea tastaturii

2.3.Descriere -  afișaj LED (modelele DUPL, DUPL-P)

Descriere -  afișaj LCD (modelele DUP, DUP-P)

2.          DESCRIERE

2 3

È0Ó Indicator zero (cântarul este adus la zero)

Indicator stabilitate (cântarul este stabil)

NET Indicator greutate netă

W1 Cântarul este în intervalul de cântărire 1

W2 Cântarul este în intervalul de cântărire 2

Lei/100g Indicator pentru preț pe 100g

Lei/kg Indicator pentru preț pe Kg

BAT Indicator avertizare baterie descărcată 

2.1.Specificații

Model No.
Max Primul Interval Al doilea Interval

W1 x e1 W2 x e2

DUP3(P); DUPL3(P) 3kg 1,5kg x 0,5g 3kg x 1g

DUP6(P); DUPL6(P) 6kg 3kg x 1g 6kg x 2g

DUP15(P); DUPL15(P) 15kg 6kg x 2g 15kg x 5g

DUP30(P); DUPL30(P) 30kg 15kg x 5g 30kg x 10g

Materiale platan inox, carcasa plastic

Aplicații calcul preț; cântarire

Afișaj 
(in functie de model)

LED
inaltime 18 mm; 

cifre: 5/ 5/ 6; 7 segmente

LCD
înălțime 18 mm; 

cifre: 6/ 6/ 6; 7 segmente

Putere
adaptor AC 12V/1000mA; 

acumulator plumb-acid 6V/4,5Ah

Clasa III

Nivel Tara Full Tare Range

Power On Zero Range ±10% of W1

Manual Zero Range ±2% of W1

Siguranța supraîncărcare 120% din capacitate

Memorii PLU 100, dintre care 5 cu acces direct

Temperatură de lucru
o o-10 ~40 C

Mediul de lucru umiditate rel.≤85%; fara condens

Pentru rezultate exacte la cântarire nu folosiți cântarul dacă mediul 
ambiant prezintă condiții ce  nu corespund cu cele prezentate în 
capitolul Specificații.

Nu încercati să deschideți aparatul sau să depistați defectele 
altfel decât se precizează în capitolul DEPANARE.

Tastele numerice [0~9] se folosesc pentru introducerea 
prețului unitar

Tasta ●: La apăsare lungă se comuta în modul de 
programare a iluminării display-ului.

Tasta [C] este folosită pentru ștergerea datelor 
introduse. Sau pentru ieșirea din modul “setari”

Tasta [PLUS] este folosită pentru salvarea prețului în 
memorie sau rechemarea acestuia din memorie

Tasta [TARA] extrage valoarea greutății unui recipient 
și permite afișarea greutatii nete. În modul 
“setari” se utilizează pentru a naviga spre meniul 
următor.

Tasta [ZERO] aduce cântarul la zero

Taste pentru MEMORIILE DIRECTE de preț.

È

PLUS

ZERO

TARA

È1 5MEMO

MASA PRET UNITAR PRET TOTAL

BAT

Kg

Lei/100g Lei/Kg

Lei
100g / Kg

MASA PRET UNITAR PRET TOTAL

0.0.0.0.0. 0.0.0.0.0. 0.0.0.0.0.

MASA PRET UNITAR PRET TOTAL

BAT

Kg

Lei/100g Lei/Kg

Lei
100g / Kg

MASA PRET UNITAR PRET TOTAL

0.0.0.0.0.0, 0.0.0.0.0.0, 0.0.0.0.0.0,
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3.5. Alimentarea cântarului
     a. Înainte de a introduce alimentatorul în priză, verificați 
și asigurați-vă că tensiunea de intrare a alimentatorului (220V) se 
potrivește cu cea a prizei. Dacă nu este asa, nu introduceți în priză 
alimentatorul și contactați dealerul dv. imediat.
 b. Înainte de a folosi cântarul pentru prima oara, 
introduceți alimentatorul în priza de perete, conectați cablul de 
alimentare la conectorul de pe partea de dedesubt a cântarului și 
încărcați cântarul timp de cel puțin 12 ore.

c. Nu utilizați aceeași priză pe care sunt mari consumatori 
(vitrine frigorifice, generatoare etc…)

3.6. Verificarea-reglarea poziției 
orizontale de lucru a cântarului

Înainte de a utiliza cântarul, vă 
rugăm să verificați dacă bula de nivel 
este poziționată corespunzător (în 
mijlocul cercului); dacă nu, vă rugăm 
poziționați cântarul corect cu ajutorul 
piciorușelor reglabile.

3.8. Reîncărcarea cântarului
Cântarul este echipat cu un acumulator 6V/ 4,5Ah. Acesta se va 

încarca timp de 12 ore (timp în care cântarul rămâne oprit) pentru a 
funcționa în parametrii optimi.

Autonomia este între 120 ore (modelele LCD - funcționare cu 
backlight oprit) și 20 ore (modelele LED - funcționare continuă). 

Când se aprinde INDICATORUL ’’BAT’’ dispozitivul mai poate 
funcționa timp de maxim 6 ore, după care cântarul se va opri automat 
pentru protecția acumulatorului. Conectați încărcătorul la cântar și apoi 
la priză. Cântarul nu trebuie să fie pornit.

Încărcarea este completă atunci când ledul din partea stângă a 
afișajului devine verde. Ledul va avea culoarea galbenă pe parcursul 
încărcării, sau roșu în momentul în care acumulatorul este descărcat.
Neîncărcarea acumulatorului conform prezentului manual poate duce la 
defectarea acestuia și pierderea garanției.

Acesta trebuie 
încarcat la fiecare 3 luni.

Neutilizarea cântarului pentru o lunga perioada de timp poate 
duce la alterarea caracteristicilor acumulatorului. 
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3.7. Pornirea/ oprirea cântarului 
Butonul de pornire/oprire se află sub cântar în partea din 

dreapta (vezi imaginea de pe pagina alăturată). Pentru a porni/opri 
cântarul apăsați butonul. La pornire, cântarul își face auto-testul și 
apoi e gata de funcționare.

3.3. Montarea brațului cu afișaj (la modelele DUP-P; DUPL-P)
Desfaceți capacul de sub suportul brațului.
Desfaceți șurubul de fixare a firelor.
Conectați cupla de la firele bazei cu cea de la firele din țeava 
brațului (Atenție: firele se cupleaza pe culori corespunzătoare!)
Montați brațul cu atenție (să nu prindeți firele) și fixați-l cu șurubul 
lateral.
Aranjați firele de sub suportul brațului (împingându-le în sus) și 
fixați-le cu șurubul de susținere.
Montați la loc capacul de protecție al suportului de brat.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3.2. Protecția în timpul transportului
Pentru siguranța în timpul transportului, cântarul este fixat cu 

un șurub de protecție. Înainte de prima utilizare, îndepartați acest 
șurub conform schiței de mai jos.

De fiecare dată când doriți să transportați cântarul folosiți 
șurubul de protecție pentru a evita orice daună a componentelor 
sensibile. 

șurub

dop cauciuc

dop cauciuc

buton Pornit/ Oprit

3. INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

3.1. Verificarea accesoriilor : 
Verificați și asigurați-vă că aveți incluse următoarele accesorii:

1 platan
1 alimentator
1 husa protectie
Certificat de garanție
Certificat de conformitate

Contactați dealerul dv. dacă vă lipsește unul dintre aceste accesorii.

3.4.     Montarea platanului

Asezați platanul pe cântar cu piciorușele în lăcașurile corespondente 
fără a apăsa pe platan.
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4.5. Schimbarea unității de măsură : “Lei/kg” sau “Lei/100g”
(valabilă numai pentru prețurile stocate în memorie)

Țineți apăsat 5 sec tasta [PLUS] pentru a intra în meniu. Se va afișa: 

Apăsați tasta [TARA] pâna când indicatorul ajunge în dreptul unității 
de măsură dorite: Lei/kg (”1” în afișajul din dreapta) sau Lei/100g(”2” 
în afișajul din dreapta).

Apăsați tasta [C] pentru a confirma alegerea și a ieși din setări.

StorE Uni t.P 1

4.6. Memorarea prețurilor
Cântarul poate stoca în memorie 100 prețuri unitare, dintre 

care primele 5 sunt cu accesare directă.

4.6.1. Salvarea în memorie a prețului unitar  
Apăsați lung tasta [PLUS] pentru a intra în meniu. Urmați pașii 

de mai sus și selectați unitatea de măsură dorită pentru prețul unitar, 
după care apăsați o dată tasta [ZERO]. Pe ecran apare :

și puteți introduce de la tastele numerice prețul (exemplu: 5.00) care 
va fi afișat pe ecranul din dreapta. Dacă trebuie să ștergeți, folosiți 
tasta [C]. Apăsați tasta [ZERO] pentru confirmare.

Urmează alegerea “adresei” la care va fi salvat prețul:

Utilizați una dintre tastele M1-M5 pentru memoria directă, sau 
introduceți un număr de la 6 la 100 folosind tastele numerice pentru 
memoriile suplimentare. Apăsați tasta [ZERO] pentru confirmare. 
Puteți continua cu introducerea în memorie a următoarelor prețuri, sau 
puteți ieși din “setări” prin apăsarea tastei [ZERO].

4.6.2. Folosirea prețurilor unitare din memorie 
Pentru folosirea unui preț unitar din memorie procedați astfel:  

după ce ați amplasat marfa pe cântar, 
- apăsați M1-M5 pentru prețurile din memoria directă, sau 
- tastați numărul “adresei” apoi apăsați tasta [PLUS] pentru celelalte.

Pentru a șterge prețul unitar afișat, apăsați tasta [C] sau 
introduceți un alt preț de la tastele numerice. 

StorE PricE 5.00
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IMPORTANT : Pentru reîncărcarea acumulatorului folosiți numai 
alimentatorul original PARTNER . Folosirea altor alimentatoare 
duce la defecțiuni și pierderea garanției.

IMPORTANT : Folosirea funcției BACKLIGHT (iluminare display) 
duce la micșorarea timpului de funcționare a aparatului în mod 
autonom pe acumulator. 

4. OPERAȚIUNI DE BAZĂ 

4.1. Aducerea la zero
În cazul în care nu există greutăți pe platan dar pe ecran este 

afișată o greutate diferită de zero, apăsați tasta [ZERO] pentru a 
aduce cântarul la zero. Atunci când greutatea depășește 2% din 
capacitatea maximă, funcția de aducere la zero nu mai poate fi 
folosită. 

4.2. Tara 
Așezați recipientul pe platan; atunci cand greutatea de pe afișaj 

este stabilă,  apasați tasta [TARA]; indicatorul NET va fi semnalat și 
greutatea recipientului va fi scăzuta din totalul cântăririi. Când doriți să 
ștergeți valoarea tara, ridicați recipientul de pe cântar și apăsați din 
nou tasta [TARA].

Notă: 
Ÿ Când efectuați operațiunea tară, asigurați-vă că dispozitivul este 

stabil. Dacă este instabil, difuzorul va emite două beep-uri atunci 
când apăsați tasta TARA.

Ÿ Pentru toate seriile de cântare DUPL, valoarea maximă a tarei poate 
ajunge doar la o valoare de 4 cifre (datorită simbolului minus “-”)

Ÿ Dacă valoarea tara este în intervalul W2, atunci când recipientul 
este îndepartat, cântarul va reveni automat la zero.

4.3. Avertizare supraîncărcare greutate
Vă rugăm să nu așezați pe cântar greutăți mai mari decât 

capacitatea maximă a acestuia. Atunci când cântarul emite un semnal 
sonor și nu mai afișeajă nimic, înlăturați imediat produsele de pe 
platan pentru a preveni deteriorarea celulei de cântărire.

4.4. Introducerea prețului unitar
Pentru folosirea cântarului în tranzactii comerciale este necesar 

să introduceți prețul unitar al produselor cântărite, și apoi cântarul va 
calcula valoarea produselor de pe platan. 

Atunci când cântarul afișează greutatea produselor de pe 
platan, introduceți prețul unitar cu ajutorul tastelor numerice.

Prețul unitar pe care l-ați introdus va fi afișat pe ecranul PREȚ UNITAR, 
iar prețul total al produselor va fi afișat pe ecranul PREȚ TOTAL.Pentru 
ștergerea prețului unitar introdus anterior apasați tasta [C]. 



4.5. Schimbarea unității de măsură : “Lei/kg” sau “Lei/100g”
(valabilă numai pentru prețurile stocate în memorie)
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6. DEPANARE

   Cântarul nu poate fi pornit.
Verificați: Cântarul este incarcat?
Acționați: Reîncărcați cântarul cel putin 12 ore înainte de prima 

folosire sau conectați la curent alimentatorul înainte de  
pornirea cântarului.

Verificați: Este alimentatorul original PARTNER al cântarului ? 
Alimentatorul este introdus corespunzător atât în priza 
cât și în cântar?

Acționați: Folosiți alimentatorul original.
Verificați: ambele mufe și mai încearcați o data.

Situație:   Cantarul se stinge automat.
Verificați: Este aprins indicatorul de descărcare al acumulatorului 

(BAT)?
Acționați: Folosiți  numai încarcatorul original PARTNER.

Situație:   Capacitatea nominala nu poate fi atinsa.
Verificați: Este aprins indicatorul NET?
Acționați: Opriți cântarul. Luați toate greutățile de pe platan și 

porniți din nou cântarul. 
Verificați: Blocheaza ceva platanul?
Acționați: Îndepartați toate obstacolele.

Situație:   Când porniți cântarul, toate afisajele sunt 
goale în afara de indicatorul Zero.

Verificați: Era vreo greutate pe platan cand ați pornit cântarul?
Acționați: Opriți cântarul. Luați toate greutățile de pe platan și 

porniți cântarul din nou.
Verificați: Este platanul fixat corect?
Acționați: Opriți cântarul. Fixați platanul înca o dată corect și 

porniți cântarul din nou.
Situație:   Afișajul GREUTAȚII și al PREȚULUI TOTAL se 

sting în timpul operării.
Verificați: Greutatea pusă pe cântar depașește capacitatea 

nominală a cântarului?
Acționați: Luați toate greutățile de pe platan și porniți cântarul din 

nou.
Situație:   Rezultatul cântăririi nu este exact.

Verificați: Este cântarul așezat pe o suprafată dreaptă?
Acționați: Reglați piciorușele reglabile astfel încât cântarul să stea 

drept.
Verificați: Cântarul este influentat de vânt, vibrații sau RFI?
Acționați: Așezați cântarul departe de toate aceste perturbații.
Verificați: Este cântarul calibrat corect?
Acționați: Luați legătura cu dealerul dv. . 

Situație:

MENU BL 2

4.8.  
Apăsați lung tasta [•] pentru a regla luminozitatea ecranelor.

Ecranul din dreapta va arăta 1, 2, sau 3 si apăsând tasta [TARA] 
puteți alege cifra care corespunde intensității luminoase dorite.

Reglarea luminozității afișajelor

Pentru modelele DUP, DUP-P setările sunt :
1- Iluminarea afișajului (backlight) este oprită, cântarul afișează fără 

iluminarea suplimentară. Autonomia funcționării pe acumulator 
este maximă.

2 - Backlight-ul se oprește automat dupa un timp de pauză in folosirea 
cântarului. Simpla atingere a platanului pornește din nou 
backlight-ul.

3 - Backlight-ul este aprins continuu. În această situație autonomia 
cântarului pe acumulator este minimă.

Pentru modelele DUPL, DUPL-P setările sunt:
1- Intensitate redusă a iluminării LED-urilor
2 - Intensitate medie a iluminării
3 - Intensitate maximă a iluminării LED-urilor. În toate cele 3 cazuri, 

asișajul se oprește automat după un timp de nefolosire iar pe 
ecran ramâne afișată o linie scurtă. Simpla atingere pornește din 
nou cântarul. 

Pentru a confirma setarea aleasă apăsați tasta [ZERO].

5. ÎNTREȚINEREA CÂNTARULUI

Curățați cântarul cu o carpa moale si umedă. Dacă este 
necesar, folosți un detergent slab. Nu folosiți materiale aspre, acetonă, 
solvenți volatili sau alcool pentru curățare.

Verificați precizia cântarului în mod periodic.
Când aduceți cântarul la o temperatură diferită de cea la care a 

fost depozitat, lăsați-l 30 min pornit dar fără să-l utilizați , pentru 
acomodare.

Cântarul trebuie plasat orizontal în timpul transportului sau pe 
perioade de depozitare mai lungi. Îndepartati platanul de pe cântar și 
asigurați cu șurubul de stabilizare în timpul transportului sau pe 
perioadele mai lungi de depozitare.

Depozitați cântarul într-un loc uscat și curat.
Păstrați ambalajul pentru viitoarele transporturi.

4.7. Ștergerea automaă a prețului unitar 
Cântarul este prevăzut cu funcție de ștergere automată a 

prețului unitar: atunci când greutatea afișată revine la zero prețul 
unitar va fi șters automat de pe afișaj. 
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