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PRECAUTII 

ATENTIE 

Măsuri de precauție atunci când instalați cantarul. Pentru a va asigura că veți obține 

cele mai bune rezultate, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni 

Nu supraîncărcați cantarul, 
dincolo de limita maximă de 
greutate. 

Cantarul trebuie să fie legat la 

inpamantare pentru a minimiza 

electricitatea statică. 

Nu demontați cantarul. 

Nu trageți de cablul de 
alimenatare atunci când 
deconectați cantarul. 

Pentru a preveni izbucnirea 
unui incendiu, nu așezați 
sau folositi cantarul lângă 
substante inflamabile sau 
corozive. 

Pentru a reduce șocurile 

electrice sau citirea incorectă, 
nu vărsați apă pe cantar. 

Nu puneți cantarul langa 
surse de încălzire sau în 
lumina directă a soarelui. 

Introduceți fișa de alimentare 
cu fermitate in priza de perete 
pentru a preveni șocurile 
electrice. 

Utilizați adaptor adecvat. 
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PRECAUTII 

ATENTIE 

Asigurati-va ca alimentati cantarul la tensiunea corecta. Pentru performante maxime, 
incepeti folosirea cantarului la 30 de minute de la alimentare. 

Pentru o cantarire corecta 

siprecisa,executati 
reviziile periodice la timp. 

Evitati socurile mecanice 

asupra cantarului. 
La deplasarea produsului, 
ridicati din partea de jos a 

acestuia. 

Tineti cantarul departe de 

sursele decamp 

electromagnetic. 

Amplasati cantarul pe o 

suprafata tare si la o 

temperatura potrivita. 

Asezarea cantarului pe 

orizontala se face cu 

ajutorul celor 4 picioruse 

reglabile. 

Scoateti bateria ori de cate 

ori nu folositi produsul pe 

termen lung. Scurgerile din 

baterie pot fi toxice. 
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PREFATA 
Vă mulțumim pentru achiziționarea cantarului CAS PR PLUS 

Aceste serii au fost proiectate cu o fiabilitate CAS, sub control de calitate cu performanțe deosebite. 

Departamente dvs. se pot bucura cu încredere de aceste produse de înaltă calitate.. 

Noi credem că nevoile tale vor fi îndeplinite și vor avea o fiabilitate corespunzătoare. 

Acest manual vă va ajuta la buna funcționare și îngrijire a cantarului PR PLUS 

Vă rugăm să-l păstrați la îndemână pentru referințe viitoare. 

PREZENTARE GENERALA 
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DISPLAY SI TASTATURA 

■ PRPLUS-B Display fata 

■ PRPLUS-B Display spate 

■ PRPLUS-P Capacul frontal 
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■ PRPLUS-P Display 

■ Tastatura 
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■ Taste functionale 

TASTE FUNCTII 

Folosite pentru a introduce date numerice 

Taste PLU. 

Buton pornit/oprit 

Folosit pentru a sterge afisaj numeric. 
Folosit pentru a sterge pretul total. 
Folosit pentru a sterge preturile zilnice. 

Folosit penru a corecta “punctul zero”. 

Folosit pentru a seta valoare TARA. 

Buton salvare articole PLU. 
Arata tensiune baterie %(apasa mai mult de 2 secunde) 

Folosit pentru introducere zecimale preturi. 
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INDEPARTAREA SURUBULUI DE SIGURANTA 

INDEPARTAREA SIGURANTEI 

NOTA：Asigura-te ca ai scos surubul de siguranta inainte de prima 

folosire. 

INSTALAREA BRATULUI 

Instalarea bratului 
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OPERATII 

Capitolul 1. Operatii de baza 

a. Pornire si oprire aparat 

① Apasa butonul ON/OFF pentru a 
porni aparatul. 

② Apasa butonu ON/OFF pentru 
cateva secunde pentru a opri aparatul. 

b. Functia ZERO 

① Apasa butonul ZERO pentru a seta 
functia ZERO 
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c. Functia TARA 

TARA inseamna greutatea ambalajului. Poti folosi functia TARA cand cantaresti un 
produs ambalat si vrei sa afli greutatea produsului fara ambalaj. 

■ Folosirea functiei TARA o singura data 

① Aseaza un ambalaj pe platan 
EX) tara 200g. 

②Apasa butonul TARE sa setezi punctul 
zero. 
EX) tara 200g. 

■ Folosirea functiei TARA succesivSuccessive tare 

③ Aseaza un alt ambalaj pe platan. 
EX) tara 100g. 

④ Apasa butonul TARE sa setezi punctul 
zero. 
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⑤ Dupa cantarirea produsului ridica 
  toate ambalajele de pe cantar 
. 

⑥ Apasa butonul TARE din nou pentru a 
seta punctul zero. 

NOTA :Pentru a renunta la functia TARA apasa butonul TARE din nou dupa 

ridicarea ambalajelor de pe cantar. Nu toate produsele din seria PR 

dispun de functie automata de stergere TARA. 

d. Display tensiune acumulator 

1) Tine apasat “ ” mai mult de 2 secunde pentru a verifica nivelul acumulatorului. 

● Afiseaza nivelul acumulatorului in procente. 
● Va rugam reincarcati cand nivelul se afla sub 10%. 
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Capitolul 2. Salvare articole PLU si folosirea lor 

a. Salvare pret unitar prestabilit pentru articol PLU 

Aceasta parte explica cum se salveaza pretul unitar al unui articol PLU. 

Number of PLU 

NUME 

 PLU 
4 

Range 

1~4 

Remarks 

① Apasa tastele numerice 
corespunzatoare pretului dorit. 
EX)1.99 

② Apasa“”   pentru a prestabili o tasta 
corespunzatoare pretului. 

③ Apasa tasta PLU (M1 ~M4) pentru a 
stabili o adresa directa pretului. 
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b. Salvarea numelui pentru articol PLU (Optional) 

Tasta C este pentru a insera, salvare caracter si salt la caracter alaturat (sau byte). 
Tasta TARE este pentru a naviga catre urmatorul meniu din programare. 

①Introdu codurile ASCII 
corespunzatoare pentru a salva nume 
PLU. 
Ex) “APPLE” is “4, 1, C, 5, 0, C, 5, 0, 
C, 4, C(alphabet), C, 4, 5, C”. 

②Apasa butonul TARE pentru a trece 
catre modul normal de cantarire sau 
apasa butonul C de maxim 8 ori. Apoi 
cantarul va intra in modul de cantarire 
automat. 

c. Folosire taste prestabilite pentru articole PLU 

① Apasa butoanele M1 ~ M4 pentru a 
apela pret prestabilit. 
e,g, Press M1 key. 

② Apasa butonul C pentru a reveni in 
modul de cantarire normal. 
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Capitolul 3. Modul de setare pentru utilizator 

Acest paragraf explica cum sa setam urmatoarele functii. 

Functii 

a. Oprire automata 

b. Suspendare activitate 

Optiuni 

NO / 10 / 30 / 60 

OFF / 20 / 40 / 60 

① Pentru a intra in modul de setare 
tineti apasat pe tasta ZERO si 
porniti aparatul. 

Remarci 

Apasa tasta ZERO pentru a salva optiunea afisata si a trece la functia urmatoare. 
Apasa tasta TARE pentru a trece la alta optiune. 

a. Oprire automata 

Acest paragraf explica cum sa setam functia de oprire automata a cantarului. 

Options 

NO 

10 (minute) 

30 (minute) 

60 (minute) 

Description 

Functionare continua. 
Oprire automata in 10 minute cand nu este in 
   folosinta. 
Oprire automata in 30 minute cand nu este in 
   folosinta. 
Oprire automata in 10 minute cand nu este in 
   folosinta. 

Observatii 
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①Alege optiunea dorita folosind 
tasta TARE. 
 Ex) 30 (minutes). 

b. Functia de suspendare a activitatii 
Acest paragraf explica functia de suspendare a activitatii cand nu folosim aparatul. 

Optiuni 

OFF 

20 (seconds) 

40 (seconds) 

60 (seconds) 

Descriere 

Functionare continua. 
Intra in mod “Suspendat” dupa 20 de 
    secunde de cand nu este utilizat. 
Intra in mod “Suspendat” dupa 40 de 
    secunde de cand nu este utilizat. 
Intra in mod “Suspendat” dupa 60 de 
    secunde de cand nu este utilizat. 

Observatii 

① Apasa tasta ZERO pentru a ajunge la functia 
“Suspendat” 

② Apasa tasta TARE pentru a selecta timpul 
dupa care intra in modul “Suspendat”. 
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Capitolul 4. Tranzactii de vanzare 

 
PR poate asigura introducerea prețului unitar prin tastatura numerică sau 

apelarea articolelor PLU. 
a. Introducerea pretului unitar prin intermediul tastaturii numerice 

①Asezati un produs pe platan si apasati 
tastele numerice corespunzatoare 
pretului dorit. 
EX) 1.99 pentru pret. 

②Ridicati produsul de pe cantar. 
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b. Introducerea pretului unitar prin apelarea articolelor PLU inserate 

① Apasa o tasta M1~M4 
 corespunzatoare pretului prestabilit. 
EX) M1 

② Aseaza un produs pe platan. 

③ Ridicati produsul de pe cantar. 
. 
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PARAMETRII TEHNICI 

MODEL 

CAPACITATE(Dual) 

PR 

Max 3/6kg 
e=d=1/2g 

PLUS 

Max 6/15kg 
 e=d=2/5g 

Max 15/30kg 
 e=d=5/10g 

DISPLAYS: 

INDICATORI DISPLAY 

TARA MAXIMA 

TEMPERATURA 

TENSIUNE ALIMENTARE 

PUTERE CONSUMATA 

DIMENSIUNI PLATANI(m 
m) 

6/5/5(Pret final /Greutate /Pret unitar) 

ZERO, TARE, STABLE, AC POWER, BATTERY 

- 2.999kg - 5.998kg 

-10°~ +40℃ 

AC 220 - 240V,50 - 60Hz, PB 4V 4Ah 

APPROX. 4W 

322W)x212(D) 

- 9.995kg 

MESAJE DE EROARE 

■ Tabel: MESAJE DE EROARE 

Mesaje de 
eroare pe 
 display 

"Err 0" 

"Err 1" 

"Err 3" 

"Err 5" 

Descriere 

"Err 0" apare cand aparatul nu este stabil. 

"Err 1" apare cand aparatul a trecut trebuie 
recalibrat 

"Err 3" cand este depasita sarcina maxima. 

"Err 5" apare cand aparatul are deja o TARA fixata 

Solutie 

Indepartati factorii de instabilitate. 

Contactati vanzatorul aparatului 

Asezati pe cantar o sarcina mai 
mica decat sarcina maxima a 
acestuia. 

Anulati TARA. 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE                                                 
 

TRADUCERE 
 

SC  CONSTALARIS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str.Lugojana, Nr.11, Bl. 47, Sc.1, Ap. 1, 
Sector 3, in calitate de importator garantam pe propria raspundere ca aparatul de cantarit cu 
functionare neautomata: 

Denumire: Cantar  electronic 

Producator: CAS 

Tip: PR PLUS-B 

Clasa de exactitate: III 

Serie: 
 

 

Numar certificat examinare CE: UK2951 

 
 

corespunde cu tipul descris in anexa la certificatul de examinare CE de tip si respecta 
cerintele de baza prevazute in : 

 Directiva 2009 / 23 / EEC referitoare la aparatele de cantarit cu functionare 
neautomata. 

 Hotararea Guvernului 617 / 29.05.2003, republicata 

 SR EN 45501:2000, cap. 8.2. 
  
 
 Verificarea metrologica este valabila 12 luni de la data vanzarii. 
 Produsul este verificat metrologic de catre firma producatoare. 
` 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

Prezentul certificat prezinta atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate, de catre produsul 

livrat, in conformitate cu Legea nr. 449/12.11.2003. 

 

 

PRODUSUL:  

CANTAR ELECTRONIC 
MODELUL:  

CAS PR PLUS B 

CAS PR PLUS P 

 

SERIA PRODUSULUI: 

 
GARANTIE CANTAR: 12 LUNI 
(GARANTIE ACUMULATOR: 6LUNI) 

 

DATA VANZARII: 

________/_______/20 

 

VANZATOR: 

CUMPARATOR: 

 

PIERDEREA SAU DETERIORAREA ACESTUI DOCUMENT ATRAGE 

PIERDEREA GARANTIEI PRODUSULUI !!!! 

 
I. Obligatiile VANZATORULUI SI CUMPARATORULUI la momentul cumpararii: 

 

1. Vanzatorul este obligat sa completeze citet toate rubricile CERTIFICATULUI DE 

GARANTIE, sa semneze si sa stampileze. 

2. Cumparatorul va citi si va semna CERTIFICATUL DE GARANTIE original in fata 

Vanzatorului, dupa care i se vor inmana impreuna cu produsul(produsele) 

manualele de utilizare si celelalte materiale conexe. 

3. La primirea produsului, Cumparatorului ii revine dreptul de a verifica produsul, 

inclusiv accesoriile si materialele conexe, manualele de utilizare, CERIFICATUL 

DE GARANTIE si DECLARATIA DE CONFORMITATE. Eventualele deficiente 

ale livrarii trebuie reclamate de catre Cumparator pe orice cale Vanzatorului in 

maxim o zi lucratoare de la livrare, orice sesizare ulterioare fiind nule de drept. 

 

II. Conditiile de Garantie 

 

1. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii. 

2. Garantia se acorda numai clientilor si revanzatorilor nostri, firma noastra nefiind 

raspunzatoare in fata tertilor care au achizitionat produsele comercializate de noi 

prin acestia. 

3. Lucrarile de reparatie in garantie se asigura la sediul service al firmei SC 

Constalaris SRL sau la sediile distribuitorilor nostri din tara care au personal 

autorizat, in maxim 30 de zile de la prezentarea produsului in vederea remedierii. 

4. Orice cerere de acordare a garantiei trebuie sa fie insotita pe langa echipamentele 

defecte de CERTIFICATUL DE GARANTIE si DECLARATIA DE 

CONFORMITATE in original, si toate accesoriile aferente(manuale, cabluri, etc.) 

cu care a fost livrat produsul. Termenul de garantie se prelungeste cu perioada cat 

produsul se afla in reparatie in service. 
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5. Punerea in functiune si utilizarea produsului se vor face conform 

MANUALULUI DE UTILIZARE. 

6. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani. 

7. Garantia nu acopera intretinerea periodica a produsului. 

 

III. Pierderea garantiei 

 

1. NU se acorda Garantie produselor care in opinia specialistilor nostri prezinta 

defecte datorate manipularii si instalarii improprii, socuri electrice sau 

mecanice, nerespectarea instructiunilor de instalare sau daune provocate de 

modificarea starii originale a aparatului in scopul depasirii performantelor. 

2. NU vor fi receptionate in vederea asigurarii reparatiilor in garantie produsele 

care nu prezinta etichetele de identificare si sigiliile intacte. 

3. NU se acorda Garantie la alimentator si nici la subansamblele defectate din 

cauza defectarii alimentatorului, daca paguba este provocata de fluctuatiile 

de tensiune din reteaua electrica. 

4. NU se acorda Garantie in caz de catastrofe, intemperii, inundatii, incendii, 

accidente. 

5. NU se acorda Garantie in cazul defectiunilor aparute datorita prezentei 

corpurilor straine(gandaci,sau alte vietuitoare, etc.) sau prezenta oricarui 

lichid sau urma de lichid(oxizi) in interiorul aparatului. 

6. NU se acorda Garantie in cazul in care se constata deformari ale ansamblului 

datorate socurilor mecanice sau supraincarcarea balantelor electronice cu 

sarcini mai mari decat greutatea maxima admisa. 

7. NU fac obiectul Garantiei problemele de compatibilitate ale produselor 

noastre cu produsele achizitionate de la alte firme. 

 

In aceste cazuri, depanarea se face contra cost. 
FACTURA DE ACHIZITIE NU TINE LOC DE CERTIFICAT DE GARANTIE!!!!! 

 
SEMNATURA SI STAMPILA 

IMPORTATOR 
SEMNATURA SI 

STAMPULA VANZATIRULUI 

SEMNATURA 

CUMPARATORULUI 
S-AU EFECTUAT DEMONSTRATII DE 

FUNCTIONARE SI S-A EXPLICAT MODUL DE 

FOLOSIRE A PRODUSULUI CUMPARAT 

 

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE 

N

r. 

R

ep. 

Data 

Intrarii 

Descriere reparatie si parti 

inlocuite 

Unitate

a service 

Dat

a 

iesir

ii 
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ngire 

garan

tie 

      

      

      

 

 

 

 

 


