
CÂNTARE MECANIC ORION 

Utilizare: cântărirea ingredientelor utilizate în casă (făină, zahăr, fructe etc.) pentru gătit, prăjit, copt. 

Cântărirea copiilor când cântarul este adaptat în acest sens (a se vedea mai jos). 

Interval de măsurare: max. 13 kg 

Utilizarea gradației: 

Așezați cântarul pe o suprafață plană și dreaptă. Așezați elementul de cântărire pe rigla de cântărire. 

Aduceți la zero kg și g. Aveți grijă ca axul de greutate să fie fix în decupare. Deblocați cântarul 

deplasând în spate clichetul de pe partea dreaptă a gradației. Reglarea precisă a intervalului se poate 

efectua glisând la stânga sau la dreapta tara, care se află pe spatele gradației. Glisați până când 

marcajul orizontal al punctului zero de setare a axului, din partea dreaptă, se oprește între liniile din 

fereastră. Dacă se cântăresc copii, tava cântarului trebuie fixată de bază prin intermediul celor două 

șuruburi incluse, așa cm se vede în desenul de mai jos. Șuruburile au fost concepute astfel încât să se 

înșurubeze și cu ajutorul unei monede. Reglarea punctului zero conform procedeului descris mai sus. 

În acest caz, recomandăm folosirea unui sport mai cald, care să fie așezat în tava cântarului. Verificați 

și asigurați-vă întotdeauna că cântarul este într-o poziție staționară stabilă. Nu lăsați copilul 

nesupravegheat în timpul cântăririi! 

DOZARE: reglați greutatea glisantă la valoarea necesară. Turnați alimentele (făină, zahăr, fructe etc) 

în tava cântarului, până când punctul zero al axului ajunge la marcajul de pe laturile ferestrei.  

CÂNTĂRIREA: puneți obiectul de cântărit în tavă, glisați rola pe direcția corespunzătoare până când 

semnul se stabilizează între semnele din fereastră. Asigurați-vă că aceste semne sunt la același nivel. 

Greutatea obiectul este suma valorilor kg și g. La sfârșitul cântăririi, setați etrierul la zero și blocați-l 

în poziția frontală. Vă recomandăm și susțineți gradația în timpul blocării și deblocării. 

Atenție! Nu suprasolicitați cântarul, evitați efectele nocive ale umidității, materialelor corozive, 

oțetului etc. Depozitați cântarul într-o poziție orizontală, într-un loc uscat și curat. Cântarul nu 

necesită o întreținere specială dacă este utilizat în conformitate cu scopul său. În caz de murdărie, 

curățați cu o lavetă uscată sau umedă. Nu utilizați soluții de curățare abrazive. A nu se utiliza pentru 

cântărirea comercială a mărfurilor.  


