Návod na použití váhy stolní, digitální do 30kg, dělení 10g

Obj. č: 3059

Upozornění:
Nedodržením těchto upozornění, můžete těžce poškodit váhu, nebo si vlastní vinou způsobit úraz.
Tyto informace vám slouží k tomu, abyste předešli možnému poškození.
Před použitím váhy, si prosím nutně přečtěte celý návod k použití.

Bezpečnostní pokyny:
Váhu nevystavujte přímému slunečnímu záření, mohlo by to vést k selhání některých funkcí.
Používejte baterie stejného typu. Baterie měňte vždy všechny najednou.
Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyndejte prosím všecky baterie z váhy, aby nedošlo k poškození
z důvodu úniku tekuté části náplně.
Při přetížení váhy může dojít k jejímu vážnému poškození!
Váha není vodotěsná. Nedovolte, aby se do váhy dostala nadměrná vlhkost, či voda, která může
způsobit zkorodování vnitřních součástí a poškození baterií.
Vliv na správnou funkci digitálního měření může mít i vzniklý statický náboj. Součásti tedy před
vážením vybijte, například antistatickým sprejem.
Váhu také nestavte v blízkosti silného elektrického napětí.

Uvedení do provozu:
Před zapnutím váhy nezapomeňte vyšroubovat aretační šroub, který je pod vážící, nerezovou deskou.
Postavte váhu na stabilní a rovný podklad. Poté uveďte váhu do vodorovné polohy pomocí stavěcích
šroubů. Pootáčejte stavěcími šrouby tak, aby vzduchová bublinka v libele byla ve středu, který je
označen kroužkem. Po dosažení vodorovné polohy je možné stavěcí šrouby zabezpečit proti pohybu
díky šroubovacímu mechanismu umístěnému nad stavěcími šrouby.

Váhu nevystavujte přímému slunečnímu záření, ani ji neumisťujte do průvanu. Mohlo by to vést k
chybnému měření.
Při zapojování do sítě používejte pouze příslušný adaptér odpovídajícího tipu.
Váhu zapínejte bez zátěže.
Pro co možná nejpřesnější výsledky měření umisťujte vážené předměty na střed vážící plochy.
Nikdy nepřekračujte hranici maximálního zatížení.
K dosažení optimálního vážení se doporučuje nechat váhu 5 minut od spuštění v klidu.
Před prvním vážením nebo po přemístění váhy je zapotřebí váhu znova uvést do vodorovné polohy a
překalibrovat jí.
Svítí-li kontrolka baterie, vyměňte je.

Rozměry a popis:

Vážící plocha
Ovládací panel
Digitální panel

Šroubovací mechanismus k aretování
Stavěcí šroub
Tlačítko vyp./zap. na spodní straně

Název

Parametry

Jednotka váhy

Model 29923
Přesnost měření
Dělení
Rozměry vážící plochy
Čistá/hrubá váha
Display
Přípustná okolní teplota
El. napájení

30 kg
1g
lll
e= 10 g
218 x 260 mm
4,62 kg/4,40 kg
Zobrazuje až 6-ti místnou číslici/LCD display 25 mm
-10°C až + 50°C
DC 6 V 4 Ah Akku / adaptér 12 V / 500 mA

Označení:

Stabilita

Nula

Tara

Slabá baterie

Mode/Režim
V režimu vážení tlačítko slouží pro přepínání mezi režimem vážení a režimem počítání.
V režimu Nastavení slouží tlačítko ke změně nastavení parametrů.
Zero/Nula
V režimu vážení tlačítko vynuluje display na nulu. V režimu počítání slouží tlačítko pro
přidávání dalších funkcí

Unit/Jednotka
V režimu vážení přepne tlačítko váhovou jednotku

Tare/Tára
V režimu vážení spouští tlačítko funkci tára. V režimu počítání tlačítko slouží
k odečítání.

Obsluha:
1. Zapnutí

Zapněte zařízení přepnutím tlačítka na jeho spodní straně a nechte proběhnout automatickou kontrolu
číslic od 0 do 9. Na displeji se na 2s zobrazí stav napájení. Potom se displej přepne na režim vážení.

2. Nulování
Pokud není hodnota před vážením nastavena na nuku, stiskněte tlačítko
. Na displeji se objeví
„0“. Upozornění: odchylka od „0“ představuje 4% maximální kapacity vážení.

3. Výběr jednotek

Pro změnu hmotnostní jednotky zmáčkněte tlačítko Units/Jednotka.
4. Funkce Tara (hmotnost obalu)
Postavte na vážící plochu obal a zmáčkněte tlačítko TARE. Na displeji se ukáže symbol
a) Po odebrání obalu se ukáže Minusová hodnota.
b) Po opětovném zmáčknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a zhasne.
5. Funkce vážení (možné pouze v jednotkách Kg)
a) V režimu vážení vyberte hmotnost vzorku, která nesmí být lehčí než 12g. (Přiložte na
váhu známí počet součástek (min. 10 kusů).
Pozor! Známí počet kusů musí být pouze po desítkách 10, 20, 30, nikdy ne 13, 17, atd.
Maximální počet kusů je 5000.
Po stisknutí tlačítka MODE, přejdete na funkci počítání. Na displeji se objeví režim
Počítání kusů.
b) Pomocí tlačítek navolte počet součástek, které se nachází na váze. Tlačítkem ZERO
zvyšujete, tlačítkem TARE snižujete počet po desetinných stupních. Stisknutím tlačítka
po dobu 1 sekundy posunete počet o celé jednotky.
c) Po nastavení potvrďte tlačítkem MODE. Displej bude zobrazovat aktuální počet kusů.
(i při ubírání nebo přidávání součástek, které se nachází na váze)
d) Do normálního režimu vážení se vrátíte stiskem tlačítka MODE.

6. Výstražné hlášení
Přetížení:
Překročíme-li maximální zatížení váhy, na displeji se nám zobrazí tento znak, který nás tímto
vyzívá k odstranění přetížení.
Příliš malé zatížení váhy:
Při problému s detekováním zatížení, zobrazí se na displeji odpovídající znak
Problém s počtem kusů:
Pokud váha v počítacím režimu vypočítá negativní počet kusů nebo pokud je počet kusů
vyšší než 100000, zobrazí se na displeji příslušné hlášení.
Slabé napájení z baterie

Svítí-li znak upozorňující na slabou baterii, musí se váha nechat 12 hodin dobíjet. Během
doby dobíjení se na displeji zobrazí blikající znak. Po dobytí znak opět zhasne.
Ukazatel stavu nabytí
V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka, po ukončení nabíjení se rozsvítí kontrolka
zeleně.

7. Spuštění v režimu SETUP/nastavení
Pro přechod do režimu setup stiskněte tlačítko TARE po několik sekund a váhu zapněte. Na displeji se
zobrazí výběr parametrů. Pro volbu jednotlivých parametrů stiskněte tlačítko MODE.

8. Hmotnostní jednotka
Tímto parametrem si můžete navolit vámi požadovanou jednotku. Nelze však zobrazit jednotku
hmotnosti, bude-li odpovídající ukazatel parametru vypnutý. Zmáčknutím tlačítka UNITS můžete vybrat
každou jednotku a tlačítkem TARE, bude zobrazená jednotka buď zapnutá, nebo vypnutá.
Schéma:

9. LCD osvícení pozadí
Pomocí tohoto parametru můžete vybrat požadované podsvícení displeje. Po zobrazení symbolu „bl
2“ vyberte podsvícení displeje tlačítkem ZERO.

10. Adresa indikátorů
Pomocí tohoto parametru můžete vybrat odpovídající adresu indikátoru. V komunikačních
protokolech se nachází databáze s adresami indikátorů. Různé indikátory se liší svými adresami. Na
výběr je 1- 25 indikátorů. Detaily k protokolům naleznete v příloze pod bodem 5.1 Komunikační
protokoly. Stisknutím tlačítka ZERO vyberte adresu a tlačítkem UNITS přejdete na nastaveni BPS.
Jednotku (unit) nastavíte stisknutím tlačítka MODE. Detailní informace:

11. Bity za sekundu (BPS)
Pomocí tohoto parametru nastavujete BPS. Pokud hodnoty BPS indikátoru a zařízení na přenášení dat
nesouhlasí, neprobíhá řádná komunikace. Stisknutím tlačítka ZERO můžete provést nastavení BPS.
Tlačítkem UNITS přejdete na výběr komunikačního režimu. Nastavení se provádí pomocí tlačítka
MODE. Detailní informace:
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