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UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny!

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

váhu je třeba umístit na rovný a pevný povrch
pomocí stavitelných nožek ustavte váhu do vodorovné polohy
váha není určena do vlhkého nebo chemicky agresivního prostředí
váhu nepřetěžujte (max 30kg), ikdyž je vypnutá

NAPÁJENÍ
váha je napájena pomocí vestavěného akumulátoru
není-li váha delší dobu používána, doporučujeme alespoň občas dobít
pokud zůstane akumulátor delší dobu úplně vybitý, hrozí nebezpečí jeho zničení
k dobíjení používejte pouze originální adaptér a síťové napětí 220-230V

OBSAH BALENÍ
váha, pvc kryt, adaptér, plastová vážící miska, nerezový kryt misky, návod k obsluze

FUNKCE VÁHY
TARE - umožňuje odečíst váhu obalu nebo nádobu ve které je váženo

VÁŽENÍ - rozsah 1-30000g, dílek stupnice (odchylka): 1g, zobrazení váhy 00.000 kg

- S VÝPOČTEM KUSŮ - počítání kusů na základě referenční váhy 1 a více kusů

- S VÝPOČTEM KUSŮ - počítání kusů na základě zadané hmotnosti 1 kusu

- S VÝPOČTEM CENY - zobrazení ceny při zadání jednotkové ceny/kg

- S SČÍTANÍM CEN POLOŽEK - sčítání cen položek při zadání jednotkové ceny/kg
podsvícení operátorského a zákaznického displeje

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - spínač ON/OFF vpravo na spodní straně váhy



Displej zobrazení hmotnosti

Indikace TÁRY

Indikace
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NABÍJENÍ
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USTÁLENÍ
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ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ
zapněte váhu, vyčkejte, jakmile se na displeji zobrazí 0, váha je připravena

vložte předmět na váhu, hmotnost se zobrazí na displeji D1

nepřetěžujte váhu, při přetížení zobrazí displej D1 --FU- s varovným tónem

  TARA
chcete-li použít nějaký obal nebo misku, položte ji na váhu a stiskněte tlačítko 
displej se vynuluje a váha je připravena k vážení „čisté hmotnosti“

použití táry je indikováno šipkou na displeji D1
zrušení táry dosáhnete opětovným zmáčknutím tlačítka           případně

  VÁŽENÍ S VÝPOČTEM KUSŮ
vážení a počítání kusů pomocí zjištěné referenční hmotnosti 1 a více kusů
položte na váhu 1 a více kusů (u menších předmětů doporučujeme více kusů, pro zajištění možné odchylky

v hmotnosti jednotlivých kusů) a stiskněte tlačítko            poté pomocí klávesnice          -
zadejte počet vážených kusů
na displeji D2 zobrazí zadané kusy a displeji D3 referenční hmotnost 1ks
váha je připravena k vážení a počítání (D1 - celková hmotnost, D2 - kusy, D3 - hmotnost 1ks)

chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA 
zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím 

D1

D3

D2



  VÁŽENÍ S VÝPOČTEM KUSŮ
vážení a počítání kusů pomocí zadané referenční hmotnosti 1ks

stiskněte tlačítko            poté pomocí klávesnice          -            zadejte hmotnost 1ks

v gramech (max. hodnota 99g)

váha je připravena k vážení a počítání (D1 - celková hmotnost, D2 - kusy, D3 - hmotnost 1ks)

chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA 

zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím 

  VÁŽENÍ S VÝPOČTEM CENY
vážení a zobrazení ceny při zadání jednotkové ceny/kg

stiskněte 2x tlačítko            poté pomocí klávesnice          -            zadejte cenu 1ks

v Kč (max hodnota 999.99)

váha je připravena k vážení a zobrazení ceny (D1 - celková hmotnost, D2 - cena, D3 - cena/kg)

chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA 

zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím 

         VÁŽENÍ S SČITÁNÍM CEN POLOŽEK
vážení a zobrazení ceny při zadání jednotkové ceny/kg - s kumulací (sčítání) cen

stiskněte 2x tlačítko            poté pomocí klávesnice          -            zadejte cenu 1ks

v Kč (max hodnota 999.99)

váha je připravena k vážení a zobrazení ceny (D1 - celková hmotnost, D2 - cena, D3 - cena/kg)

po vložení předmětu na váhu stiskněte           pro vložení ceny do paměti

po každém stisknutí           se zobrazí na displeji s poče empoložek (ADD X) 

také celková cena

ADD 0 - indikuje prázdnou paměť

chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA 

zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím 

SPECIFIKACE
maximální váživost 30kg

dílek 1g, min váha 1g

napájení vestavěný akumulátor nebo adaptér

rozměry: 280x300x120 mm

rozměry základny: 260x190 mm


