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Wstęp 
Dziękujemy za zakup wagi kalkulacyjnej serii AP-1. 

Waga została zaprojektowana i wykonana przez koreańską firmę CAS 
CORPORATION. Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego waga serii 
AP-1 jest produktem niezawodnym o najwyŜszych standardach uŜytkowych.  

Wierzymy, Ŝe będziecie Państwo zadowoleni z naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja pomoŜe Państwu w instalacji i obsłudze wag serii AP-1. 

Prosimy zapoznać się z nią uwaŜnie i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.  

 

1. Instalacja 
WłoŜyć rurę wysięgnika w plastikowy uchwyt jak pokazano na rys.1. 

Przykręcić rurę do uchwytu za pomocą śruby mocującej, co pokazuje rys.2.  
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2. Widok ogólny 

 

 

 

3. Uwagi 
 

Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilającego 
wyposaŜonego w bolec zerujący. Waga powinna być zasilana, co najmniej 10 
minut przed kaŜdorazowym uŜytkowaniem.  

Dla prawidłowej ochrony przed poraŜeniem prądem lub zapaleniem, w przypadku 
uszkodzenia bezpiecznika, naleŜy go zastąpić bezpiecznikiem o takich samych 
parametrach (0,25A; 250V). 

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych dalej zaleceń eksploatacyjnych. 
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4. Klawiatura 

 

Opis klawiszy: 

Klawisz Opis funkcji 

0~9 Klawisze numeryczne 

00 Klawisz podwójnego zera 

C Klawisz anulacji 

ZERO Klawisz ręcznego zerowania wskazań wagi 

EURO Klawisz przeliczania waluty 

TARE Klawisz funkcji “TARA” – Wprowadzenie / Usunięcie tary. 

ON/OFF Klawisz włączania/wyłączania wagi 

ADD Klawisz sumowania transakcji – FUNKCJA ZABLOKOWANA* 

FADD Klawisz podsumowania transakcji – FUNKCJA ZABLOKOWANA* 

PAY Klawisz obliczania reszty – FUNKCJA ZABLOKOWANA* 

CAN Klawisz anulacji ostatniej transakcji – FUNKCJA ZABLOKOWANA* 

M1~M4 Klawisze szybkiego wywołania ceny kodu PLU (Dotyczy wagi AP1MX) 

 

Klawisze szybkiego wywołania ceny kodu PLU (Dotyczy wagi AP1EX) 
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TEST Klawisz Testowania wskazań wyświetlacza 

TTP CAL  

MODE  

MR Klawisz wywoływania cen z pamięci PLU. 

MW  

* Klawisz drukowania podsumowania transakcji – FUNKCJA 
ZABLOKOWANA* 

*) Uwaga: 

Zgodnie z obowi ązującymi na terenie krajów Unii Europejskiej, wymogami 
przepisów metrologicznych, funkcja tworzenia rachun ku wielopozycyjnego 
i jego sumowania jest fabrycznie zablokowana. Funkc ja sumowania mo Ŝe 
zostać odblokowana na Ŝądanie przez serwis centralny CAS jedynie w 
przypadku zakupu i u Ŝytkowania wagi w zestawie z drukark ą paragonów 
CAS DEP 50. 

 

5. Obsługa wagi 

a.) - WaŜenie proste 

 

UWAGA:  

Wprowadzona cena za kg jest automatycznie usuwana po zdjęciu towaru 
z szalki. 
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b.) - WaŜenie z tarowaniem 

Tara jest to masa opakowania (pojemnika), który zostanie wykorzystany 
do waŜenia towarów.  

Przycisk TARA odejmuje od całkowitej masy, masę pojemnika 
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c.) - Sprzeda Ŝ wielokrotna, dodawanie poszczególnych nale Ŝności za 
towary wa Ŝone – ADD* 

*) UWAGA !!! 

Funkcja ADD dostępna tylko w wagach w zestawie z drukarką DEP-50. 

Funkcja dodawania poszczególnych naleŜności ma zastosowanie w przypadku, 
gdy klient zamierza kupić kilka towarów. Sprawdzenia całkowitej naleŜności za 
sprzedane towary dokonuje się naciskając przycisk TTP CALL. Anulacji 
wykonanej transakcji dokonuje się przez naciśnięcie przycisku C.  

Maksymalna ilość operacji dla jednego klienta wynosi 99. Maksymalna wartość 
naleŜności wynosi 9999,99. W przypadku przekroczenia powyŜszych wartości 
waga zasygnalizuje dźwiękiem informującym o błędzie. 
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d.) - Sprzeda Ŝ wielokrotna, dodawanie nale Ŝności za towary wa Ŝone i nie 
waŜone - FAD* 

*) UWAGA !!! 

Funkcja FAD dostępna tylko w wagach w zestawie z drukarką DEP-50. 

Funkcja dodawania poszczególnych naleŜności ma zastosowanie w przypadku, 
gdy klient zamierza kupić kilka towarów w tym towary nie waŜone. Sprawdzenia 
całkowitej naleŜności za sprzedane towary dokonuje się naciskając przycisk TTP 
CALL. Anulacji wykonanej transakcji dokonuje się przez naciśnięcie przyciska C.  

Funkcja ta jest dostępna jedynie przy nieobciąŜonej szalce. 

Maksymalna ilość operacji dla jednego klienta wynosi 99. Maksymalna wartość 
naleŜności wynosi 9999,99. W przypadku przekroczenia powyŜszych wartości 
waga zasygnalizuje dźwiękiem informującym o błędzie. 
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e.) - Wywoływanie całkowitej nale Ŝności z pami ęci - TTP*  

*) UWAGA !!! 

Funkcja TTP dostępna tylko w wagach w zestawie z drukarką DEP-50. 

Funkcja TTP jest dostępna, jeŜeli wcześniej zostało wykonane dodawanie 
poszczególnych naleŜności za towary waŜone lub nie waŜone.  

Brak dostępu do tej funkcji zostanie potwierdzone dźwiękowym sygnałem błędu  
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f.) - Obliczanie reszty dla klienta - PAY* 

*) UWAGA !!! 

Funkcja PAY jest dostępna tylko w wagach w zestawie z drukarką DEP-50. 

Funkcja PAY jest dostępna, jeŜeli na wyświetlaczu wyświetlona jest naleŜność 
całkowita.  

Wpisywana, przy obliczaniu reszty, kwota od klienta musi być wyŜsza niŜ wynosi 
naleŜność całkowita w przeciwnym wypadku waga zasygnalizuje błąd.  
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h.) - Wywołanie kodów z pami ęci  

Przed uŜyciem tej funkcji naleŜy upewnić się, Ŝe szalka jest pusta. 

 

 

W przypadku wprowadzania numeru PLU, punkt dziesiętny od wyświetlany 
w polu ceny za kilogram nie ma znaczenia. 
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i.) - Usuwanie warto ści dziennego utargu (tylko waga AP-1 EX)* 

*) UWAGA !!! 

Funkcja jest dostępna tylko w wagach w zestawie z drukarką DEP-50. 

Ta funkcja pozwala na sprawdzenie raportu z utargu dziennego dla wszystkich 
towarów jak i dla poszczególnych kodów towarów PLU. 

Pamięć raportu dziennego ograniczona jest do kwoty naleŜności wynoszącej 
99999999,99. 

JeŜeli raport nie będzie usuwany codziennie wartości z poszczególnych dni będą 
się sumować aŜ do zapełnienia pamięci. Po zapełnieniu pamięci pojawi się błąd 
Err 9. W takim przypadku naleŜy wyzerować pamięć raportu dziennego. 

 

 

Aby wyjść z trybu raportów nacisnąć ponownie przycisk MODE. 

Aby wyczyścić pamięć raportów nacisnąć przycisk C. 
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6. Przeliczanie drugiej waluty – EURO 
 

a.) - Zapami ętywanie warto ści €.  

NaleŜy pamiętać, aby przed wprowadzaniem wartości waluty, wyświetlacz 
NALEśNOŚĆ wskazywał 0.00. 
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b.) - Obliczanie nale Ŝności w drugiej walucie EURO 

 

 

7. Programowanie ustawień wydruku 
 

*) UWAGA !!! 

Funkcja jest dostępna tylko w wagach w zestawie z drukarką DEP-50. 

 

Wydruk paragonu wymaga wcześniejszego przygotowania formatu wydruku 
i wpisania do pamięci wagi tekstów, które będą pojawiać się na kaŜdym 
paragonie. Wpisane teksty są pamiętane przez wagę nawet po wyłączeniu 
zasilania. 
Aby rozpocząć programowanie wydruku naleŜy włączyć zasilanie wagi (wyłączyć 
i włączyć wtyczkę przewodu zasilającego) i, podczas testu wagi, nacisnąć 
i trzymać wciśnięty przycisk „∗” do czasu, gdy na wyświetlaczu wyświetli 
się „StorE”. Od tej chwili moŜemy wprowadzić do pamięci wagi cztery napisy 
stałe – patrz poniŜsza tabelka. Kolejne kroki programowania następują po sobie: 

- Po wpisaniu maksymalnej liczby znaków dla danego tekstu. 

- Po naciśnięciu przycisku TARE. 

JeŜeli uŜytkownik nie zamierza wpisać maksymalnej ilości znaków 
(np. gdy nazwa sklepu jest krótsza niŜ 24 znaki), jako ostatni znak powinien 
wpisać „00” i nacisnąć TARE, aby przejść do programowania kolejnego tekstu. 

Uwaga: Wpisana data nie zmienia się automatycznie i naleŜy ją aktualizować 
kaŜdego dnia. 
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Tabela danych programowanych dla wydruku  

Krok Funkcja Ilość 
znaków 

Uwagi 

1 Nazwa sklepu 24 

2 Telefon 16 

3 Data 12 

4 Jednostka 8 

JeŜeli uŜytkownik nie zamierza wpisać 
maksymalnej ilości znaków, po wpisaniu 
ostatniej litery, jako ostatni znak, powinien 
wpisać  „00”.  

 Po wpisaniu nacisnąć przycisk TARE, 
aby przejść do następnego menu. 

Wszystkie napisy naleŜy wpisywać w kodach ASCII. Tabela kodów ASCII podana 
jest poniŜej.  

NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe klawiatura numeryczna zawiera wyłącznie cyfry:  

 „0”~„9”, a w zapisie szesnastkowym kodów ASCII istnieje jeszcze 6 znaków 
literowych „A”~„F”.  

W czasie, gdy włączona jest funkcja projektowania napisów, przyciski przypisane 
tym 6 znakom, są rozmieszczone w sposób przedstawiony na rysunku. 
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Tabela znaków i odpowiadaj ących im kodów ASCII  
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8. Programowanie nazwy sklepu 
W poniŜszym przykładzie przedstawiono sposób programowania nazwy sklepu 
(nazwa jest drukowana tylko na dołączonej drukarce - CAS DEP50).  

Pozostałe napisy: Telefon, Data, Jednostka programuje się w identyczny sposób. 
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9. Funkcja drukowania  
Po podłączeniu drukarki do portu RS 232 i sprawdzeniu czy papier termoczuły 
został załoŜony prawidłowo, moŜna włączyć drukarkę. 
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10. Komunikaty o błędach 
 

Komunikat  Przyczyna Rozwi ązanie 

Err 1 Błąd zerowania wagi Sprawdzić czy platforma jest 
pusta, sprawdzić czy 

platforma jest nałoŜona na 
krzyŜak prawidłowo 

Err 6 Błąd przepełnienia bufora 
sumowania ( ADD) 

Nacisnąć przycisk C 

Err 7 Błąd przepełnienia bufora 
sumowanie (FAD) 

Nacisnąć przycisk C 

Err 8 Błąd przepełnienia bufora transakcji Nacisnąć przycisk C 

Err 9 Błąd przepełnienia bufora raportów 
dziennych 

Nacisnąć przycisk C 

Err 10 Błąd modułu analogowego Kontakt z serwisem CAS 

Err 11 Błąd modułu cyfrowego Kontakt z serwisem CAS 

Err 12 Błędne kody serwisowe Kontakt z serwisem CAS 

Err 13 Błędne kody klawiatury Kontakt z serwisem CAS 

 

11. Opis wyprowadzeń złącza RS - 232 
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12. Specyfikacja danych technicznych 
 

MODEL AP-1 

ObciąŜenie 6 kg 15 kg 30 kg 

Dokładność 

(Wersja z funkcją 
automatycznej zmiany 

działki) 

2/6 kg x 1/2g 

 

6/15 kg x 2/5g 

 

15/30 kg x 5/10g 

 

Dokładność 

(Wersja bez funkcji 
automatycznej zmiany 

działki) 

 

6 kg x 2g 

 

15 kg x 5g 30 kg x 10g 

Wyświetlacz VFD - 5 cyfr – masa, 6 cyfr – cena za kilogram, 
6/7 cyfr - naleŜność 

Tara - 6 kg - 9.995 kg - 9,990 kg 

Temp. pracy - 10 do + 40 ° C 

Zasilanie AC 220 - 240 V  / 50 Hz 

Pobór mocy około 10 W 

Wymiar szalki 340 mm x 215 mm 

Wymiar wagi 435 mm x 325 mm x 495 mm 

Wskaźniki wyświetlacza ZERO, TARE 
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13. Deklaracja Zgodności WE 
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14. Oświadczenie Zarządu CAS Polska  
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CAS POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Chro ścickiego 93/105 

02-414 Warszawa 

Tel:  022 571 19 470 

Fax: 022 571 19 471 

e-mail: biuro@WagiCAS.pl  

 

www.wagiCAS.pl 

 


