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1. Uwagi
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do właściwego gniazda zasilającego.
Waga powinna być zasilana co najmniej 10 minut przed każdorazowym
użytkowaniem.
Nie naciskać zbyt mocno na klawiaturę.
Nie używać środków łatwopalnych do czyszczenia.
Nie wystawiać wagi na nagłe zmiany temperatury.
Nie użytkować wagi w pobliżu źródeł silnego napięcia elektrycznego
i
zakłóceń.
Nie wystawiać wagi bezpośrednio na promieniowanie słoneczne.
Nie użytkować wagi w silnie zakurzonym lub zapylonym środowisku.
Użytkować wagę na płaskim, stabilnym podłożu.
Po dłuższym okresie nie używania wagi przeprowadzić pełne ładowanie
akumulatorków.

2. Wstęp
Dziękujemy za zakup wagi platformowej BW-1.
Waga została zaprojektowana i wykonana przez koreańską firmę CAS
CORPORATION. Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego waga
BW-1 jest produktem niezawodnym o najwyższych standardach użytkowych.
Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego produktu.
Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w instalacji i obsłudze wagi BW-1
Prosimy zapoznać się z nią uważnie i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
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3. Widok ogólny
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4. Wyświetlacz i klawiatura

Lampka ZERO jest zapalona gdy masa wynosi 0
• Lampka TARE jest zapalona gdy wartość TARA jest zapamiętana
• Lampka GROSS jest zapalona gdy pokazywana jest masa całkowita
• Lampka NET jest zapalona gdy pokazywana jest masa netto
• Lampka HOLD jest zapalona gdy używany jest funkcja HOLD
• Lampka BAT jest zapalona gdy : dla akumulatorków – konieczność
ładowania, dla baterii – niski poziom zasilania, konieczna wymiana
• Lampka CHARGE jest zapalona gdy trwa ładowanie
• Lampka POWER jest zapalona gdy podłączony jest zasilacz 12V
• Lampka
jest zapalona gdy masa jest większa niż ustalony
limit
• Lampka
jest zapalona gdy masa zawiera się w ustalonym
limicie
• Lampka
jest zapalona gdy masa stanowi 80-90 % ustalonego
limitu
• Lampka
jest zapalona gdy masa stanowi 50-80 % ustalonego
limitu
• Lampka
jest zapalona gdy masa jest poniżej 50 % ustalonego
limitu
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5. Instalacja wagi
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Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6
8

Otworzyć karton ostrożnie gdyż moduł odczytowy jest podłączony z platformą
przewodem belki tensometrycznej. Ustawić odpowiednio głowicę odczytową
(wyświetlacz) i przykręcić za pomocą pierścienia. Wyciągnąć kawałek przewodu
z rury wysięgnika jak pokazano na Rys.1 i umieścić rurę w uchwycie wysięgnika.
Przykręcić rurę za pomocą dwóch śrub, dłuższa powyżej - Rys.1. Umieścić
przewód w rurze jak na Rys. 2 i 3. Jeżeli waga nie jest wypoziomowana
prawidłowo dokonać poziomowania za pomocą 4 nóżek regulacyjnych. Pęcherzyk
powietrza powinien znajdować się w środku okręgu poziomiczki.
Na Rys.4 przedstawiono widok przełączników i złącz po podniesieniu górnej
obudowy. Aby podnieść górną obudowę należy przesunąć do siebie dźwigienkę
znajdującą się na spodzie modułu odczytowego i unieść do góry pokrywę.
Aby używać baterii alkalicznych suwak powinien był przełączony na DRY, dla
akumulatorków suwak na RECH.
Suwak zasilania S/W powinien być na pozycji ON. Jeżeli waga nie będzie
użytkowana przez dłuższy okres czasu można wagę wyłączyć używając
wewnętrznego suwaka S/W.
Aby wymienić baterie alkaliczne należy wyłączyć wagę podnieść górną pokrywę i
wymienić baterie uważając na odpowiednią polaryzację Rys.6. Suwak baterii na
DRY.
Aby wymienić, zainstalować akumulatorki należy otworzyć pokrywę, założyć
akumulatorki uważając na polaryzację, Rys.6, jeżeli nie jest podłączony
wewnętrzny przewód zasilacza to należy go podłączyć, suwak baterii na RECH.
Zamknąć pokrywę i podłączyć zasilacz, Rys.5. Gdy zasilacz jest podłączony
lampka Power jest zapalona na czerwono, gdy odbywa się ładowanie zapalona
jest na czerwono lampka CHARGE, po zakończeniu ładowanie lampka CHARGE
zapalona jest na zielono. Pełne ładowanie trwa ok. 4-5 godzin.

6. Obsługa wagi
Waga BW – 1 działa w następujących trybach pracy
Tryb normalny, ważenia prostego – wyświetlanie masy ważonego przedmiotu.
Tryb porównywania Górny / Dolny – wyświetlanie masy z odpowiednimi
atrybutami
Tryb obliczania ilości – wyświetlanie ilości ważonego przedmiotu
Tryb porównywani ilości – wyświetlanie ilości z atrybutami
Zmiana trybów pracy odbywa się za pomocą przycisku

wciśniętego

i przytrzymanego przez 2 s. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat :
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Komunikat SYS oznacza, że waga jest w menu wyboru trybu pracy.
Poniższe klawisze służą do poruszania się w menu wyboru pracy wagi:
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PRZYKŁAD wprowadzanie wartości dla trybów pracy.

Tryb ważenia prostego
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Tryb porównania mas
Dla przypadku nie zmieniania zakresu HIGH / LOW ( Górny i dolny)

Dla przypadku zmiany zakresów HIGH / LOW
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Tryb obliczania ilości
Dla przypadku nie zmieniania ustawień masy jednostkowej / masy próbki

Dla przypadku zmieniania ustawień masy jednostkowej / masy próbki
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Dla przypadku zmiany masy jednostkowej próbki.
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Tryb porównania ilości
Dla przypadku niezmieniania ustawień.

Dla przypadku zmiany ustawień limitów ilościowych
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7. Inne funkcje
Zerowanie wagi
Używane w przypadku wyświetlania niezerowej masy przy opróżnionej platformie.
Zerowanie przy pomocy klawisza ZERO skuteczne jest do 2% maksymalnego
obciążenia wagi. W przeciwnym przypadku należy wyzerować wagę przez
ponowne włączenie.

Funkcja Tarowania
Masa zawierająca masę TARA nie może przekraczać dopuszczalnego
obciążenia wagi.

Funkcja uśredniania odczytu HOLD
Funkcja jest wykorzystywana w przypadku gdy ważony przedmiot jest niestabilny.
W takim przypadku odczyt masy jest niemożliwy. Należy użyć klawisza HOLD.
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Praca z funkcją automatycznego uśredniania odczytu masy towaru

Wyłączenie funkcji automatycznego uśredniania

Praca z funkcją ręcznego uśredniania odczytu masy
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8. Tryb ustawień wewnętrznych
Aby wejść do menu ustawień wewnętrznych należy nacisnąć i przytrzymać
klawisz „ * ” przez trzy sekundy, pojawi się komunikat SET a po chwili F-1
Funkcje klawiszy przy programowaniu ustawień trybu wewnętrznego

Automatyczne wyłączanie F-1
Funkcja używana dla oszczędzania baterii. Programowanie czasu, po którym
nastąpi automatyczne wyłączenie wagi. Jest to czas nie używania wagi.
F-1 0 – automatyczne wyłączanie nieaktywne
F-1 1 – waga wyłączy się po 5 min nieużytkowania

Ustawienie portu RS 232C
F-2 0 – bez transmisji
F-2 1 – transmisja przy stabilnym i niestabilnym odczycie masy
F-2 2 – transmisja przy stabilnym odczycie masy
F-2 3 – transmisja przy rozkazie wymuszania transmisji
(sygnał

D)

18

9. Protokół komunikacyjny RS 232C

10.

Komunikaty o błędach

Err1 – Wyświetlacz nie może być zainicjalizowany z powodu, braku podłączenia
platformy, niestabilnej platformy. Sprawdzić podłączenie, umieścić platformę na
stabilnej powierzchni.
Err2 – Błędne podłączenie belki tensometrycznej, uszkodzenie konwersji A/D.
Sprawdzić podłączenie wyświetlacza do platformy. Kontakt z serwisem CAS
Err3 – Kalibracja nie zainicjalizowana, utrata danych pamięci wewnętrznej
Sprawdzić ustawienia wewnętrzne.
Err6 – Drukarka została błędnie podłączona. Sprawdzić podłączenie drukarki.
Kontakt z serwisem CAS
Err9 – Ważona masa przekracza dozwolony zakres zera.
Err10 – Masa TARE nieprawidłowa, przekroczenie dopuszczalnego obciążenia.
Ustawić masę TARA prawidłowo.
Err13 – Zakres zera inicjującego przekracza 10 % maksymalnego obciążenia.
Sprawdzić stan belki tensometrycznej.
OVER – Ważony towar przekroczył maksymalne obciążenie.
Patrz specyfikacja.
Err 61 – masa i ilość próbek jest zbyt duża. Ustawić poprawne wartości
Err62 – masa i ilość próbek są zbyt małe. Ustawić poprawne wartości.
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11.

Specyfikacja
MODEL

BW
BW-6

BW-15

BW-30

BW-60

BW-150

Obciążenie

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

Dokładność

0,002 kg

0,005 kg

0,010 kg

0,020 kg

0,050 kg

Wyświetlacz

LCD, 5 cyfr

TARA

- Maksymalne obciążenie
- 10 do + 40 ° C

Temp. pracy
Zasilanie

DC 7,2V( 6EA „C”) 2200mAh akumulatorki,
DC 9V (6EA”C”) MN, baterie alkaliczne
DC 12V 850 mA zasilacza AC

Pobór mocy
Wymiar szalki [mm]
Opcje

około 0,15 W
280 x 280 x 80

RS 232C, podświetlanie wyświetlacza

Interfejs

12.

405 x 525 x 105

RS 232C

Ograniczenia w użytkowaniu

Waga BW-1N jest przeznaczona do użytkowania w obiektach handlowych i,
zgodnie z normą EN 61000-6-3.2001, spełnia wymagania klasy A dla emisji
zakłóceń elektromagnetycznych.
Produkt klasy A, użytkowany w środowisku mieszkalnym, może być przyczyną
zakłóceń elektromagnetycznych. W takim przypadku użytkownik powinien
zastosować dodatkową ochronę przed zakłóceniami
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CAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrościckiego 93/105
02-414 Warszawa
Tel: 022 571 94 70
Fax: 022 571 94 71
e-mail: biuro@WagiCAS.pl
www.WagiCAS.pl

