ScaleHouse NCS

uživatelský návod

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ POČÍTACÍ VÁHY
ScaleHouse NCS

Návod k použití
Váhu umístěte na stabilní a tuhý podklad (masivní stůl).
1. Stiskněte tlačítko C-On/Off na předním panelu váhy. Displeje budou několik sekund zobrazovat
testovací údaje – probíhá kontrola všech funkcí. Po chvíli váha zobrazí nulové údaje na displejích.
Váha je v tuto chvíli připravena k použití.
Upozornění: při zapnutí váhy nesmí být na vážní plošině umístěno žádné břemeno a vážní
plošině nesmí žádné cizí těleso bránit ve vertikálním pohybu.
2. Umístěte na váhu břemeno. Váha zobrazí hmotnost.
3. Pokud vážené předměty umisťujete na váhu v obalu a chcete-li zobrazovat jen čistou hmotnost
vážených předmětů, musíte použít tlačítka „Tare“ (tára).
4. Umístěte obal na váhu. Na displeji se zobrazí jeho hmotnost. Stiskněte tlačítko „Tare“. Displej
zobrazí „0,00“. Umístěte vážené předměty na váhu do obalu. Displej zobrazí čistou hmotnost
vážených předmětů.
5. Pro vypnutí váhy stiskněte opět tlačítko C-On/Off na předním panelu váhy.
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Popis předního panelu a displejů

ZERO – B.L.

TARE

C-On/Off

PCS
M+
MC
069

Krátkým stiskem vynuluje hmotnost na váze do
max. 10% rozsahu max.váživosti
Dlouhým stisknutím přejde do režimu ovládání
podsvícení displeje – možnosti OFF-vypnuto,
ON-zapnuto, Auto-rozsvítí se při pohybu
hmotnosti na váze
Tárování hmotnosti na váze
Při aktivovaném režimu nastavování funguje pro
výběr parametru
Zapnutí/vypnutí váhy – dlouhé stisknutí
Krátkým stiskem se ruší hmotnost funkce APW
(zjištění hmotnosti jednoho kusu)
Aktivuje režim APW – zjištění hmotnosti jednoho
kusu
Načítání do paměti
Vymazání dat uložených v paměti
Numerická tlačítka – slouží pro zadávání
hmotnosti kusu, pokud je známa

Vysvětlení symbolů na displejích
SYMBOL

M+
NET
LOW-PCS
LOW-APW

Funkce
Indikace „přesné nuly“ – váha je v rozsahu +/0,25 dílku od nuly
Indikuje aktivní režim načítání do paměti
Indikuje aktivní režim Tára (hmotnost obalu byla
uložena do paměti)
Indikuje nedostatečný počet kusů použitý pro
vzorkování
Indikuje nedostatečnou hmotnost jednoho kusu
pro správnou funkci počítání kusů

Počítání kusů
Váha NCS je vybavena funkcí počítání kusů. Výpočet váha provádí buď po přímém zadání
hmotnosti kusu pomocí numerické klávesnice (pokud je známa) nebo výpočtem z celkové
hmotnosti na váze pomocí zadání počtu kusů vložených na váhu.
Přímé zadání hmotnosti jednoho kusu se provádí následovně: vložte jakýkoli počet kusů na váhu,
počkejte až se ustálí údaj hmotnosti, poté pomocí numerické klávesnice zadejte hmotnost jednoho
kusu (displej g/PIECE). Váha zobrazí celkový počet kusů (displej PCS). Při zadávání jednotkové
ceny berte v potaz desetinnou čárku, tzn. pokud chcete zadat hmotnost např. 1,25 g, musíte zadat
na klávesnici postupně číslice 1,2,5,0,0 v rychlém sledu za sebou. Pokud při zadávání jednotkové
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ceny vznikne prodleva, cca po 5 vteřinách se předchozí zadané číslice vymažou. Při chybném
zadání ceny nebo její části je možné tuto vymazat stiskem klávesy „C-On/Off“.
Druhou možností, jak počítat kusy, je zjištění hmotnosti jednoho kusu pomocí výpočtu a následné
počítání. Postup je následující: Vložte odpočítané množství kusů na váhu (čím menší hmotnost
jednoho kusu, tím je potřeba zadat větší počet kusů) a zadejte toto množství pomocí numerické
klávesnice. Potvrďte zmáčknutím tlačítka PCS. Váha zobrazí počet kusů.
Technické údaje váhy ScaleHouse NCS
Rozměry plošiny
Kapacita
Dílek
Napájení váhy

270x220 mm
6, 15 nebo 30 kg
0,2 / 0,5 nebo 1 g
230 V / 50 Hz nebo akumulátor

Upozornění !!! Je nepřípustné přetěžovat váhu nad horní mez váživosti. V případě přetížení
váhy hrozí nebezpečí poškození nebo zničení tenzometrického snímače, jehož výměna je
značně nákladná.
Popis dalších funkcí:
1. Kumulace vážených položek - navolte cenu příslušné položky, pak umístěte břemeno na váhu.
Nechte ustálit a zmáčkněte tl. M+. Displej ukazující hmotnost, zobrazí –Add-, displej ukazující počet
kusů zobrazí číslo právě přidané položky, displej zobrazující jednotkovou hmotnost ukáže hmotnost
dané položky. Po prvním načtení do paměti se rozsvítí symbol M+ a displeji.
Vynulování kumulace se provádí zmáčknutím tlačítka MC, vynulování jednotkové hmotnosti se
provádí tlačítkem C-On/Off.
2. Podsvícení displejů tl. Zero/B.L. slouží buď k nulování na prázdné váze nebo jako ovládání
podsvícení displeje. Pokud toto tlačítko pouze krátce zmáčkneme, displej hmotnosti se vynuluje.
Pokud podržíme toto tlačítko 2-4 vteřiny, vstoupíme do režimu ovládání podsvícení. Tlačítko podržíme
a postupně se na displeji zobrazují možnosti ON, OFF a Auto. Tlačítko je potřeba přestat držet ve
chvíli, kdy je zobrazena požadovaná možnost.
Údržba váhy
Zařízení nevyžaduje kromě zmíněné běžné kontroly obsluhou váhy žádnou údržbu ze strany
obsluhy. Váhu čistěte vlhkým hadříkem bez použití organických rozpouštědel.
Při dodržování pokynů v tomto návodu k obsluze zaručujeme bezchybný provoz při minimální údržbě.
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