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Ohaus Corporation, 19A Chapin Road, PO Box 2033, Pine Obrok, NJ 07058 USA 
 
Deklaracja zgodności  Korporacja Ohaus deklaruje pod groźbą odpowiedzialności, Ŝe urządzenia 
wymienione poniŜej pozostają w zgodności ze wskazanymi dyrektywami i normami. 
 
 
 
Model / Typ CKWE-55, CKW3R55, CKW15L55, CKW30L55 
 
 

 
  1)

Dotyczy tylko certyfikowanych, nieautomatycznych urządzeń waŜących 
 
   
 

Data: 1 paŜdziernika 2004r. 
 

Znak EC Dyrektywa EC 

EU 73/23/EEC 
Niskie napięcie 

89/336/EEC 
Zgodność elektromagnetyczna 

Normy 

W przypadku nieautomatycznych urządzeń waŜących przedstawionych w aplikacji artykułu 1.2 (a), 
na urządzeniach muszą być umieszczone dodatkowe oznaczenia metrologiczne zgodnie z aneksem 
IV dyrektywy 90/384/EEC 

Nieautomatyczne urządzenia 
waŜące 

EN60950-1: 2003 



 

Zgodność z niŜej wymienionymi normami została potwierdzona odpowiednim oznakowaniem 
umieszczonym na urządzeniu. 

 

 
 
 
 
Uwaga dotycząca FCC 
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i spełnia ograniczenia stawiane urządzeniom cyfrowym 
klasy B, wypełniając zapis punktu 15 przepisów FCC.  Ograniczenia te zostały opracowane w celu 
ochrony przed wpływami szkodliwymi w obszarach zamieszkałych. Niniejsze urządzenie generuje, 
wykorzystuje i moŜe emitować energię o częstotliwościach radiowych, oraz jeŜeli nie jest 
zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcją obsługi, moŜe mieć szkodliwy wpływ na 
komunikację radiową. Mimo wszystko, nie ma gwarancji, Ŝe szkodliwy wpływ nie wystąpi w 
sytuacjach szczególnych. JeŜeli urządzenie ma szkodliwy wpływ na odbiór audycji radiowych i 
telewizyjnych, co moŜe zostać ustalone przez wyłączenie i ponowne włączenie wagi, uŜytkownik 
powinien spróbować usunąć szkodliwe oddziaływanie podejmując jedno lub kilka z podanych niŜej 
działań: 

• Przestawić lub zmienić miejsce instalacji anteny odbiorczej 
• Zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem 
• Podłączyć urządzenie do gniazdka lub fazy innej niŜ ta, do której jest podłączony 

odbiornik 
• Skonsultować się z dostawcą lub technikiem TV w celu uzyskania pomocy 

 
Uwagi dotyczące urządzeń przemysłowych w Kanadzie 
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania normy kanadyjskiej ICES-003. 
 
 
Rejestracja ISO 9001 
W 1994 r Korporacja Ohaus w USA uzyskała certyfikat ISO 9001 z Bureau Veritus Quality 
International (BVQI) potwierdzający, Ŝe system zarządzania jakością firmy Ohaus jest zgodny z 
wymaganiami normy ISO 9001. 15 maja 2003 r. Korporacja Ohaus USA otrzymała certyfikat ISO 
9001: 2000. 

Oznaczenie Norma 
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1 WPROWADZENIE 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji 
wskaźników CKW-55 oraz wag serii CKW. Prosimy uwaŜnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed 
przystąpieniem do instalacji i obsługi urządzenia. 

1.1 Opis urz ądzenia 
Wagi serii CKW są statystycznymi wagami kontrolnymi z zaawansowanym 
oprogramowaniem i uproszczoną obsługą. Ich łatwa do wyczyszczenia i utrzymania w 
higienicznym stanie konstrukcja ze stali nierdzewnej czyni je idealnymi szczególnie do 
waŜenia Ŝywności oraz do pracy w wilgotnym otoczeniu. 
 
Jakość urządzenia jest gwarantowana przez firmę Ohaus, czołowego producenta wskaźników 
precyzyjnych oraz wag. Dział Serwisu naszej firmy z odpowiednio przeszkolonym 
personelem ma za zadanie zapewnienie moŜliwie najszybszej pomocy w przypadku, gdy 
urządzenie wymaga serwisu. Firma Ohaus posiada takŜe Dział Obsługi Klienta, który jest w 
stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące aplikacji i akcesoriów. 

1.2 Właściwo ści 
Główne właściwości urządzenia to: 

• Maksymalna rozdzielczość wyświetlania do 20,000. 
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony NEMA 4X / IP66. 
• Zintegrowany uchwyt do montaŜu na stole lub na ścianie (dotyczy tylko wskaźnika). 
• Wykorzystanie maksymalnie 4 analogowych elementów pomiarowych o oporności 

350 omów. 
• Wysokokontrastowy, siedmiosegmentowy wyświetlacz LED o sześciu cyfrach 

wysokości 20mm z regulowaną jaskrawością. 
• Trójkolorowy wskaźnik waŜenia kontrolnego LED o 24 segmentach. Sygnalizacja 

akustyczna. 
• Klawiatura numeryczna oraz 7 klawiszy funkcyjnych do obsługi wagi z opcjonalną 

moŜliwością blokady funkcji. 
• Ustawianie wartości granicznych dla waŜenia kontrolnego ze względu na zakres 

waŜenia, odchyłkę lub odchyłkę procentową od wartości zadanej przy pomocy 
jednego klawisza. 

• Wybór jednostek waŜenia: kg, g, lb, oz, lb:oz, %. 
• Częsta aktualizacja wskazania <2 sekund. 
• Biblioteka o 20 komórkach pamięci przechowująca: numer identyfikacyjny produktu, 

wartość minimalną, maksymalną, docelową oraz wartości tary. 
• GMP, czas/data, automatyczne tarowanie, sumowanie, odchylenie średnie i 

standardowe. 
• Funkcja ustawienia geograficznego w celu zdalnej kalibracji i certyfikacji w danym 

miejscu. 
• Dwukierunkowy interfejs RS232. 
• Przyłącza zewnętrzne konfigurowane przez uŜytkownika w celu wykonania zdalnego 

tarowania, zerowania, wydruku i innych operacji. 
• Zasilacz uniwersalny o napięciu znamionowym 100-240V AC, 50-60 Hz. 
• Wagi zawierają okrągły pręt statywu ze stali nierdzewnej o ustalonej wysokości 

300mm z uchwytami do zamocowania wskaźnika oraz do zamocowania pręta w 
podstawie. 
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WyposaŜenie opcjonalne: 
• Szeregowy interfejs komunikacyjny RS485/422 
• Wyjście przekaźnikowe AC/DC 
• Wewnętrzny akumulator hybrydowy (NiMH) 

 

1.3 Środki ostro Ŝności 
 

 

W celu bezpiecznej i niezawodnej pracy z urządzeniem, prosimy przestrzegać 
następujących środków ostroŜności: 

 
• NaleŜy się upewnić, Ŝe napięcie zasilające podane na tabliczce znamionowej pasuje do 

napięcia lokalnej sieci zasilającej. 
• NaleŜy się upewnić, Ŝe kabel zasilający nie jest naraŜony na potencjalne uszkodzenia lub 

deptanie. 
• UŜywać tylko akcesoriów i urządzeń peryferyjnych dopuszczonych przez producenta. 
• UŜywać wagi tylko w środowisku o parametrach podanych w niniejszej instrukcji. 
• Przy czyszczeniu wagi naleŜy ją odłączyć od zasilania. 
• Nie uŜywać wagi w środowisku niebezpiecznym lub o zmiennych parametrach. 
• Nie zanurzać wagi w wodzie lub w innych cieczach. 
• Nie rzucać cięŜkich elementów na platformę wagi. 
• Naprawy powinny być prowadzone tylko przez autoryzowany personel. 
• Urządzenie jest dostarczane z kablem wyposaŜonym w przewód uziemiający. NaleŜy go 

podłączać tylko do gniazdka z uziemieniem. 
 

1.3.1 Środki ostro Ŝności przy opcji urz ądzenia z przeka źnikiem 
Urządzenie moŜe być wyposaŜone w opcjonalną płytkę z przekaźnikiem prądu stałego lub 
zmiennego. Opcja ta umoŜliwia sterowanie urządzeniem zewnętrznym zgodnie ze stanem 
linijki świetlnej wagi. 
 

 

UWAGA: NIEBEZPIECZE ŃSTWO PORAśENIA PRĄDEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA CZYNNO ŚCI NAPRAWCZYCH 
LUB PRZED WYKONYWANIEM PODŁ ĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH 
ODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE KABLE ZASILAJ ĄCE OD WSKAŹNIKA. 
OBUDOWA POWINNA BY Ć OTWIERANA TYLKO PRZEZ 
AUTORYZOWANY I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, NP. PRZEZ 
ELEKTRYKA.  

 
Przed wykonaniem podłączeń do zacisków przekaźnika odłączyć zasilanie od układu. JeŜeli 
układ zawiera opcjonalne zasilanie akumulatorowe, naleŜy po wyjęciu wtyczki z gniazdka 
zasilającego uŜyć klawisza ON/ZERO Off  w celu wyłączenia układu. 
 
Bardziej szczegółowy opis dotyczący instalacji został dołączony do opcjonalnego zestawu 
przekaźnikowego, jeŜeli został on zamówiony. 
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2 INSTALACJA 

2.1 Rozpakowanie i sprawdzenie 
Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy w dostawie znajdują się następujące rzeczy: 
 

• Wskaźnik CKW-55 
• Instrukcja obsługi 
• Wspornik do montaŜu (w przypadku osobnego 

wskaźnika) 
• Karta gwarancyjna 

 

• Kompletna waga zawiera takŜe: 
° Statyw 
° Platformę 
° Instrukcję do platformy CKW 

 
Zachować opakowanie. Zapewnia ono najlepsze moŜliwe zabezpieczenie przy przechowywaniu lub 
transporcie urządzenia. 
 

2.2 Wybór miejsca ustawienia 
Urządzenie powinno być uŜytkowane w miejscu pozbawionym wibracji i nagłych zmian 
temperatury. Nie naleŜy uŜytkować urządzenia w otoczeniu agresywnym. Wymienione 
czynniki mogą wpływać niekorzystnie na pracę urządzenia. 
 
Platformy uŜywane ze wskaźnikiem CKW-55 muszą być ustawione na stabilnej, poziomej 
powierzchni z dala od źródeł drgań takich, jak duŜe maszyny lub urządzenia. 
 
NaleŜy wyregulować nóŜki poziomujące tak, aby 
pęcherzyk znalazł się w środku wskaźnika 
wypoziomowania (umieszczonego z tyłu wagi). 
 

 

 
Uwaga: Po kaŜdej zmianie miejsca ustawienia wagi naleŜy ją wypoziomować. 
 

2.3 Podł ączenie zasilania 

2.3.1 Zasilanie napi ęciem zmiennym AC 
Podłączyć kabel zasilający do gniazdka z uziemieniem. Wskaźnik CKW posiada uniwersalny 
zasilacz sieciowy, który pracuje przy napięciu od 100 do 240VAC / i przy częstotliwości 50 
do 60 Hz. 
 

2.3.2 Zasilanie z akumulatora (osprz ęt opcjonalny) 
Waga moŜe pracować z wewnętrznym akumulatorem, jeŜeli zasilanie sieciowe nie jest 
dostępne. Waga przechodzi automatycznie na zasilanie akumulatorowe, jeŜeli wystąpi awaria 
zasilania sieciowego lub zostanie odłączony kabel zasilający. Całkowicie naładowany 
akumulator wystarcza na 10 godzin pracy wagi niezaleŜnie od zasilania z sieci. Gdy 
akumulator wymaga naładowania, na wyświetlaczu podczas pracy pokazywany jest 
komunikat Lo Bat. Waga wyłączy się automatycznie, gdy akumulator zostanie całkowicie 
rozładowany. 
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Przy podłączeniu do wagi zasilania sieciowego, na listwie wskaźnikowej zacznie migać 
pierwszy zielony segment co sygnalizuje, Ŝe odbywa się proces ładowania. Gdy akumulator 
jest ładowany, segmenty listwy wskaźnikowej zaświecają się kolejno aŜ do chwili, gdy zapali 
się pierwszy segment listwy wskaźnikowej. Miganie tego segmentu wskazuje, Ŝe akumulator 
jest całkowicie naładowany. 
 
 

 

Przed pierwszym wykorzystaniem wagi, akumulator wewnętrzny  moŜe wymagać 
naładowania przez maksymalnie 12 godzin. Waga moŜe pracować podczas 
ładowania akumulatora. Akumulator jest zabezpieczony przed przeładowaniem i 
waga moŜe pozostawać podłączona do gniazda zasilającego napięcia zmiennego. 

 
 

        
                                        UWAGA 

AKUMULATOR MOśE BYĆ WYMIENIANY TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY 
PERSONEL SERWISOWY. 
 
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NIEWŁAŚCIWEGO AKUMULATORA LUB PRZY 
NIEWŁAŚCIWYM PODŁĄCZENIU ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU. 
 

        

ZuŜyte akumulatory naleŜy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

2.4 Pierwsza kalibracja 
Wagi są kalibrowane fabrycznie przed dostawą do klienta. JeŜeli jest potrzebna kalibracja, 
patrz rozdział 4.1. 
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3 OBSŁUGA 

3.1 Przegl ąd części składowych i elementów obsługi 
 

 
 

 

Rysunek 3-1. Wskaźnik 

Rysunek 3-2. Waga 

Tabela 3-1. Części składowe i elementy 
obsługi. 
 
Pozycja Opis 

1 Pokrętło regulacyjne 
2 Porty wejściowe/wyjściowe 
3 Panel obsługi 
4 Obudowa wskaźnika 
5 Wejście zasilania nap. zmiennym 
6 Uchwyt do montaŜu stołowego / 

ściennego 
7 Statyw 
8 Wskaźnik wypoziomowania 
9 Platforma waŜąca 
10 NóŜki regulacyjne 
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3.1 Przegl ąd części składowych i elementów obsługi (cd.) 
 

 
Rysunek 3-3. Panel obsługi 

 
Tabela 3-1 Części składowe i elementy obsługi (cd.) 

 
Pozycja Opis 

11 Wyświetlacz masy 
12 Listwa wskaźnikowa waŜenia kontrolnego 
13 Okno wskaźnika wypełnienia zakresu 
14 Klawiatura numeryczna 
15 Klawisz kasowania 

16-22 Klawisze sterujące - patrz tabela 3-2 
23 Wskaźniki jednostki waŜenia, brutto, netto, 

tary, wartości predefiniowanej 
24 Wskaźnik stabilności 
25 Wskaźnik centrowania zera 
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3.2 Funkcje klawiszy steruj ących 
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3.3 Menu 

3.3.1 Struktura menu 

 
Uwagi:  

1. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono domyślne nastawy fabryczne. 
2. Jednostka wybrana w menu „Calibration unit” stanie się domyślną jednostką 

włączoną w przypadku, gdy wszystkie inne jednostki są wyłączone. 
3. Gdy nastawa „Legal for Trade” (legalizacja handlowa) zostanie ustawiona na 

„On”, zajdą następujące zmiany: 
i. Kalibracja zakresu i liniowości będzie niedostępna. Współczynnik 

Geo moŜna podglądać, ale nie moŜna go zmieniać. Funkcja Cal Test 
będzie działać. 

ii. Podkreślone opcje menu zostaną przyjęte jako domyślne. 
4. *Niektóre opcje menu są dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowane są pewne 

akcesoria opcjonalne. 
5. Wykorzystanie funkcji Reset w menu „Setup” nie będzie zmieniać wartości 

wprowadzonych dla parametrów FS Capacity i Graduation. 

(Rozdz. 4.1) (Rozdz. 3.6.1) (Rozdz. 3.6.2) 

(Rozdz. 3.6.3) (Rozdz. 3.6.4) (Rozdz. 3.6.5) 

(Rozdz. 3.6.6) (Rozdz. 3.6.7) (Rozdz. 3.6.8) 
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3.3.2 Poruszanie si ę po menu 
 
Aby wejść w tryb menu 
Nacisnąć i przytrzymać klawisz Menu dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis MENU. 
Pierwszy niŜszy poziom Menu – CAL (kalibracja) pojawi się na wyświetlaczu. 
 
Podsumowanie funkcji nawigacyjnych klawiszy sterujących w trybie menu: 
 - Yes - Wejście do wyświetlanego menu. 
  - Akceptacja wyświetlanej nastawy i przejście do następnej opcji menu. 
 - No - Pominięcie wyświetlanego menu i przejście do następnego. 

- Porzucenie wskazywanej nastawy lub opcji menu i przejście do 
  następnej moŜliwej opcji. 

- Back - Pozwala na przechodzenie do tyłu po poziomach menu górnego i niŜszego 
              rzędu. 
 - Powrót z listy opcji do wyboru do poprzedniej opcji menu niŜszego rzędu. 
- Exit  - Wyjście z menu bezpośrednio do aktywnego trybu waŜenia. 

 

3.4 Włączanie/wył ączanie wska źnika 

3.4.1 Włączanie 
Przy wyłączonej wadze, nacisnąć klawisz ON/ZERO Off. Wskaźnik przeprowadzi test 
wyświetlacza, wskazując przez chwilę oznaczenie modelu i informację o stanie. Następnie 
wskaźnik przejdzie do aktywnego trybu waŜenia. 

3.4.2 Wyłączanie 
W celu wyłączenia wskaźnika naleŜy nacisnąć i przytrzymać klawisz ON/ZERO Off, dopóki 
na wyświetlaczu nie pojawi się napis OFF. 

3.4.3 Stabilizacja 
Przed pierwszym wykorzystaniem wskaźnika, naleŜy odczekać pewien okres czasu w celu 
umoŜliwienia przystosowania się wskaźnika do nowych warunków otoczenia. Zalecany czas 
nagrzewania wynosi 5 minut po osiągnięciu przez wagę temperatury pokojowej. 
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3.5 Rodzaje zastosowa ń 
Przed uŜyciem wskaźnika CKW-55, naleŜy się upewnić, Ŝe został on właściwie 
zainstalowany i wykalibrowany (zgodnie z rozdziałem 3.3.2 - Poruszanie się po menu, oraz 
rozdziałem 3.6.1 Menu Setup). 
 
JeŜeli wskaźnik został dostarczony w komplecie z wagą, został on fabrycznie wykalibrowany 
i moŜe być od razu uruchomiony z fabrycznymi nastawami domyślnymi. W celu zapewnienia 
najwyŜszej dokładności, firma Ohaus zaleca ponowną kalibrację wagi przed rozpoczęciem 
pracy (w razie potrzeby patrz rozdział 4 - Kalibracja i Dodatek B - Plombowanie przy 
legalizacji handlowej). 
 

3.5.1 WaŜenie 
Operacja zerowania 
Nacisnąć klawisz ON/ZERO Off w celu wyzerowania 
wyświetlacza masy. Waga musi być stabilna, aby operacja 
zerowania została zaakceptowana. 
 
 
 
WaŜenie podstawowe 
Umieścić obiekt, który ma być waŜony na platformie wagi. 
Rysunek pokazuje próbkę o masie brutto równej 1,5 kg. 
 
 
Tarowanie ręczne 
Podczas waŜenia obiektów, które muszą być przechowywane w 
pojemniku, tarowanie umoŜliwia zapisanie masy pojemnika do 
pamięci wskaźnika. Umieścić pusty pojemnik, który ma być 
tarowany na platformie wagi (przykład - pojemnik o masie 0,5 kg) 
 
Nacisnąć klawisz TARE . Masa pojemnika zostanie wytarowana. 
Wyświetlacz będzie wskazywał wartość 0 kg netto. 
 
 
Aby wyzerować wartość tary, naleŜy usunąć cięŜar z platformy 
(wyświetlacz będzie wskazywał wartość tary ze znakiem minus). 
Następnie nacisnąć klawisz TARE . Wyświetlacz wskaŜe masę 0 
kg brutto. 
 
Tara predefiniowana 
Tara predefiniowana (PT) jest znaną wartością tary wprowadzaną 
przy pomocy klawiatury numerycznej. Wartość tary 
predefiniowanej zastąpi kaŜdą inną wartość tary lub wartość tary 
predefiniowanej umieszczoną w pamięci. (Gdy jest uŜywana tara 
predefiniowana naleŜy się upewnić, Ŝe funkcja automatycznego 
tarowania jest wyłączona w menu Setup). 
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W celu rozpoczęcia pracy z tarą predefiniowaną, naleŜy 
wprowadzić wartość liczbową uŜywając klawiatury (np. 1,000 kg) 
a następnie nacisnąć klawisz TARE .  
 
Wyświetlacz będzie wskazywał tarę predefiniowaną jako wartość 
ujemną. Włączony będzie równieŜ symbol PT. 
 
Uwagi: 

1. JeŜeli klawisz TARE  nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 
sekund od wprowadzenia ostatniej cyfry, wyświetlacz 
przejdzie do poprzedniego trybu pracy i tara nie zostanie 
zapisana w pamięci. 

2. W celu wyzerowania wartości tary predefiniowanej, 
naleŜy usunąć obciąŜenie z platformy i następnie nacisnąć 
klawisz TARE . Wyświetlacz będzie wskazywał 0 kg 
brutto. 

 
Auto-Tare 
Funkcja Auto-Tare automatycznie taruje pierwszą masę (np. pojemnik) umieszczoną na pustej 
platformie, bez konieczności naciskania klawisza TARE . Wartość tary jest zerowana 
automatycznie, gdy obciąŜenie zostanie całkowicie usunięte z platformy. 
 
W trybie automatycznego tarowania, wskaźnik tary miga podczas oczekiwania na 
umieszczenie na pustej platformie elementu do tarowania (przy włączonej opcji legalizacji 
handlowej nie występuje miganie wskaźnika tarowania). 
 
Gdy została włączona opcja akceptowania, wartości masy mieszczące się w zakresie 
tolerancji będą automatycznie tarowane. 
Uwaga: Automatyczne tarowanie zastępuje dowolną wartość tary predefiniowanej (PT) 
umieszczonej w pamięci. 
 
Wyświetlanie wartości brutto, netto, tary 
Gdy została wprowadzona tara, naciskanie klawisza G/N/T Menu powoduje wyświetlanie 
kolejno masy brutto, netto, tary. Po kilku sekundach waga automatycznie wraca do 
wyświetlania masy netto. 
 
Zmiana jednostek miary 
Nacisnąć i przytrzymać klawisz PRINT Units dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się Ŝądana 
jednostka miary. Wyświetlane będą tylko te jednostki, które są włączone w menu jednostek 
miary (Readout-Unit) (patrz rozdział 3.6.2). 
 
Wydruk danych 
Wydruk wyświetlanych danych na drukarce lub przesłanie danych do komputera wymaga 
ustawienia parametrów komunikacji w menu drukowania (Print) i w menu komunikacji 
(COM) (patrz rozdziały 3.6.4 i 3.6.5). 
 
Nacisnąć klawisz PRINT Units w celu przesłania wyświetlanych danych do portu RS232 
(tryb automatycznego wydruku w rozdziale 3.6.4 musi być wyłączony). 
 
Uwaga: JeŜeli klawisz PRINT Units zostanie naciśnięty zbyt długo, wyświetlacz przechodzi 
do następnej jednostki miary i dane nie zostaną przesłane do drukarki. 
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Operacja sumowania 
Funkcja sumowania jest zawsze włączona i przechowuje podstawowe informacje statystyczne 
zbierane z kilku operacji waŜenia. Zebrane dane zawierają całkowitą masę (lub liczbę 
próbek), całkowitą masę próbki, średnią masę próbki oraz odchylenie standardowe masy 
próbek. Informacje dla kolejnych próbek są na bieŜąco dodawane do aktualnych i są one 
przechowywane w pamięci do momentu ich skasowania lub wyłączenia wagi. 
 

W celu dodania wartości masy do pamięci sumowania, naleŜy 
umieścić produkt na platformie waŜącej, a następnie krótko 
nacisnąć klawisz NEXT +/-. Na wyświetlaczu mignie przez 
chwilę komunikat M-ADD w celu wskazania, Ŝe wartość została 
dodana do pamięci. Powtórzyć powyŜszą czynność dla kaŜdego 
następnego produktu. 
W celu przeglądu danych zsumowanych, naleŜy nacisnąć na 
dłuŜej klawisz NEXT +/-. Dane są wyświetlane w następującej 
sekwencji: 
Wyświetlenie parametru COUNT, a następnie całkowitej liczby 
waŜonych próbek (np. 150). 
 
 
Wyświetlenie parametru TOTAL, a następnie całkowitej masy 
sumarycznej (np. 1504.05 kg). 
 
 
 
 
Wyświetlenie parametru AVG, a następnie obliczonej wartości 
średniej z mas zsumowanych (np. 10.03 kg). 
 
 
 
 
 
Wyświetlenie parametru S-DEV (odchylenie standardowe), a 
następnie obliczonego odchylenia standardowego (np. 4.502 kg). 
 
 
Wyświetlenie komunikatu END, a następnie powrót do 
aktywnego trybu waŜenia. 
 
W celu wyzerowania pamięci sumowania, naleŜy nacisnąć 
klawisz C podczas trwania sekwencji wyświetlania. Na końcu 
sekwencji wyświetlony zostanie komunikat CLEAR i waga 
powróci do aktywnego trybu waŜenia. 
 

 

Uwagi: 
1. JeŜeli wartość przekracza rozmiar 6 cyfr, liczba będzie najpierw wyświetlana ze 

zredukowaną ilością miejsc dziesiętnych, a następnie jednostki g lub lb:oz mogą 
zostać zmienione na kg lub lb. JeŜeli wartość dalej nie mieści się na wyświetlaczu, 
zostanie wyświetlony komunikat Err. Właściwa wartość z poprzednią jednostką miary 
będzie zawsze drukowana przy wydruku danych sumowania. 
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2. Nastawa wejścia zewnętrznego I/O NIE powinna być ustawiona na: S-S lub T-S-S 
(patrz rozdział 3.6.6), poniewaŜ te nastawy menu dotyczą równieŜ klawisza NEXT +/- 
Funkcja sumowania nie jest dostępna, jeŜeli zostaną wprowadzone wyŜej wymienione 
nastawy. 

 

3.5.2 WaŜenie kontrolne 
Wagi serii CKW oferują wiele funkcji waŜenia kontrolnego, które mogą być konfigurowane 
przez uŜytkownika. UmoŜliwiają one ocenę waŜonych produktów w odniesieniu do 
zdefiniowanej wcześniej wartości maksymalnej i minimalnej masy oraz masy docelowej. 
 
Uwagi: 

1. Operacje waŜenia kontrolnego oraz wprowadzania wartości docelowej są moŜliwe 
tylko wtedy, gdy włączony jest tryb waŜenia kontrolnego (Checkweigh = On) w menu 
Mode (patrz rozdział 3.6.3 Menu Mode). Gdy tryb waŜenia kontrolnego zostanie 
włączony, jest on aktywny natychmiast po wyjściu z menu Mode. 

2. Masa produktu, która jest sprawdzana jest masą netto pozbawioną tary lub tary 
predefiniowanej. 

 
Linijka świetlna, brzęczyk i wyświetlenie masy 
Wskaźnik CKW-55 posiada 24-segmentową, trójkolorową linijk ę świetlną oraz posiada 
dodatkowo brzęczyk akustyczny, oraz wyświetla wizualne komunikaty ostrzegawcze. (patrz 
rozdział 3.6.1 - Menu Setup oraz rozdział 3.6.3 - Menu Mode). PowyŜsze elementy 
wyświetlające mogą być łatwo konfigurowane oraz mogą być włączane i wyłączane zgodnie 
z wolą uŜytkownika. 
 
Segmenty linijki świetlnej zaświecają się w następujących warunkach: 
Zbyt mała masa (kolor Ŝółty)  = masa jest mniejsza od ustawionej wartości minimalnej. 
Masa akceptowalna (kolor zielony) = masa jest równa wartości docelowej lub mieści się  
                                                              w  zdefiniowanym przedziale. 
Masa zbyt duŜa (kolor czerwony) = masa przekracza ustawioną górną wartość graniczną. 
 
Uwaga: Klawisz waŜenia kontrolnego TARGET oraz nastawy menu mogą zostać 
zablokowane w celu uniemoŜliwienia zmiany parametrów waŜenia kontrolnego (patrz 
rozdział 3.6.3 - Menu Mode oraz rozdział 368 Menu Lock (blokad)). 
 
Podsumowanie funkcji klawiszy przy waŜeniu kontrolnym 
W celu ustawienia parametrów waŜenia kontrolnego, naleŜy wykorzystać następujące 
klawisze (tryb waŜenia kontrolnego jest włączony): 
 
 TARGET Klawisz rozpoczęcia waŜenia kontrolnego, akceptacji i przejścia dalej 

1. Rozpoczyna sekwencje ustawiania wartości docelowej, oraz 
2. Akceptuje wyświetlane wartości i powoduje przejście do następnej 

sekwencji 
 

C  W sekwencji wprowadzania wartości numerycznych, krótkie naciśnięcie 
powoduje skasowanie jednej cyfry, długie naciśnięcie powoduje 
wyczyszczenie wyświetlacza 

NEXT +/- Powoduje zmianę znaku wprowadzanej wartości 
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Programowanie zakresu akceptacji przy pomocy klawiatury numerycznej 
W menu Mode naleŜy włączyć tryb waŜenia kontrolnego (ustawić: Checkweigh = On) oraz 
ustawić wartość zadaną na zakres (ustawić: Set Point = Range) (patrz rozdział 3.6.3). 
 
Uwaga: Górna i dolna wartość zadana wchodzą w zakres akceptacji. 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu rozpoczęcia sekwencji 
wprowadzania wartości dla waŜenia kontrolnego. Przez chwilę na 
wyświetlaczu będzie migać napis UNDER w celu zasygnalizowania, Ŝe 
naleŜy wprowadzić pierwszy parametr. Podczas wprowadzania świeci 
ostatni Ŝółty i pierwszy zielony segment linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość dolnej granicy. 
Przy pomocy klawiszy numerycznych naleŜy wprowadzić nową wartość 
dolną zakresu akceptacji. 
 

Uwaga: JeŜeli wprowadzona wartość jest spoza zakresu lub nie jest 
kompatybilna z nastawami podziałki (patrz rozdział 3.6.1), zostanie 
wyświetlony komunikat -NO-. 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. 
Wyświetlacz na chwilę zablokuje się w celu zatwierdzenia. 
 

Następnie na wyświetlaczu będzie przez chwilę migać napis OVER w 
celu zasygnalizowania, Ŝe naleŜy wprowadzić następny parametr. 
Podczas wprowadzania wartości świeci ostatni zielony i pierwszy 
czerwony segment linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość górnej granicy. 
Przy pomocy klawiszy numerycznych naleŜy wprowadzić nową wartość 
górną zakresu akceptacji lub nacisnąć C w celu wyczyszczenia 
wyświetlacza. 
Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. 
Wyświetlacz na chwilę zablokuje się w celu zatwierdzenia. 
 
Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis END, w celu 
potwierdzenia, Ŝe sekwencja wprowadzania parametrów waŜenia 
kontrolnego została zakończona. Następnie wskaźnik powróci do 
aktywnego trybu waŜenia kontrolnego. 
 
Uwagi: 

1. MoŜna wprowadzić wartości z zakresu od 1d do pełnej nośności 
wagi. 

2. Wartość minimalna zakresu akceptacji nie moŜe być większa od 
wartości maksymalnej, chyba Ŝe obie wartości są ujemne. 

3. W celu wprowadzenia jednostek lb;oz, wprowadzony pierwszy 
punkt dziesiętny jest wykorzystywany jako separator między lb 
i oz., (np. wprowadzenie 2.08.3 oznacza 2 lb 8,3 oz). Dla 
obszaru lb musi być wprowadzona przynajmniej jedna cyfra, np. 
wprowadzenie 0.15.9 = 0 lb 15.9 oz. 
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Programowanie wartości docelowej oraz wartości odchyłki w górę i w dół 
W menu Mode naleŜy włączyć tryb waŜenia kontrolnego (ustawić: Checkweigh = On) oraz 
ustawić wartość zadaną na odchyłkę (ustawić: Set Point = Variance) (patrz rozdział 3.6.3). 
Wartość dolna i górna jest wprowadzana jako odchyłka od wartości docelowej. 
 
Nacisnąć klawisz TARGET  w celu rozpoczęcia sekwencji 
wprowadzania wartości dla waŜenia kontrolnego. Przez chwilę na 
wyświetlaczu będzie migać napis TARGET w celu zasygnalizowania, 
Ŝe naleŜy wprowadzić pierwszy parametr. Podczas wprowadzania 
świecą dwa środkowe zielone segmenty linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość docelowa. JeŜeli 
istnieje potrzeba wprowadzenia innej wartości docelowej, naleŜy ją 
wprowadzić przy pomocy klawiszy numerycznych (np. 4 kg). 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. 
Wyświetlacz na chwilę zablokuje się w celu zatwierdzenia. 
 
 

Następnie na wyświetlaczu będzie przez chwilę migać napis VAR UN 
(odchyłka w dół) w celu zasygnalizowania, Ŝe naleŜy wprowadzić 
następny parametr. Podczas wprowadzania wartości świeci ostatni Ŝółty 
i pierwszy zielony segment linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość odchyłki w dół. 
JeŜeli istnieje potrzeba wprowadzenia innej wartości odchyłki, naleŜy ją 
wprowadzić przy pomocy klawiszy numerycznych (np. 1 kg). 
 

Uwaga Wartości odchyłek są wartościami bezwzględnymi. Wartość 
ujemna jest niedopuszczalna. 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. Obliczona 
wartość 3.000 (4 kg - 1 kg) zostanie na chwilę zatrzymana na 
wyświetlaczu. 
 

Następnie na wyświetlaczu będzie przez chwilę migać napis VAR OV 
(odchyłka w górę) w celu zasygnalizowania, Ŝe naleŜy wprowadzić 
następny parametr. Podczas wprowadzania wartości świeci ostatni 
zielony i pierwszy czerwony segment linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość odchyłki w górę. 
JeŜeli istnieje potrzeba wprowadzenia innej wartości odchyłki, naleŜy ją 
wprowadzić przy pomocy klawiszy numerycznych (np. 1.5 kg). 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. Obliczona 
wartość 5.500 (4 kg + 1.5 kg) zostanie na chwilę zatrzymana na 
wyświetlaczu. 
 
 
Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis END, w celu 
potwierdzenia, Ŝe sekwencja wprowadzania parametrów waŜenia 
kontrolnego została zakończona. Następnie wskaźnik powróci do 
aktywnego trybu waŜenia kontrolnego. 
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Programowanie wartości docelowej, oraz procentowej wartości odchyłki w górę i w dół 
W menu Mode naleŜy włączyć tryb waŜenia kontrolnego (ustawić: Checkweigh = On) oraz 
ustawić wartość zadaną na odchyłkę procentową (ustawić: Set Point = Percent) (patrz rozdział 
3.6.3).  
 
Nacisnąć klawisz TARGET  w celu rozpoczęcia sekwencji 
wprowadzania wartości dla waŜenia kontrolnego. Przez chwilę na 
wyświetlaczu będzie migać napis TARGET w celu zasygnalizowania, 
Ŝe naleŜy wprowadzić pierwszy parametr. Podczas wprowadzania 
świecą dwa środkowe zielone segmenty linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość docelowa. JeŜeli 
istnieje potrzeba wprowadzenia innej wartości docelowej, naleŜy ją 
wprowadzić przy pomocy klawiszy numerycznych (np. 4 kg). 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. Wartość 
zostanie na chwilę zatrzymana na wyświetlaczu.. 
 
 

Następnie na wyświetlaczu będzie przez chwilę migać napis VAR UN 
(odchyłka w dół) w celu zasygnalizowania, Ŝe naleŜy wprowadzić 
następny parametr. Podczas wprowadzania wartości świeci ostatni Ŝółty 
i pierwszy zielony segment linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość procentowa 
odchyłki w dół. JeŜeli istnieje potrzeba wprowadzenia innej wartości 
odchyłki, naleŜy ją wprowadzić przy pomocy klawiszy numerycznych 
(np. 25% z wartości docelowej równej 4 kg w celu uzyskania 
minimalnej wartości granicznej 3 kg). 
 

Uwaga Wartości odchyłek są wartościami bezwzględnymi. Wartość 
ujemna jest niedopuszczalna. 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. Obliczona 
wartość 3.000 (4 kg - 25%, tzn. 1 kg) zostanie na chwilę zatrzymana na 
wyświetlaczu. 
 

Następnie na wyświetlaczu będzie przez chwilę migać napis VAR OV 
(odchyłka w górę) w celu zasygnalizowania, Ŝe naleŜy wprowadzić 
następny parametr. Podczas wprowadzania wartości świeci ostatni 
zielony i pierwszy czerwony segment linijki świetlnej. 
Na wyświetlaczu miga ostatnio wprowadzona wartość procentowa 
odchyłki w górę. JeŜeli istnieje potrzeba wprowadzenia innej wartości 
odchyłki, naleŜy ją wprowadzić przy pomocy klawiszy numerycznych 
(np. 37.5% z wartości docelowej równej 4 kg w celu uzyskania 
maksymalnej wartości granicznej 5.5 kg). 
 

Nacisnąć klawisz TARGET  w celu zaakceptowania nastawy. Obliczona 
wartość 5.500 (4 kg + 1.5 kg) zostanie na chwilę zatrzymana na 
wyświetlaczu. 
 

Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis END, w celu 
potwierdzenia, Ŝe sekwencja wprowadzania parametrów waŜenia 
kontrolnego została zakończona. Następnie wskaźnik powróci do 
aktywnego trybu waŜenia kontrolnego. 
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Operacja normalnego waŜenia kontrolnego 
Normalne waŜenie kontrolne jest wykorzystywane do określenia, czy waŜona próbka mieści 
się w zakresie tolerancji. W prezentowanym przykładzie, nastawiona jest dolna wartość 
graniczna równa 3 kg oraz górna wartość graniczna równa 5.5 kg. 
 
JeŜeli uŜywany jest pojemnik, naleŜy go najpierw wytarować. 
 
 
 
 
 
Umieścić produkt na platformie wagi. Rysunek przedstawia próbkę o 
masie 4.25 kg. Linijka świetlna pokazuje, Ŝe masa próbki znajduje się w 
przedziale akceptacji. 

 
 
Operacja ujemnego waŜenia kontrolnego 
Ujemne waŜenie kontrolne jest wykorzystywane do określenia, czy masa zdejmowanego z 
platformy materiału mieści się w zakresie akceptacji. Nacisnąć klawisz TARGET i ustawić 
dolną i górną wartość graniczną jako wartości ujemne. MoŜna tego dokonać poprzez 
wprowadzenie najpierw cyfry, a następnie naciśnięcie klawisza +/-. W pokazanym 
przykładzie, dolna wartość graniczna wynosi - 3kg, górna wartość graniczna wynosi -4.5 kg. 
 
Umieścić produkt na platformie wagi. Rysunek przedstawia próbkę o 
masie brutto 5.25 kg.  
 
 
 
 
 
Wytarować masę produktu. 
 
 
 
 
Zdjąć porcję produktu z platformy. Przykład pokazuje, Ŝe została zdjęta 
porcja o masie 3.5 kg. Linijka świetlna pokazuje, Ŝe masa zdjętej porcji 
mieści się w zakresie akceptacji. 
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Operacja zerowego waŜenia kontrolnego 
Zerowe waŜenie kontrolne jest wykorzystywane przy porównywaniu masy próbek z 
uprzednio wprowadzoną masą odniesienia. Nacisnąć klawisz TARGET w celu ustawienia 
wartości docelowej na zero, następnie ustawić wartość odchyłki dolnej i górnej. W 
prezentowanym przykładzie, dolna i górna wartość odchyłki wynosi 0.050 kg. 
 
Uwaga: Dowolna liczba wprowadzona jako odchyłka dolna będzie automatycznie wartością 
ujemną. 
 
Umieścić produkt reprezentujący masę odniesienia na platformie wagi. 
Rysunek przedstawia próbkę o masie 1 kg.  
 
 
 
 
 
Wytarować próbkę odniesienia. 
 
 
 
 
Zdjąć próbkę odniesienia z platformy. W prezentowanym przykładzie, 
kaŜda próbka, dla której odchyłka masy względem masy odniesienia 
wynosi 0.05kg lub więcej, spowoduje zapalenie się na linijce świetlnej 
obszaru niedowagi (UNDER). 
 
 
 
Umieścić na platformie produkt, którego masa ma być porównywana z 
masą odniesienia. Przykład pokazuje, Ŝe masa próbki jest o 0.020 kg 
większa od masy odniesienia (1kg) i mieści się w obszarze akceptacji. 
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3.5.3 Operacje na bibliotece 
Wskaźnik CKW-55 umoŜliwia przechowywanie danych waŜenia kontrolnego w 20 
komórkach biblioteki, oznaczonych symbolami ID 01 do ID 20. KaŜda komórka biblioteki 
zawiera: numer lub nazwę elementu, tarę predefiniowaną, dolną i górną wartość graniczną, 
oraz wartość docelową. Dane wprowadzone do biblioteki mogą być przywoływane w celu ich 
wykorzystania, a takŜe edytowane lub kasowane. 
 
Klawisz LIBRARY Save moŜe zostać zablokowany w celu uniknięcia zmiany danych przez 
osoby nieupowaŜnione (patrz rozdział 3.5.6 Menu blokad). 
 
Podsumowanie funkcji klawiszy biblioteki 
W celu ustanowienia wartości zadanych waŜenia kontrolnego, naleŜy wykorzystać 
następujące klawisze (waŜenie kontrolne i biblioteka są włączone, tzn. Checkweigh=On, 
Library=On). 
 
 Library Save  Krótkie naciśnięcie 

1. Uruchamia sekwencję biblioteki, oraz 
2. Akceptuje wartości wyświetlane i powoduje przejście do 

następnej sekwencji. 
Długie naciśnięcie podczas wyświetlania numeru elementu 
lub podczas wyświetlania komunikatu END powoduje 
załadowanie danych z biblioteki oraz przejście do 
aktywnego trybu waŜenia. 

NEXT +/-   
1. Podczas wyświetlania numeru komórki biblioteki (ID), 

krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego, 
wyŜszego numeru komórki biblioteki. 

2. Długie naciśnięcie rozpoczyna przewijanie numerów 
komórek. 

3. Podczas wprowadzania numeru elementu przekształca 
trzycyfrowy kod ASCII na znak alfanumeryczny. 

4. Podczas sekwencji wprowadzania wartości liczbowych, 
krótkie naciśnięcie powoduje zmianę znaku wprowadzanej 
wartości. 

C 
1. Krótkie naciśnięcie podczas sekwencji wprowadzania 

wartości liczbowych powoduje skasowanie jednej cyfry. 
Długie naciśnięcie powoduje wyczyszczenie wyświetlacza. 

2. Gdy jest wyświetlany komunikat END, długie naciśnięcie 
powoduje skasowanie danych w wybranej bibliotece. 

 
Exit  Powoduje wyjście z funkcji biblioteki. 
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Wprowadzanie i edycja danych biblioteki 
W menu Mode powinna być włączona funkcja biblioteki (Library = On). Dana biblioteki w 
opcji nastawy wartości zadanej jest taka, jaka została wprowadzona. W prezentowanym 
przykładzie nastawa wartości zadanej jest zdefiniowana jako odchyłka (Set Point Input = 
Variance). 
 
Uwaga: W trybie wprowadzania danych do biblioteki, klawisz LIBRARY Save  jest 
uŜywany zamiast klawisza TARGET do potwierdzenia i przejścia do następnej nastawy. 
  
Nacisnąć klawisz LIBRARY Save w celu wyświetlenia numeru 
ostatniej aktywnej komórki biblioteki. 
 
W celu wybrania numeru innej komórki, nacisnąć klawisz NEXT +/-. 
Numer następnej komórki będzie migać, następnie pojawi się numer 
odpowiedniego elementu. 
 
Wyświetlacz pokazuje migające kreski --------- w celu wskazania, Ŝe nie 
istnieje Ŝaden numer elementu dla danej komórki biblioteki. W celu 
lepszej identyfikacji moŜna wprowadzić numer identyfikacyjny 
elementu lub identyfikator produktu. 
 
Wprowadzić Ŝądany numer produktu (do 6 cyfr + 6 miejsc dziesiętnych) 
(np. 30123.0) przy pomocy klawiatury numerycznej lub:  
 
W celu wprowadzenia liter zamiast cyfr, wykorzystać format ASCII. 
Wprowadzić trzycyfrowy kod ASCII pokazany w tabeli 6-2 a następnie 
nacisnąć klawisz NEXT +/-. Trzy cyfry zostaną zamienione na 
odpowiedni pojedynczy znak ASCII. Kody ASCII, które nie mogą 
zostać wyświetlone spowodują pokazanie znaku „_”. (Np. HAM-6 = 
072, NEXT +/-, 065, NEXT +/-, 077, NEXT +/-,109, NEXT +/-, 045, 
NEXT +/-, 6). 
Uwaga: Aby uzyskać literę M lub W, naleŜy wprowadzić dwa znaki. 

 

 
Nacisnąć klawisz LIBRARY Save w celu przejścia do następnego 
parametru: tary predefiniowanej. Na wyświetlaczu mignie na chwilę 
komunikat P-TARE.  
 
Na wyświetlaczu będzie migać wartość 0.000 lub wartość ostatnio 
wprowadzona. Wprowadzić Ŝądaną wartość tary predefiniowanej przy 
pomocy klawiatury numerycznej (np. 0.500 kg). 
 
 
 
W prezentowanym przykładzie odchyłka została ustalona w menu Mode 
w parametrze Set point Input.  Nacisnąć klawisz LIBRARY Save w 
celu zapamiętania wprowadzonej wartości i przejścia do następnego 
parametru. Na wyświetlaczu mignie przez chwilę napis TARGET. 
  
 
Uwagi:  

1. Wyświetlane są kreski „-------„, gdy nie były wprowadzone wcześniej Ŝadne dane dla 
odpowiednich parametrów. 

2. W celu usunięcia poprzednio wprowadzonych danych naleŜy uŜyć klawisza C. 
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Wprowadzić Ŝądaną wartość (np. 4 kg) przy pomocy klawiszy 
numerycznych. 
 
Nacisnąć klawisz LIBRARY Save w celu zapamiętania wprowadzonej 
wartości i przejścia do następnego parametru: VAR UN (odchyłka w 
dół). 
 
Uwaga:  Wartości odchyłek są wartościami bezwzględnymi. Liczba 
ujemna jest niedopuszczalna. 
 
Wprowadzić Ŝądaną wartość odchyłki w dół (np. 1 kg) uŜywając 
klawiszy numerycznych. 
 
Nacisnąć klawisz LIBRARY Save w celu zaakceptowania 
wprowadzonej wartości. Na wyświetlaczu zostanie na chwilę 
zatrzymana obliczona wartość 3.000 (4 kg - 1 kg). 
 
Przejść do następnego parametru: VAR OV (odchyłka w górę). Na 
wyświetlaczu mignie przez chwilę napis VAR OV. Podczas 
wprowadzania wartości świeci się ostatni zielony segment i pierwszy 
czerwony segment linijki świetlnej. 
 
Wprowadzić Ŝądaną wartość odchyłki w górę (np. 1.5 kg) uŜywając 
klawiszy numerycznych. 
 
Nacisnąć klawisz LIBRARY Save w celu zaakceptowania 
wprowadzonej wartości. Na wyświetlaczu zostanie na chwilę 
zatrzymana obliczona wartość 5.500 (4 kg + 1.5 kg). 
 
Wyświetlenie komunikatu -END- wskazuje na zakończenie sekwencji 
wprowadzania danych do biblioteki. 
 
W celu przeglądu wprowadzonych danych przed ich zapamiętaniem, 
naleŜy na krótko nacisnąć klawisz LIBRARY Save w celu przejrzenia 
po kolei wprowadzonych danych. 
 
 
Nacisnąć na dłuŜej klawisz LIBRARY Save w celu zapamiętania 
danych i wyjścia do aktywnego trybu waŜenia. Podczas wychodzenia do 
trybu waŜenia, na wyświetlaczu pojawią się na chwilę komunikaty 
SAVED i READY. 
 
W celu skasowania wprowadzonych danych, nacisnąć na krótko klawisz 
C, gdy jest wyświetlany komunikat END. Podczas wychodzenia do 
trybu waŜenia, na chwilę zostanie wyświetlony napis CANCEL. 
Wprowadzone dane nie zostaną zapamiętane i w pamięci pozostaną 
stare nastawy. 
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Ładowanie istniejącej biblioteki do aktywnego trybu waŜenia kontrolnego 
 
Nacisnąć klawisz LIBRARY Save. Na wyświetlaczu mignie na chwilę 
numer identyfikacyjny ostatniej biblioteki, a następnie numer elementu 
lub przypisana nazwa. 
 
 
 
W celu przejścia do innej biblioteki, naciskać klawisz  NEXT +/- do 
chwili, aŜ na wyświetlaczu pojawi się Ŝądana biblioteka. 
 
 
 
 
 
 
W celu załadowania wybranej biblioteki, nacisnąć na dłuŜej klawisz 
LIBRARY Save. Podczas wychodzenia do trybu waŜenia, wyświetlony 
zostanie numer biblioteki oraz komunikat READY. 
 
Uwaga: JeŜeli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty Ŝaden klawisz, 
wprowadzone zmiany nie zostaną przyjęte i urządzenie powróci do 
trybu waŜenia. 

 

 
Przegląd danych biblioteki 
W celu przeglądu danych biblioteki, biblioteka musi wyć włączona (Library = On).  
 
JeŜeli biblioteka jest wyłączona (Library = Off), naciśnięcie klawisza 
LIBRARY Save spowoduje wyświetlenie komunikatu -NO- i powrót do 
aktywnego trybu waŜenia. 
 
Po naciśnięciu klawisza LIBRARY Save wyświetlona zostanie ostatnio 
aktywna komórka biblioteki oraz numer elementu. Naciśnięcie klawisza 
NEXT +/- spowoduje przejście do następnej komórki biblioteki, 
natomiast ponowne naciśnięcie klawisza LIBRARY Save spowoduje 
pokazanie danych wybranej biblioteki. NaleŜy naciskać klawisz 
LIBRARY Save do chwili, aŜ wszystkie dane zostaną przeglądnięte. 
Gdy zostanie wyświetlony komunikat END, nacisnąć klawisz TARE 
Exit w celu przerwania przeglądu danych i wyjścia z funkcji, lub 
nacisnąć klawisz LIBRARY Save, a następnie NEXT +/- w celu 
kontynuowania przeglądu danych innych komórek bibliotek. 
 
Kasowanie danych biblioteki 
Wejść do biblioteki, która ma być skasowana przy pomocy klawiszy 
LIBRARY Save oraz NEXT +/-. Naciskać kilkakrotnie klawisz 
LIBRARY Save dopóki nie zostanie wyświetlony napis END. Po 
naciśnięciu na dłuŜej klawisza C wyświetlony zostanie numer biblioteki, 
a następnie komunikat CLEAR. Zawartość biblioteki zostanie 
skasowana. 
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3.6 Ustawienia wagi 
Niniejszy rozdział opisuje nastawy dostępne w kaŜdym menu. 
 

3.6.1 Menu Setup (Ustawienia) 
Z tego menu naleŜy skorzystać w celu konfiguracji parametrów 
metrologicznych.  
 

Reset 
Ta opcja menu jest uŜywana do przeprowadzenia resetu menu Setup do 
domyślnych ustawień fabrycznych. 
Uwaga: Nastawy nośności i podziałki nie są zmieniane. 
MoŜliwymi nastawami są No, Yes. 
 

Legal for Trade (Legalizacja handlowa) 
Ta opcja menu jest uŜywana do aktywacji lub dezaktywacji pracy wagi 
w trybie z legalizacją handlową. 
MoŜliwymi nastawami są Off , On. 
Uwaga: Niektóre opcje menu są ograniczone zgodnie z opisem 
zamieszczonym w rozdziale 3.3.1. 
 

Calibration Unit (Jednostka kalibracji) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania jednostki miary dla 
kalibracji. 
MoŜliwymi nastawami są kg, lb. 
 

Ful Scale Capacity (Pełna nośność wagi) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania nastawy nośności wagi. 
Na wyświetlaczu będzie migać ostatnio wprowadzona nośność. 
 

JeŜeli wymagane jest wprowadzenie innej wartości nośności, naleŜy to 
zrobić przy pomocy klawiatury numerycznej. Mogą być wprowadzane 
wartości całkowite od 3 do 100,000 (patrz Dodatek E). 
Uwaga: Wprowadzenie zmiany powoduje konieczność wykonania 
kalibracji, aby wyniki były dokładne. 
 

Graduation (Podziałka) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania odczytu wagi. Na 
wyświetlaczu będzie migać ostatnio wprowadzona wartość podziałki. 
JeŜeli wymagane jest wprowadzenie innej wartości podziałki, naleŜy to 
zrobić przy pomocy klawiatury numerycznej. 

 
 
 

 
 
 

 
Uwagi: 

1. Wprowadzone wartości muszą być wielokrotnościami 1, 2 lub 5, oraz mieścić się w 
zakresie od 0.0005 do 50. 

2. Kombinacje maksymalnej nośności wagi i podziałki nie mogą przekraczać 20,000 
działek dla wskaźników CKW-55 lub 6000 do 7500 działek dla wagi CKW. 
Niewłaściwe wprowadzenie danych spowoduje wyświetlenie komunikatu -NO- i dane 
nie zostaną zapamiętane. 

3. Przy włączonej legalizacji handlowej (LFT=On), kombinacje maksymalnej nośności 
wagi i podziałki nie mogą przekraczać 10,000 działek dla wskaźników CKW-55 lub 
3,000 działek dla wag CKW. 

4. Gdy kombinacje maksymalnej nośności wagi i podziałki przekroczą graniczną wartość 
rozdzielczości, wartość podziałki zostanie ustawiona automatycznie. 
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Zero Range (Zakres zerowania) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania wartości procentowej 
pełnej nośności,  w którym to zakresie moŜna wyzerować wskazanie 
poprzez naciśnięcie klawisza ON/ZERO Off. Dostępnymi nastawami 
są: 2%, 18% i 100%. 
 
Uwaga: Przy włączonej legalizacji handlowej (LFT=On), domyślną 
nastawą zakresu zerowania jest 2%. 

 

 
 
 

 
Retain Zero Data (Zakres przywracania zera) 
Ta opcja menu jest uŜywana do aktywacji lub dezaktywacji funkcji 
przywracania zera. Gdy funkcja jest włączona, wskaźnik zapamiętuje 
aktualny punkt zerowy i przywraca go przy podłączeniu zasilania. 
Dostępnymi nastawami są: Off, On. 
 
Uwaga: Przy włączonej legalizacji handlowej (LFT=On), domyślną 
nastawą zakresu zerowania jest 2%. 

 

 
 
 

 

Auto-Tare (Automatyczne tarowanie) 
Dostępnymi nastawami są: 
     OFF = automatyczne tarowanie jest wyłączone. 
     ON   = automatyczne tarowanie jest włączone. 
     ON ACC = włączone jest automatyczne tarowanie po 
                        zaakceptowaniu. Gdy zostanie wybrana opcja ON ACC, 
                        moŜna wprowadzić wartość opóźnienia przy pomocy 
                        klawiatury numerycznej. 
     (0.5 - 5) =  wprowadzona wartość musi być z zakresu od 0.5  
                       do 5 sekund.   

 

 
 
 

 

Beeper Volume (Głośność brzęczyka) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania głośności brzęczyka. Do 
wyboru są nastawy: HI, LO  i OFF. 
 
 
 
Beeper Key (Klawisz brzęczyka) 
Ta opcja menu jest uŜywana do aktywacji lub dezaktywacji brzęczyka. 
Do wyboru są nastawy: OFF, ON. 
 
END 
Reprezentuje koniec menu. 
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3.6.2 Menu Readout (Odczyt) 
To menu jest uŜywane do konfiguracji parametrów wyświetlanych i 
przystosowania wagi do warunków otoczenia. 
 
 

Reset 
Ta opcja menu jest uŜywana do przeprowadzenia resetu menu odczytu 
do domyślnych ustawień fabrycznych. 
 
 

Units (Jednostki) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania, które jednostki będą 
dostępne do wykorzystania. MoŜliwymi do wyboru jednostkami są: kg, 
lb, g, oz, lb:oz, procent W przypadku, gdy wszystkie jednostki są 
wyłączone, zostanie włączona jednostka wybrana do kalibracji. Przez 
naciśnięcie klawisza Yes, kaŜda jednostka moŜe zostać wyłączona 
(OFF) lub włączona (ON). 
 

Uwaga: Jednostka procent jest dostępna tylko dla wartości docelowej 
przy waŜeniu kontrolnym (patrz rozdział 3.6.3 - Menu Mode - 
Wprowadzanie wartości zadanej oraz rozdział 3.5.2 - WaŜenie 
kontrolne). Wyświetlana wartość jest wartością procentową w 
odniesieniu do masy docelowej (np. jeŜeli wartość docelowa wynosi 100 
kg, masa 100 kg jest wyświetlana jako 100%, 75 kg jest wyświetlane 
jako 75%, 150 kg jest wyświetlane jako 150%). 
 

Stable Range (Zakres stabilności) 
Ta opcja menu jest uŜywana do określenia zakresu, w którym będzie 
wskazywany stan stabilności. (wskaźnik stabilności będzie włączony). 
Dostępne są nastawy: 0.5, 1, 2, 5 (działki wagi). 
 

Averaging Level (Poziom uśredniania) 
Ta opcja menu jest uŜywana do określenia, jaki stopień filtracji jest 
potrzebny do skompensowania drgań lub nadmiernego ruchu powietrza 
w miejscu instalacji wagi. Dostępnymi nastawami są: Lo, Med, Hi. 
 

Auto -Zero Tracking (Automatyczne śledzenie zera) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania zakresu automatycznego 
śledzenia zera. Automatyczne śledzenie zera minimalizuje wpływ zmian 
temperatury i drobnych zakłóceń na odczyt zerowy. Waga utrzymuje 
wskazanie zera do momentu, aŜ zostanie przekroczona ustalona wartość 
progowa. Dostępnymi nastawami są: OFF, 0.5, 1, 3 (działki wagi). 
 

Weigh Display Brightness Level (Poziom jaskrawości wyświetlacza 
masy) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania jaskrawości wyświetlacza 
masy. Dostępnymi nastawami są: OFF (wyświetlacz wygaszony), Lo, 
Med, Hi. 
 

Bar Graph Brightness Level (Poziom jaskrawości linijki świetlnej) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania jaskrawości linijki 
świetlnej. Dostępnymi nastawami są: OFF, Lo, Med, Hi. 
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Power Saver (Oszczędność energii) 
Ta opcja menu jest uŜywana do aktywacji funkcji oszczędzania energii. 
Do wyboru są następujące nastawy: 
 
     SLEEP (Przejście w stan czuwania) 

Określa liczbę minut, przez które wyświetlacz pozostanie włączony 
w przypadku, gdy waga przestanie być wykorzystywana. Po tym 
czasie waga przejdzie w stan czuwania. Na wyświetlaczu miga 
ostatnio wprowadzona wartość. MoŜna tu wprowadzić przy pomocy 
klawiatury numerycznej wartość od 0 do 99. Wprowadzenie 0 
oznacza, Ŝe funkcja jest wyłączona. 
Uwaga: Przy włączonej funkcji legalizacji handlowej (LFT), aby 
zapoczątkować tryb czuwania, waga musi mieć wskazanie zerowe. 
 
AUTO-OFF (Automatyczne wyłączenie) 
Określa liczbę minut, przez które wskaźnik pozostanie włączony w 
przypadku, gdy waga przestanie być wykorzystywana. Po tym czasie 
wskaźnik automatycznie wyłączy się. Na wyświetlaczu miga ostatnio 
wprowadzona wartość. MoŜna tu wprowadzić przy pomocy 
klawiatury numerycznej wartość od 0 do 99. Wprowadzenie 0 
oznacza, Ŝe funkcja jest wyłączona. 

 
END 
Reprezentuje koniec menu. 
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3.6.3 Menu Mode (Tryb pracy) 
Menu trybu pracy jest wykorzystywane do konfiguracji parametrów 
dostępnych trybów aplikacji. 
 

Reset 
Ta opcja menu jest uŜywana do przeprowadzenia resetu menu Mode do 
domyślnych ustawień fabrycznych. Do wyboru są nastawy: No, Yes. 
 
 

Checkweigh Mode (Tryb waŜenia kontrolnego) 
Ta opcja menu jest uŜywana do włączenia lub wyłączenia trybu waŜenia 
kontrolnego. Do wyboru są nastawy: OFF, On. 
 
 
 
 
 

Library Mode (Tryb biblioteki) 
Ta opcja menu jest uŜywana do włączenia lub wyłączenia trybu 
biblioteki. 
Do wyboru są nastawy: OFF, On. 
  

Set Point Input (Wprowadzanie wartości zadanej) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania formatów wartości 
zadanych przy waŜeniu kontrolnym (patrz rozdział 3.5.2). 
 
Do wyboru są następujące nastawy: 
     Range (RNG)    =  Zakres akceptacji między minimalną (dolną)  
                                     i  maksymalną (górną) wartością graniczną. 
     Variance (VAR) =  Wprowadzenie wartości docelowej oraz odchyłki 
                                     w górę i w dół od tej wartości. 
     Percent (PCT)    =  Wprowadzenie wartości docelowej oraz odchyłki 
                                     procentowej w górę i w dół od tej wartości. 
 
Uwaga: Zmiana nastawy rodzaju wprowadzenia wartości zadanej 
powoduje wyzerowanie nastaw dla danego rodzaju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beeper Signal (Sygnał brzęczyka) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania,  kiedy ma być 
generowany sygnał dźwiękowy (sygnał ostrzegawczy) przy waŜeniu 
kontrolnym. 
Do wyboru są następujące nastawy: 
     OFF     = brak sygnału dźwiękowego 
     Accept = sygnał rozlega się, gdy wartość masy mieści się w zakresie 
                     akceptacji (co odpowiada zielonemu obszarowi linijki 
                     świetlnej). 
     Under  =  sygnał rozlega się, gdy wartość masy jest niŜsza  
                     od dolnej wartości granicznej obszaru akceptacji  
                     (co odpowiada Ŝółtemu obszarowi linijki świetlnej)*. 
     Over    =  sygnał rozlega się, gdy wartość masy jest wyŜsza  
                     od górnej wartości granicznej obszaru akceptacji  
                     (co odpowiada czerwonemu obszarowi linijki świetlnej). 
Under-Over= sygnał rozlega się, gdy wartość masy wykracza poza 
 (U-O)          zakres akceptacji (co odpowiada Ŝółtemu i czerwonemu 
                     obszarowi linijki świetlnej). 

 

 

*Uwaga: Gdy wskazywana jest niedowaga, sygnał dźwiękowy nie włącza się w sytuacji, gdy cięŜar 
zostanie zdjęty z platformy. 
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Weight Display Signal (Sygnalizacja wizualna przy waŜeniu) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania warunków, przy których 
miga wyświetlacz masy, stanowiąc ostrzeŜenie przy waŜeniu 
kontrolnym. 
Do wyboru są następujące nastawy: 
     OFF     =  wyświetlacz masy nie miga w Ŝadnym przypadku  
                      przy waŜeniu kontrolnym. 
     Accept = wyświetlacz masy miga, gdy wartość masy mieści się  
                     w zakresie akceptacji (co odpowiada zielonemu obszarowi 
                      linijki świetlnej). 
     Under  =  wyświetlacz masy miga tylko wtedy, gdy wartość masy 
                     jest niŜsza od dolnej wartości granicznej obszaru akceptacji  
                     (co odpowiada Ŝółtemu obszarowi linijki świetlnej)*. 
     Over    =  wyświetlacz masy miga tylko wtedy, gdy wartość masy 
                     jest wyŜsza od górnej wartości granicznej obszaru 
                     akceptacji (co odpowiada czerwonemu obszarowi linijki 
                     świetlnej).  
Under-Over= wyświetlacz masy miga, gdy wartość  masy wykracza 
     (U-O)      poza zakres akceptacji (co odpowiada Ŝółtemu  
                     i czerwonemu obszarowi linijki świetlnej)*. 

 

 

*Uwaga: Gdy wskazywana jest niedowaga, wyświetlacz nie miga w sytuacji, gdy cięŜar zostanie 
zdjęty z platformy. 
 
Bar Graph Increment (Przyrost linijki świetlnej) 
Ta opcja menu jest uŜywana do określenia, jak mają się pojawiać 
segmenty linijki świetlnej przy waŜeniu kontrolnym. 
Do wyboru są następujące nastawy: 
     Scaled  =  wartość przyrostu obszaru linijki świetlnej 
                      jest automatycznie przeliczana na podstawie 
                      wprowadzonych wartości zadanych i skalowana 
                      względem nośności wagi. 
     AUTO  = wartość przyrostu obszaru linijki świetlnej 
                      jest automatycznie przeliczana na podstawie 
                      wprowadzonych wartości zadanych. 
     User      = wartość przyrostu dolnego i górnego obszaru linijki 
                      świetlnej jest ustawiana przez uŜytkownika przy pomocy 
                      klawiatury numerycznej 

 
Gdy zostanie wybrana którakolwiek z powyŜszych nastaw, 
na wyświetlaczu będzie migać ostatnio wprowadzona 
wartość przyrostu. NaleŜy wprowadzić wartość z zakresu 
od jednej działki skali do maksymalnej nośności wagi. 
 
Uwaga: Wartość ustawiona przez uŜytkownika moŜe być 
wprowadzona tak, aby kaŜdy segment reprezentował masę 
pojedynczego elementu umieszczonego na platformie. 
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Graph Display (Wyświetlanie linijki świetlnej) 
Ta opcja menu jest uŜywana do określenia, jak mają być grupowane 
segmenty linijki świetlnej podczas waŜenia kontrolnego. 
Do wyboru są następujące nastawy: 
     Segment = w danej chwili świeci tylko jeden segment linijki.  
       (SEG) 
 
     Bar         = segmenty świecą jak ciągła linijka świetlna. 
 
     Block     = obszary linijki świetlnej będą świecić jako bloki. 
     (BLOC) 
 
END 
Oznacza koniec menu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6.4 Menu Print (Drukowanie) 
Menu drukowania zawiera nastawy dla metod drukowania oraz opcje. 
 
 
 
 
RESET 
Ta opcja menu jest uŜywana do resetu menu drukowania do ustawień 
fabrycznych. Do wyboru są wartości: No, Yes. 
 
Print Stable Data Only (Drukuj tylko dane stabilne) 
Ta opcja menu jest uŜywana do aktywacji lub dezaktywacji wydruku 
tylko wartości stabilnych. Do wyboru są nastawy: OFF, On (domyślne, 
gdy włączona jest legalizacja handlowa: LFT=On). 
 

Auto Print (Automatyczny wydruk) 
Ta opcja menu jest uŜywana do wyboru opcji automatycznego 
drukowania. Do wyboru są następujące nastawy: 
     OFF               = funkcja automatycznego wydruku jest wyłączona. 
     On Stable      = wydruk pierwszej stabilnej wartości niezerowej po 
                               kaŜdej zmianie wartości masy. 
     Interval         = Wydruk danych z interwałem ustawionym przez 
   (INTRVL)          uŜytkownika. MoŜliwe jest tutaj określenie interwału 
                              drukowania (w sekundach od 1 do 3600). 
    Continuous    =  Wydruk danych w sposób ciągły. 
 
Print Content (Zawartość wydruku) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia, jakie dane mają być 
drukowane. Do wyboru są następujące parametry: 
 
Display              = UmoŜliwia wydruk wyświetlanej wartości masy.  
                              Do wyboru są nastawy OFF, lub On. 
 
 
Numerical         = UmoŜliwia wydruk tylko danych numerycznych bez 
                             dodatkowego tekstu opisu. Do wyboru są nastawy 
                             OFF, lub On. 
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Header               = UmoŜliwia wydruk predefiniowanego nagłówka 
                              (OHAUS, nr modelu i wersja oprogramowania).  
                              Do wyboru są następujące opcje: 
          OFF        = Dane nagłówka nie są drukowane. 
          Single      = Dane nagłówka są drukowane tylko raz przy wydruku 
                              seryjnym*. 
          Cont        =  Dane nagłówka są drukowane przy kaŜdym wydruku 
                              wyniku waŜenia. 
 
Setpoint Data    = UmoŜliwia wydruk wejściowych wartości zadanych. 
                             Do wyboru są następujące opcje: 
          OFF        = Dane wejściowe nie są drukowane. 
          Single     =  Dane wejściowe są drukowane tylko raz  
                             przy wydruku seryjnym*. 
          Cont        = Dane wejściowe są drukowane przy kaŜdym wydruku 
                              wyniku waŜenia. 
                             *Uwaga: Opcja pojedynczego wydruku jest 
                              resetowana po kaŜdym wyłączeniu i ponownym 
                              włączeniu urządzenia, oraz po ponownym wybraniu 
                              opcji Single. 
Gross                =  UmoŜliwia wydruk masy brutto. 
                              Do wybory są opcje: OFF, lub On. 
 
Net                    =  UmoŜliwia wydruk masy netto. 
                              Do wybory są opcje: OFF, lub On. 
 
Tare                   =  UmoŜliwia wydruk tary. 
                               Do wybory są opcje: OFF, lub On. 
 
 
GMP                  =  UmoŜliwia wydruk wybranych danych GMP. MoŜna 
                               wybrać wydruk następujących danych: 
      
 
     DT-TM         = Wydruk menu daty i czasu GMP.  
                              MoŜna wybrać OFF lub On. 
 
     USER           = Wydruk identyfikatora uŜytkownika GMP.  
                              MoŜna wybrać OFF lub On. 
 
      PROJ           = Wydruk identyfikatora projektu GMP.  
                              MoŜna wybrać OFF lub On. 
 
     SCALE         = Wydruk identyfikatora wagi GMP.  
                              MoŜna wybrać OFF lub On. 
 
 
     NAME          = Wydruk nazwy GMP. MoŜna wybrać OFF lub On. 
 
     PRINT          = Wejście do menu wydruku GMP. MoŜna tu wybrać: 
               Off      = Dane GMP nie są drukowane. 
               Single = Dane GMP są drukowane tylko raz 
                             przy wydruku seryjnym*. 
              Cont    = Dane GMP są drukowane przy kaŜdym wydruku 
                             wyniku waŜenia. 
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*Uwaga: Opcja pojedynczego wydruku jest  resetowana po kaŜdym wyłączeniu i ponownym 
włączeniu urządzenia, oraz po ponownym wybraniu opcji Single. 
 
ACCUM           = Wejście do menu wydruku danych sumowania.  
                             Do wyboru są następujące opcje: 
         COUNT   = Gdy jest włączone, następuje wydruk liczby waŜeń 
                             lub liczby danych zapisanych w pamięci sumowania.  
                             MoŜna wybrać OFF lub On. 
         TOTAL   = Wejście do menu masy sumarycznej wydruku danych 
                            sumowania. Gdy jest włączone, następuje wydruk 
                            całkowitej wartości masy zapisanej w pamięci 
                            sumowania. MoŜna wybrać OFF lub On. 
         AVG       = Gdy jest włączone, następuje wydruk obliczonej 
                            wartości średniej masy zapisanej w pamięci 
                            sumowania. 
 
         S-DEV   = Wejście do menu odchylenia standardowego wydruku 
                           danych sumowania. Gdy jest włączone, następuje 
                           wydruk obliczonego odchylenia standardowego.  
                           MoŜna wybrać OFF lub On. 
 
Print Layout (Układ wydruku) 
To menu określa format danych wysyłanych do drukarki lub komputera. 
MoŜna wybrać opcje: Format i Line Feed. 
FORMAT 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania formatu 
wydruku. Do wyboru są następujące nastawy: 
Column(COLUM) = Generowany jest wydruk o wielu liniach 
                                  (pojedyncza kolumna). Po kaŜdym elemencie jest 
                                  dodawane CRLF. 
Line                        = Generowany jest wydruk z jednej linii (między 
                                   kaŜdym elementem jest dodawany tabulator, a po 
                                   ostatnim elemencie jest uŜywane CLRF). 
LINE FEED 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania zawartości stopki. Do 
wyboru są następujące opcje: 
Off                          = do wydruku nie jest dodawana Ŝadna stopka 
                                   (z wyjątkiem jednego domyślnego CR/LF). 
4LF                         = do wydruku będą dodane 4 linie stopki. 
Form                       = do wydruku zostanie dodana stopka formatu. 
 
List Menu Settings (Nastawy menu List) 
Ta opcja menu jest uŜywana do ustawienia wydruku zapisanych w 
pamięci parametrów i danych bibliotek. Do wyboru są następujące 
nastawy: 
     MENU               = MoŜna wybrać No lub Yes. (Informacja jest 
                                   drukowana natychmiast po wybraniu opcji Yes). 
     Library               = Dzięki tej opcji moŜna wydrukować zapamiętane 
                                   dane biblioteki. Do wyboru są nastawy: No lub 
                                  Yes. (Informacja jest 
                                  drukowana natychmiast po wybraniu opcji Yes).  
 
END 
Oznacza koniec menu. 
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3.6.5 Menu Communication (Komunikacja) 
Menu komunikacyjne jest wykorzystywane do ustawienia parametrów 
wydruku i komunikacji  portu szeregowego. Komunikacja odbywa się z 
wykorzystaniem standardowych znaków ASCII. Wskaźnik akceptuje 
znaki, które zostały przedstawione w tabeli A-1 „Tabela Rozkazów 
RS232” zamieszczonej w „Dodatku A”. Domyślny format transmisji 
szeregowej został przedstawiony poniŜej. 
 
Pole: Polaryzacja Odstęp Masa Odstęp Jednostki Stabilność CR LF 
Długość 1 1 7 1 5 1 1 1 

 
Definicje: Polaryzacja: znak „-„, gdy ujemna, brak - gdy polaryzacja 
                 dodatnia.  
                 Masa: moŜe mieć do 6 cyfr i jedno miejsce dziesiętne  
                 z wyrównaniem do lewej strony, zero na początku jest 
                 reprezentowane jako puste miejsce. 
                 Jednostki: do 5 znaków. 
                 Stabilność: znak „? ” jest drukowany wtedy, gdy nie ma 
                 stabilności. Gdy jest stabilność, nie jest drukowany Ŝaden 
                 znak. 
Uwaga: Gdy zawartość wydruku jest ustawiona na drukowanie tylko 
danych numerycznych (Print Content-Numeric Only = On), pole 
jednostek i stabilności jest pomijane. 
 
Reset 
Ta opcja menu jest uŜywana do resetu menu komunikacyjnego do 
ustawień fabrycznych. Do wyboru są wartości: No, Yes. 
 
Baud Rate (Prędkość transmisji) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania prędkości transmisji. Do 
wyboru są następujące nastawy: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 
19200. 
 
Parity (Parzystość) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania parzystości. Do wyboru 
są następujące nastawy: None, Odd lub Eden. 
 

Data Length (Długość danych) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania długości danych. Do 
wyboru są następujące nastawy: 7 lub 8. 
 

Stop Bit (Bit stopu) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania ilości bitów stopu. Do 
wyboru są następujące nastawy: 1 lub 2. 
 

Handshake (Sterowanie przepływem) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania metody sterowania 
przepływem wykorzystywanej podczas komunikacji. Do wyboru są 
opcje: None lub XON/XOFF (ON-OFF). 
 

Address (Adres) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania adresu wagi uŜywanego 
przy komunikacji przez port RS485. Do wyboru są opcje: 
     Off      = Gdy jest wybrane Off, format komunikacji jest 
                   kompatybilny z RS422. 
     On      = Format komunikacji jest kompatybilny z RS485. 
     MoŜna wprowadzić adres z zakresu od: 00, 01,…99. 
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Uwaga do pracy z portem RS485: Właściwy adres musi poprzedzać wszystkie dane przesyłane do 
wagi. Gdy waga transmituje dane, ten sam adres jest wysyłany na początku w celu identyfikacji wagi, 
z której pochodzi strumień danych. 
 
Alternate Command (Komenda alternatywna) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania znaków komend 
alternatywnych dla drukowania, tarowania i zerowania. 
 
NaleŜy wybrać nazwę komendy a następnie wprowadzić przy pomocy 
klawiatury numerycznej odpowiedni kod ASCII dla Ŝądanego znaku. 
Następnie nacisnąć klawisz Yes. W celu uzyskania informacji odnośnie 
kodów ASCII i odpowiadających im znaków - patrz tabela 6-2. 
 
Uwaga: Kod ASCII nie moŜe być wybrany, jeŜeli jest juŜ uŜywany w 
innej funkcji. 
 

END 
Oznacza koniec menu.  
 

3.6.6 Menu I/O (Menu wej ść/wyj ść) 
Menu wejść/wyjść jest uŜywane do konfiguracji parametrów 
opcjonalnych urządzeń wejściowych i wyjściowych. 
 
Reset 
Ta opcja menu jest uŜywana do resetu menu wejść/wyjść do ustawień 
fabrycznych. Do wyboru są wartości: No, Yes. 
 
Wejście zewnętrzne 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania funkcji, które 
będą kontrolowane przez opcjonalne zewnętrzne urządzenie wejściowe 
takie, jak np. przełącznik noŜny. 
Do wyboru są następujące opcje: 
     Off                = Wejście zewnętrzne jest nieaktywne. 
     Tare             = Wejście zewnętrzne uruchamia funkcję tarowania. 
     Zero             = Wejście zewnętrzne uruchamia funkcję zerowania. 
     Print             = Wejście zewnętrzne uruchamia funkcję drukowania. 
     Units            = Wejście zewnętrzne zmienia jednostkę na następną 
                             moŜliwą do wybrania. 
     GNT             = Wejście zewnętrzne symuluje działanie klawisza 
                              G/N/T. 
  Accumulation = Wejście zewnętrzne zwiększa funkcję sumowania 
                             mas. 
Start-Stop (S-S*) = Pierwszy sygnał podany na wejście zewnętrzne 
                                aktywuje wyjście przekaźnikowe (Start). Drugi 
                                sygnał powoduje dezaktywację przekaźnika 
                                (Stop). 
Tare-Start-Stop (T-S_S*) = Pierwszy sygnał podany na wejście 
                                             zewnętrzne uruchamia funkcję tarowania. 
                                             Drugi sygnał podany na wejście zewnętrzne 
                                             aktywuje wyjście przekaźnikowe (Start).  
                                             Trzeci sygnał powoduje dezaktywację  
                                             przekaźnika (Stop). 
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Uwaga: Funkcje Start-Stop i Tara-Start-Stop są dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowany 
przekaźnik opcjonalny. Po wybraniu tych funkcji, klawisz NEXT +/- ma tę samą funkcję jak sygnały 
przełączające uzyskiwane z urządzenia zewnętrznego. 
 

Input Beep (Sygnalizacja dźwiękowa przy podaniu sygnału z 
zewnątrz) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do uaktywnienia lub dezaktywacji 
sygnału dźwiękowego, który jest generowany przy kaŜdym odebraniu 
sygnału z zewnątrz. Do wyboru są nastawy: Off , On. 
 

Relay Output (Wyjście przekaźnikowe) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania parametrów wyjścia 
przekaźnikowego. Do wyboru są nastawy: Type, Sequence, Contact. 
 
Uwaga: JeŜeli opcja przekaźnika nie jest zainstalowana, nie jest 
dostępny podgląd i edycja menu wyjścia przekaźnikowego i 
odpowiednich menu podrzędnych. 
 

TYPE 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania funkcji przekaźnika: czy 
ma on być normalnie otwarty, czy normalnie zamknięty. Do wyboru są 
następujące nastawy: 
     Open     = Stanem początkowym wyjścia przekaźnika jest stan 
                      normalnie otwarty. 
     Closed   = Stanem początkowym wyjścia przekaźnika jest stan 
                      normalnie zamknięty. 
Uwaga: Stan przekaźnika normalnie zamknięty jest aktywny tylko 
wtedy, gdy na wskaźnik jest podane zasilanie. Przy wyłączeniu zasilania 
lub jego zaniku, przekaźnik powróci do stanu normalnie otwartego. 
Ponowne podanie napięcia zasilającego na wskaźnik spowoduje powrót 
przekaźnika do stanu normalnie zamkniętego, jeŜeli taki stan był 
wcześniej ustalony. 
 

OUTPUT SEQUENCE (Sekwencja wyjścia) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania wyjść 
przekaźnikowych tak, aby przełączały się sekwencyjnie podczas zmiany 
odczytu masy pomiędzy stanami: niedowagi / akceptacji / nadwagi. 
Do wyboru są nastawy: 
     Normal   =   Poprzednio aktywowany przekaźnik zostanie 
                          zdezaktywowany, a aktywowany zostanie następny 
                          przekaźnik. 
     Hold        =   Poprzednio aktywowany przekaźnik zostanie 
                          zatrzymany w tym samym stanie, a następny przekaźnik 
                          zostanie aktywowany. 
 

CONTACT (Styk) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania sposobu 
przełączania styków przekaźnika. Do wyboru są następujące nastawy: 
     Sim          =  Równocześnie. Przekaźniki zamykają się i otwierają w 
                          tym samym czasie. 
     BBM       =   Działanie styku typu „rozłącz przed zadziałaniem”. 
     MBB       =   Działanie styku typu „zadziałaj przed rozłączeniem”. 
 

Uwaga: W przypadku wyboru rodzaju działania BBM lub MBB 
występuje opóźnienie 100ms. 
 

END 
Oznacza koniec menu. 
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3.6.7 Menu GMP Data (Menu danych GMP) 
 

Menu danych GMP umoŜliwia przechowywanie w pamięci parametrów 
identyfikacyjnych i pomiarowych w celu wykonania ewentualnego 
auditu. Wprowadzone dane są dostępne do wydruku, gdy zostaną 
włączone w menu GMP Set - patrz rozdział 3.6.4. 
 
Uwaga: Gdy nie są wprowadzone Ŝadne dane w polu identyfikatora 
uŜytkownika, identyfikatora projektu lub identyfikatora wagi, a 
aktywowany został wydruk tych danych, tekst opisu będzie na wydruku 
poprzedzony długą linią podkreślającą.  
 
Reset 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do resetu menu danych GMP do 
ustawień fabrycznych. Do wyboru są wartości: No, Yes. 
 
 
User ID (Identyfikator u Ŝytkownika) 
Ta opcja menu jest uŜywana do wprowadzenia identyfikatora 
uŜytkownika przy pomocy klawiatury numerycznej (do 6 znaków). 
 
Projekt ID (Identyfikator projektu) 
Ta opcja menu jest uŜywana do wprowadzenia identyfikatora projektu 
przy pomocy klawiatury numerycznej (do 6 znaków). 
 
 
Scale ID (Identyfikator wagi) 
Ta opcja menu jest uŜywana do wprowadzenia identyfikatora wagi przy 
pomocy klawiatury numerycznej (do 6 znaków). 
 
Date Setup (Ustawienie daty) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania daty. Dostępne są tutaj 
następujące opcje: Format, Set. 
 
FORMAT 
Do wyboru są następujące formaty daty: 
     MDY     = MM/DD/YY (na wydruku są umieszczane separatory „/”) 
     D.M.Y   = DD.MM.YY (na wydruku są umieszczane separatory „.”) 
     YMD      = YY/MM/DD (na wydruku są umieszczane separatory „/”) 
 
SET 
Ta opcja menu jest uŜywana do wprowadzenia aktualnej daty przy 
pomocy klawiatury numerycznej (np. 032404, co oznacza 24 marca 
2004r). 
Uwaga: Data jest przechowywana w pamięci nawet po wyłączeniu 
zasilania. 
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Time Setup (Ustawienie czasu) 
Ta opcja menu jest uŜywana do zdefiniowania czasu. Dostępne są tutaj 
następujące opcje: Format, Set. 
 
FORMAT 
Do wyboru są następujące formaty daty: 
     12hr      = ustawienie czasu na format 12-godzinny (12:00 AM/PM). 
     24hr     = ustawienie czasu na format 24-godzinny. 
Na wyświetlaczu miga aktualny czas. JeŜeli został wybrany format 12- 
godzinny, wyświetlony zostanie następnie symbol PM (jeŜeli format 
czasu jest 24-godzinny, nastąpi przeskok do następnego menu). 
 
 
SET 
Ta opcja menu jest uŜywana do wprowadzenia aktualnego czasu przy 
pomocy klawiatury numerycznej (np. 0105, co oznacza godzinę 1:05). 
Uwaga: Czas jest przechowywany w pamięci nawet po wyłączeniu 
zasilania. 
 

END 
Oznacza koniec menu. 

3.6.8 Menu Lockout (Menu blokad) 
To menu jest wykorzystywane do zablokowania dostępu do niektórych 
menu i funkcji klawiszy. Gdy menu jest zablokowane, dane mogą być 
przeglądane lecz nie mogą być zmieniane. Gdy są zablokowane funkcje 
klawiszy, naciśnięcie danego klawisza zostanie zignorowane. W celu 
lepszej ochrony, moŜna ustawić przełącznik blokujący na płycie 
komputera w celu zablokowania moŜliwości zmian w menu blokad 
(patrz Dodatek B.2). 
Uwaga: JeŜeli klawisz został zablokowany, wejście zewnętrzne 
wykonujące funkcję danego klawisza zostanie równieŜ zablokowane. 
 

Lockout Menu Settings (Ustawienia menu blokad) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania, które menu 
będzie zablokowane lub odblokowane. 
Do wyboru są następujące menu: Reset, Cal, Setup, Read, Mode, Print, 
Com, I/O, GMP Data. Reset odblokowuje wszystkie menu. Dla kaŜdego 
menu moŜna wybrać nastawę OFF (odblokowane) lub On 
(zablokowane). 
 

Uwaga: Próba zmiany nastawy zablokowanego menu spowoduje 
wyświetlenie na chwilę komunikatu LOC. Jedynie funkcja testu 
kalibracji jest zawsze dostępna. 
 
Lockout Key Functions (Blokada funkcji klawiszy) 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do zdefiniowania, które klawisze 
będą zablokowane lub odblokowane. Do wyboru są następujące 
klawisze; Reset, Numeric, Clear, Target, Library, Lib Save, Next, Zero, 
Print, Units, GNT, Tare, Menu. Dla kaŜdego klawisza moŜna wybrać 
nastawę OFF (odblokowane) lub On (zablokowane). 
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Uwaga: JeŜeli klawisz menu został zablokowany, moŜe on zostać odblokowany ręcznie przez długie 
naciśnięcie klawisza G/N/T Menu. (przez 10 sekund). Po naciśnięciu, wyświetlacz pokaŜe komunikat 
UN-LOC, a następnie moŜliwe będzie normalne wejście do trybu menu. 

3.6.9 Sprzętowy klucz blokuj ący 
Sprzętowy klucz blokujący moŜe być uŜywany do dodatkowego zabezpieczenia nastaw 
zablokowanych menu. Gdy klucz jest ustawiony w pozycji  LFT (zablokowanej), nastawa Ŝadnego 
zablokowanego menu nie moŜe zostać zmieniona.  W celu obejrzenia rysunku i zapoznania się z 
uwagami dotyczącymi blokowania wewnętrznych elementów wskaźnika - patrz dodatek B-2, rysunek 
B-1. 

4. DBAŁOŚĆ O URZĄDZENIE I KONSERWACJA 

4.1 Kalibracja 
Gdy wskaźnik CKW-55 zostanie po raz pierwszy zamontowany na platformie, przed 
rozpoczęciem pracy naleŜy go wykalibrować w celu zapewnienia dokładnych wyników 
waŜenia. 
Wagi serii CKW są kalibrowane w fabryce przed wysyłką do klienta. JednakŜe wiele 
czynników moŜe spowodować, Ŝe wagę trzeba będzie wykalibrować. Zmiany temperatury, 
zaburzenia grawitacji i niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem to tylko kilka powodów, 
dla których moŜe być potrzebna kalibracja wagi. 
 
Uwagi:  

1. Przed rozpoczęciem kalibracji naleŜy się upewnić, Ŝe dostępne są odpowiednie 
odwaŜniki kalibracyjne. 

2. Podczas całego procesu kalibracji waga powinna być wypoziomowana i znajdować się 
w stabilnych warunkach. Wskaźnik będzie przechowywał poprzednio zapisane w 
pamięci dane kalibracji. 

3. OdwaŜniki kalibracyjne wymagane do przeprowadzenia procedur powinny być 
zgodne z wymaganiami dla platformy, która jest wykorzystywana razem ze 
wskaźnikiem. 

4. Kalibracja nie jest dostępna, gdy włączona jest legalizacja handlowa (LFT ustawione 
na On). 

5. Po ustabilizowaniu temperatury wagi na poziomie temperatury pokojowej, po 
włączeniu urządzenia naleŜy odczekać około 5 minut w celu jego rozgrzania. 

6. W celu przerwania kalibracji w dowolnym momencie, nacisnąć klawisz TARE. 

4.1.1 Kalibracja zakresu 
Kalibracja zakresu wykorzystuje do ustawienia wagi dwa punkty odniesienia. Jeden punkt jest 
nazywany wartością zerową, gdy nie ma obciąŜenia na platformie. Drugim punktem jest tzw. 
wartość zakresu, która często, choć niekoniecznie odpowiada pełnej nośności wagi. Wskaźnik 
CKW-55 umoŜliwia uŜytkownikowi wybór innych punktów odniesienia przy kalibracji 
zakresu. W celu zapewnienia moŜliwie najlepszej dokładności w całym zakresie waŜenia, 
zalecany jest wybór górnego punktu odniesienia w pobliŜu maksymalnej nośności wagi. Inne 
wartości moŜna wybrać wtedy, gdy dysponujemy mniejszym odwaŜnikiem kalibracyjnym lub 
w celu uzyskania większej dokładności w mniejszym zakresie waŜenia. Przed przystąpieniem 
do kalibracji wagi, naleŜy sprawdzić, czy platforma waŜąca jest właściwie wypoziomowana. 
Gdy jest włączony jakikolwiek parametr w menu Read-GMP, wyniki kalibracji są 
automatycznie drukowane. 
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Nacisnąć i przytrzymać klawisz G/N/T Menu dopóki nie zostanie 
wyświetlony napis MENU. Po zwolnieniu klawisza G/N/T Menu 
wyświetlony zostanie napis CAL. 
 
 
Gdy jest wyświetlany napis CAL, nacisnąć klawisz Yes. Wyświetlony 
zostanie napis SPAN. 
 
 
Nacisnąć klawisz Yes w celu przeprowadzenia kalibracji zakresu. 
 
 
Na wyświetlaczu miga 0, wskazując, Ŝe w tym czasie Ŝadne obciąŜenie 
nie powinno się znajdować na platformie wagi. 
 
Po upewnieniu się, Ŝe platforma wagi jest pusta, nacisnąć klawisz Yes. 
Podczas ustalania punktu zerowego wyświetlany jest symbol -C-. 
 
 

Po kilku sekundach na wyświetlaczu zacznie migać Ŝądana wartość 
masy odwaŜnika kalibracyjnego i jednostka miary (określona na 
podstawie pełnego zakresu wagi i jednostki kalibracji - parametrów 
ustawionych w menu Setup). (Przykład obok pokazuje wartość 
odwaŜnika kalibracyjnego określoną dla wagi o nośności 30 kg). 
 
JeŜeli potrzebna jest inna wartość odwaŜnika kalibracyjnego, naleŜy ją 
wprowadzić przy uŜyciu klawiatury numerycznej. (Przykład pokazuje 
nową wartość odwaŜnika równą 15 kg.) 
Uwaga: Przy kalibracji zakresu dopuszczalne są masy odwaŜników od 1 
kilograma lub 1 funta do 100% zakresu waŜenia (tylko liczby 
całkowite). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wartości zbliŜone do pełnej nośności 
wagi zazwyczaj sprawiają, Ŝe kalibracja jest bardziej dokładna. 
 
NaleŜy umieścić odpowiedni odwaŜnik kalibracyjny na platformie 
waŜącej, a następnie nacisnąć klawisz Yes. Podczas zapisywania masy 
do pamięci na wyświetlaczu pokazywany jest symbol -C-. 
 
Gdy kalibracja przebiegła poprawnie, masa odwaŜnika kalibracyjnego 
zostanie pokazana na wyświetlaczu i następnie waga przejdzie 
automatycznie do aktywnego trybu waŜenia. Teraz moŜna zdjąć 
odwaŜnik kalibracyjny i przystąpić do prowadzenia operacji waŜenia. 
 
Zdjąć odwaŜnik kalibracyjny i rozpocząć waŜenie. 

 
 

 
 
 
 

4.1.2 Kalibracja liniowo ści 
Kalibracja liniowości wykorzystuje trzy punkty odniesienia: punkt zerowy, środek zakresu i 
pełny zakres waŜenia. Wartość środka zakresu moŜe zostać opcjonalnie zmieniona przez 
uŜytkownika. W celu uzyskania najlepszej dokładności w całym zakresie waŜenia, zalecany 
jest wybór punktu środkowego jak najbliŜej zbliŜonego do połowy maksymalnej nośności 
wagi. Przed przystąpieniem do kalibracji naleŜy sprawdzić, czy platforma waŜąca jest 
właściwie wypoziomowana. Gdy jest włączony jakikolwiek parametr w menu Read-GMP, 
wyniki kalibracji są automatycznie drukowane.  
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Gdy jest wyświetlany napis CAL, nacisnąć klawisz Yes. Wyświetlony 
zostanie napis SPAN. Nacisnąć klawisz No w celu przejścia do 
podmenu LIN. 
 
Nacisnąć klawisz Yes w celu przeprowadzenia kalibracji liniowości. 
Na wyświetlaczu miga 0, wskazując, Ŝe w tym czasie Ŝadne obciąŜenie 
nie powinno się znajdować na platformie wagi. 
 
Po upewnieniu się, Ŝe platforma wagi jest pusta, nacisnąć klawisz Yes. 
Podczas ustalania punktu zerowego wyświetlany jest symbol -C-. 
 
 

Po kilku sekundach na wyświetlaczu zacznie migać Ŝądana wartość 
masy odwaŜnika kalibracyjnego środka zakresu i jednostka miary 
(określona na podstawie pełnego zakresu wagi i jednostki kalibracji - 
parametrów ustawionych w menu Setup). (Przykład obok pokazuje 
wartość odwaŜnika kalibracyjnego środka zakresu równą 30 kg). 
 

JeŜeli potrzebna jest inna wartość odwaŜnika kalibracyjnego środka 
zakresu, naleŜy ją wprowadzić przy uŜyciu klawiatury numerycznej. 
(Przykład pokazuje nową wartość odwaŜnika równą 20 kg). 
Uwaga: Dopuszczalne są masy odwaŜników od 25% do 75% pełnego 
zakresu waŜenia (tylko liczby całkowite). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wartości 
bardziej zbliŜone do połowy maksymalnej nośności wagi zazwyczaj 
sprawiają, Ŝe kalibracja jest bardziej dokładna. 
 

NaleŜy umieścić odpowiedni odwaŜnik kalibracyjny na platformie 
waŜącej, a następnie nacisnąć klawisz Yes. Podczas zapisywania masy 
do pamięci na wyświetlaczu pokazywany jest na chwilę symbol -C-. 
 

Po kilku sekundach na wyświetlaczu zacznie migać wartość masy 
odwaŜnika kalibracyjnego końca zakresu i jednostka miary. Jest to stała 
wartość określona na podstawie pełnego zakresu wagi i nie moŜe zostać 
zmieniona. (Przykład obok pokazuje wartość odwaŜnika kalibracyjnego 
określoną dla wagi o nośności 30 kg). 
 

NaleŜy umieścić odpowiedni odwaŜnik kalibracyjny na platformie 
waŜącej, a następnie nacisnąć klawisz Yes. Podczas zapisywania masy 
do pamięci na wyświetlaczu pokazywany jest na chwilę symbol -C-. 
 

Gdy kalibracja przebiegła poprawnie, masa odwaŜnika kalibracyjnego 
zostanie pokazana na wyświetlaczu i następnie waga przejdzie 
automatycznie do aktywnego trybu waŜenia. Teraz moŜna zdjąć 
odwaŜnik kalibracyjny i przystąpić do prowadzenia operacji waŜenia. 
 
Zdjąć odwaŜnik kalibracyjny i rozpocząć waŜenie. 

 
 

 
 
 

4.1.3 Test kalibracji 
Ta opcja menu jest uŜywana do porównania znanej masy odwaŜnika kalibracyjnego z danymi 
kalibracji przechowywanymi w pamięci wagi. Gdy jest włączony jakikolwiek parametr w 
menu Read-GMP, wyniki testu kalibracji są automatycznie drukowane. 
Uwaga: Funkcja testu kalibracji jest dostępna nawet wtedy, gdy menu kalibracji jest 
zablokowane. 
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Nacisnąć i przytrzymać klawisz G/N/T Menu dopóki nie zostanie 
wyświetlony napis MENU. Po zwolnieniu klawisza G/N/T Menu 
wyświetlony zostanie napis CAL. Nacisnąć klawisz Yes, aby wejść do 
menu kalibracji. Nacisnąć kilkakrotnie klawisz No, aŜ na wyświetlaczu 
pojawi się podmenu CALTST. Nacisnąć klawisz Yes w celu 
przeprowadzenia testu kalibracji. 
 
Na wyświetlaczu miga 0, wskazując, Ŝe w tym czasie Ŝadne obciąŜenie 
nie powinno się znajdować na platformie wagi. 
 
Po upewnieniu się, Ŝe platforma wagi jest pusta, nacisnąć klawisz Yes. 
Podczas pomiaru punktu zerowego wyświetlany jest symbol -T-. 
 
 

Po kilku sekundach na wyświetlaczu zacznie migać wartość masy 
odwaŜnika wykorzystywanego do przeprowadzenia testu kalibracji. 
 
 
 
 
 

JeŜeli potrzebna jest inna wartość odwaŜnika testowego, naleŜy ją 
wprowadzić przy uŜyciu klawiatury numerycznej. (Przykład pokazuje 
nową wartość odwaŜnika równą 10 kg). 
 

NaleŜy umieścić odpowiedni odwaŜnik testowy na platformie waŜącej, a 
następnie nacisnąć klawisz Yes. Podczas zapisywania masy do pamięci 
na wyświetlaczu pokazywany jest na chwilę symbol -T-. 
 

Wyświetlacz pokaŜe następnie aktualną róŜnicę między zapisanymi w 
pamięci danymi kalibracji i wartością masy testowej (wartość miga). 
(Przykład pokazuje róŜnicę równą 0,010 kg). 
 

Po około 5 sekundach test kalibracji zakończy się. JeŜeli jest to 
ustawione, wynik testu kalibracji zostanie wydrukowany. Waga powróci 
następnie do aktywnego trybu waŜenia i będzie pokazywać aktualną 
masę umieszczoną na platformie. 

 

 
 

4.1.4 Współczynnik geograficzny 
Ta opcja menu jest wykorzystywana do wprowadzenia wartości od 0 do 31 w celu 
kompensacji lekkich odchyłek pola grawitacyjnego w róŜnych miejscach na świecie. (Pełny 
wykaz współczynników geograficznych znajduje się w tabeli 4-1). Domyślny współczynnik 
geograficzny wynosi 19 dla Europy i 16 dla USA. PowyŜsza opcja umoŜliwia wykonanie 
przez autoryzowany personel dokładnej kalibracji wagi w miejscu ustawienia innym niŜ to, w 
którym waga miała być uŜywana. Po wykonaniu kalibracji zmieniany jest współczynnik 
geograficzny w celu dopasowania lokalizacji, gdzie waga jest wykorzystywana. JeŜeli jest to 
wymagane, waga moŜe być zaplombowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu 
instalacji. 
 
Uwaga: Zmian takich powinny dokonywać tylko autoryzowani przedstawiciele producenta 
lub personel posiadający odpowiednie uprawnienia. Zmiana współczynnika geograficznego 
wpływa na wartości kalibracji. 
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Gdy jest wyświetlany napis CAL, nacisnąć klawisz Yes. Wyświetlony 
zostanie napis SPAN. Nacisnąć kilkakrotnie klawisz No, aŜ na 
wyświetlaczu pojawi się napis GEO. 
 

Nacisnąć klawisz Yes w celu wejścia do menu współczynnika 
geograficznego. Aktualna wartość współczynnika miga na 
wyświetlaczu. (Na przykładzie pokazano domyślną wartość 
współczynnika równą 19). 
 

JeŜeli potrzebna jest inna wartość współczynnika geograficznego, 
naleŜy ją wprowadzić przy uŜyciu klawiatury numerycznej. (Przykład 
pokazuje nową wartość współczynnika równą 12). 
 

Nacisnąć klawisz Yes w celu potwierdzenia wyświetlanej wartości. 
Wyświetlony zostanie napis -END-. 
 
Nacisnąć Exit  w celu przejścia do aktywnego trybu waŜenia. 
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Tabela 4-1 Wartości współczynników geograficznych 

 

Wysokość nad poziomem morza w metrach 

Wysokość nad poziomem morza w stopach 

Odchylenie od równika 
(na północ lub 
południe) w stopniach 
i minutach 
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4.1.5 Wydruk kalibracji GMP 
JeŜeli w menu Print-Content-GMP (zawartość wydruku GMP) jakikolwiek parametr jest 
włączony (ustawiony na On), po zakończeniu kalibracji lub testu kalibracji automatycznie 
dokonywany jest wydruk danych. Inne dane GMP, jeŜeli są włączone (ustawione na On), 
będą równieŜ drukowane zgodnie z poniŜszymi rysunkami. 
 
  
 

Wydruk kalibracji zakresu 
Po zakończeniu procedury kalibracji zakresu z włączonym dowolnym 
parametrem w menu GMP, wykonywany jest automatyczny wydruk 
danych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydruk kalibracji liniowo ści 
Po zakończeniu procedury kalibracji liniowości z włączonym dowolnym 
parametrem w menu GMP, wykonywany jest automatyczny wydruk 
danych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydruk testu kalibracji  
Po zakończeniu procedury testu kalibracji z włączonym dowolnym 
parametrem w menu GMP, wykonywany jest automatyczny wydruk 
danych. 
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4.2 Czyszczenie 
Aby wskaźnik i waga pracowały poprawnie, obudowa powinna być utrzymywana w czystości 
i wolna od materiałów obcych. 

• Podzespoły powinny być utrzymywane w czystości i wolne od nalotów obcych 
materiałów. 

• Platforma moŜe być czyszczona przy wykorzystaniu standardowych metod 
czyszczenia stosowanych dla urządzeń przemysłu spoŜywczego (jak np. woda pod 
wysokim ciśnieniem lub para). 

• Unikać bezpośredniego spryskiwania przetwornika pomiarowego strumieniem wody 
pod wysokim ciśnieniem. 

• Nie uŜywać silnych substancji alkalicznych, rozpuszczalników lub szorstkich 
materiałów i środków chemicznych. 

• Platforma wychodzi poza płytę dolną w celu ograniczenia moŜliwości wniknięcia 
wody lub materiałów obcych do obudowy. W razie potrzeby, zdjąć platformę w celu 
wytarcia lub umycia wewnętrznych elementów wspornika. 

• Elementy zdejmowane, takie jak: platforma waŜąca, nóŜki poziomujące i gumowe 
podkładki (z kolumną i wskaźnikiem CKW-55, jeŜeli zamówiony był kompletny 
system waŜący) mogą zostać zdjęte i wyczyszczone. 

 

4.3 Rozwi ązywanie problemów 
Tabela 4-2 Rozwiązywanie problemów 

OBJAW PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

PRZECIWDZIAŁANIE 

Urządzenie nie włącza 
się. 

Nie podłączony kabel zasilający 
lub podłączony niewłaściwie. 
 
 
Brak napięcia w gniazdku. 
 
Rozładowany akumulator przy 
zasilaniu z akumulatora. 
 
 
Inna usterka. 

Sprawdzić połączenia kabla 
zasilającego. Upewnić się, Ŝe jest on 
właściwie podłączony do gniazdka. 
 
Sprawdzić źródło zasilania. 
 
Podłączyć zasilanie napięciem 
zmiennym w celu naładowania 
akumulatora. 
 
Konieczna interwencja serwisu. 

Nie moŜna wyzerować 
wagi, lub waga nie 
zeruje się po włączeniu. 

ObciąŜenie na platformie 
przekracza dopuszczalną granicę. 
 
ObciąŜenie na platformie nie jest 
stabilne. 
 
Uszkodzenie elementu 
pomiarowego. 

Usunąć obciąŜenie z platformy. 
 
 
Poczekać, aŜ obciąŜenie stanie się 
stabilne. 
 
Konieczna interwencja serwisu. 

Przeprowadzenie 
kalibracji jest 
niemoŜliwe. 

Menu kalibracji jest 
zablokowane. 
 
Włączona legalizacja handlowa 
(LFT). 
 
Niewłaściwa masa odwaŜnika 
kalibracyjnego. 

Odblokować menu kalibracji. Patrz 
rozdział 3.6.8 „Menu blokad”. 
 
Wyłączyć funkcję LFT. 
 
 
UŜyć odpowiedniego odwaŜnika 
kalibracyjnego. 
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Nie moŜna wyświetlić 
masy w Ŝądanej 
jednostce miary. 

śądana jednostka nie jest 
włączona (ustawiona na On). 

Włączyć jednostkę (ustawić na On) 
w menu Units (patrz rozdział 3.6.2 w 
menu odczytu). 

Nie moŜna zmienić 
ustawień menu. 

Menu jest zablokowane. Wyłączyć blokadę Ŝądanego menu w 
menu blokad. MoŜe być potrzebne 
przestawienie klucza blokującego na 
płytce drukowanej w pozycję OFF. 

Err1 PrzeciąŜenie Masa na platformie przekracza 
nośność wagi. Zdjąć element z 
platformy. JeŜeli to moŜliwe, 
zwiększyć nośność wagi w menu. 

Err 2 NiedociąŜenie ZałoŜyć szalkę, jeŜeli była zdjęta. 
Wyłączyć i ponownie włączyć wagę. 

Err 3 Wartość zera przekracza ustaloną 
wartość procentową dla zera. 

Zdjąć masę z platformy Ustawić 
większą wartość zakresu zera (nie 
działa przy legalizacji handlowej). 

Err 7 Niewłaściwe dane pamięci 
EEPROM. 

Konieczna interwencja serwisu. 

Err 10 Niewłaściwe dane biblioteki lub 
zegara czasu rzeczywistego 
(RTC). 

Wymienić baterię zegara czasu 
rzeczywistego (bateria litowa). 

Err 21 Niewłaściwa kalibracja. Przeprowadzić ponowną kalibrację 
uŜywając odpowiednich odwaŜników 
kalibracyjnych. 

LO BAT Akumulatory są słabe. Pozostało mniej niŜ 20 minut pracy. 
Podłączyć zmienne napięcie 
zasilania w celu naładowania 
akumulatora. JeŜeli akumulatory 
pozostają słabe nawet po długim 
czasie ładowania, naleŜy je 
wymienić. 

4.4 Informacje serwisowe 
JeŜeli informacje zawarte w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów nie spowodowały 
rozwiązania problemu lub występujący problem nie został tam opisany, prosimy o kontakt z 
autoryzowanym serwisem firmy Ohaus.  

4.5 Wymiana baterii 
Wskaźnik zawiera małą baterię litową w celu podtrzymania ustawień zegara czasu 
rzeczywistego oraz zawartości pamięci. Ta bateria powinna wystarczyć na wiele lat pracy. 
 
Wskaźnik CKW moŜe posiadać zainstalowany opcjonalny system zasilania akumulatorowego 
(zamawiany oddzielnie). Opcja ta zawiera zestaw akumulatorów niklowo-manganowych oraz 
płytkę drukowaną ładowarki. System zasilania akumulatorowego umoŜliwia pracę wskaźnika 
bez konieczności podłączania go do sieci zasilającej. 
 
W przypadku, gdy którykolwiek z akumulatorów wymaga wymiany, prosimy przestrzegać 
poniŜszych instrukcji bezpieczeństwa: 
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UWAGA! JEśELI AKUMULATOR ZOSTANIE WYMIENIONY NA NIEWŁA ŚCIWY 
TYP LUB ŹLE PODŁĄCZONY, ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU. W 
CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI - PATRZ INSTRUKCJA 
SERWISOWA. AKUMULATORY NALEśY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 
 

4.5.1 Wymiana baterii litowej 
Niektórymi objawami świadczącymi o słabej baterii podtrzymania zegara czasu 
rzeczywistego są: wyświetlanie błędu Err 10 przy włączaniu zasilania, niewłaściwa data i czas 
na wydruku, utrata danych z biblioteki lub operacji sumowania. 
 
Wymiana baterii powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel 
serwisowy. W celu wymiany baterii litowej, naleŜy otworzyć obudowę wskaźnika. Przed 
dokonaniem tego, naleŜy odłączyć zasilanie od wagi i odłączyć wszystkie zewnętrzne źródła 
zasilania zmiennego podłączone do wskaźnika. JeŜeli wskaźnik zawiera system zasilania 
akumulatorowego, naleŜy po odłączeniu napięcia zmiennego uŜyć klawisza ON/ZERO Off  
w celu rozładowania układu 
 

 

UWAGA: NIEBEZPIECZE ŃSTWO PORAśENIA PRĄDEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA CZYNNO ŚCI 
SERWISOWYCH LUB PODŁ ĄCZEŃ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 
ODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE KABLE ZASILAJ ĄCE DOCHODZĄCE 
DO WSKAŹNIKA. OBUDOWA POWINNA BY Ć OTWIERANA 
TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY I WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL, NP. PRZEZ ELEKTRYKA. 

 
Bateria zegara czasu rzeczywistego jest baterią w kształcie monety o napięciu 3V. Zalecanym 
typem jest: CR2032. Postępując zgodnie z rysunkiem 4-1 naleŜy wyjąć starą baterię 
naciskając w dół element blokujący i wysuwając ją do góry z uchwytu. 
 

Wysunąć baterię 

 
Nacisnąć w dół element blokujący 

Bateria 

 
Element blokujący 

 
Rysunek 4-1 Wyjmowanie / zakładanie baterii zegara czasu rzeczywistego 

 
W celu zainstalowania nowej baterii w uchwycie, naleŜy ustawić ją znakiem „+” do góry. 
Następnie wsunąć baterię pod styk aŜ do momentu, gdy element blokujący zatrzaśnie się i 
zablokuje baterię na swoim miejscu. 
 
 

     
 
 

 
    Styk + 

UWAGA: Nie wyrzucać zuŜytych baterii do kosza na zwykłe odpady. 
NaleŜy przestrzegać lokalnych przepisów prawa dotyczących 
utylizacji.  
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4.5.2 Wymiana akumulatora niklowo-manganowego 
Po długim okresie eksploatacji moŜna zauwaŜyć skrócenie się czasu pracy urządzenia przy 
zasilaniu z akumulatora. Kres Ŝywotności akumulatora moŜe być wskazywany komunikatem 
„Lo bat” na wyświetlaczu, który będzie się pojawiał juŜ po bardzo krótkim czasie pracy wagi 
z zasilaniem akumulatorowym, nawet po całkowitym naładowaniu akumulatora. ZuŜycie 
akumulatora moŜe być takŜe sygnalizowane miganiem czerwonej diody podczas ładowania 
akumulatora, co sygnalizuje błąd ładowania. 
 
Moduł akumulatora niklowo-manganowego jest szczelnie zamknięty. Poszczególne ogniwa 
nie mogą być wymieniane oddzielnie. Zamienny moduł akumulatora moŜna zakupić u 
lokalnego przedstawiciela (w celu uzyskania informacji nt. numeru części - patrz rozdział 6 
„Akcesoria i elementy opcjonalne”). Instrukcja wymiany akumulatora jest dostarczana razem 
z nowym akumulatorem. 
 

     

UWAGA: Nie wyrzucać zuŜytych akumulatorów do kosza na zwykłe 
odpady. NaleŜy przestrzegać lokalnych przepisów prawa dotyczących 
utyl izacji. 
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5. DANE TECHNICZNE 

5.1 Rysunki i wymiary 

 
Rysunek 5-1. Wagi serii CKW 

 
Tabela 5-1 Wymiary 

 
 

Waga Wysokość 
całkowita 

Szerokość 
całkowita 

Głębokość 
całkowita 

Odległość platformy 
do dołu wskaźnika 

Odległość od stołu 
do platformy 
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5.1 Rysunki i wymiary (cd.) 
 

 
Rysunek 5-2 MontaŜ wskaźnika CKW-55 na stole 

 

 
Rysunek 5-3 MontaŜ wskaźnika CKW-55 na ścianie 
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5.2 Dane techniczne 
Materiały 
 Obudowa: stal nierdzewna    Podstawa: stal nierdzewna 
 Klawiatura/osłona wyświetlacza: poliester  NóŜki: guma 
 

Warunki otoczenia 
Dane techniczne odnoszą się do następujących warunków otoczenia: 
 Temperatura otoczenia:   -10°C do 40°C / 14°F do 104°F 
 Wilgotność względna:   maksymalna wilgotność względna 80%  
      dla temperatur do 31°C, opadająca 

liniowo do 50% przy 40°C. 
 Wysokość nad poziomem morza: do 4000m 
 Działanie jest zapewnione przy temperaturze otoczenia między -10°C i 40°C. 

5.3 Parametry techniczne 
WSKAŹNIK CKW -55 

Maksymalna rozdzielczość wskazań 1:20,000 
Rozdzielczość przy legalizacji 1:10,000 
Jednostki waŜenia kg, lb, g, oz, lb:oz, % 
Funkcje waŜenie statyczne, waŜenie kontrolne, sumowanie 
Wyświetlacz masy wyświetlacz 7-segmentowy z 6 cyframi o regulowanej 

jaskrawości, wysokość cyfr: 20mm / 0,8” 
Wskazanie waŜenia kontrolnego linijka świetlna 24-segmentowa (3 kolory x 8 segm.) i sygnał 

akustyczny z moŜliwością róŜnych ustawień 
Klawiatura 7 klawiszy funkcyjnych, 12 klawiszy numerycznych z oddzielnym 

klawiszem tarowania i ustawiania wart. docelowej 
Konstrukcja i ochrona Stal nierdzewna NEMA 4X / IP66 
Napięcie wzbudzenia elem. pomiarowego 5V DC 
Czułość wejściowa elementu pomiarowego  2 lub 3 mV/V 
Napęd elementu pomiarowego Do 4 elementów pomiarowych po 350 Omów 
Czas stabilizacji w ciągu 2 sekund 
Automatyczne dostrajanie zera Wyłączone, 0,5;1 lub 3 działki 
Zakres zerowania 2%, 18% lub 100% nośności 
Kalibracja zakresu od 1kg lub 1 lb do 100% nośności 
Wymiary zewnętrzne (S x G x W) 230 x 75 x 217 mm / 9” x 3” x 8,5” (ze wspornikiem) 
Masa netto 3,0 kg / 6,61 lb 
Masa transportowa 4,6 kg / 10,14 lb 
Zakres temperatury pracy -10°C do 40°C / 14°F do 104°F 
Zasilanie Zasilacz uniwersalny 100-240VAC / 50-60 Hz, kabel, opcjonalny 

akumulator niklowo-manganowy (wystarcza na 10 godzin pracy) 
Interfejs Wbudowany RS232 i zewnętrzne wejście / opcjonalny 

RS422/485, wyjście przekaźnikowe 
Model wagi CKW3R55 CKW6R55 CKW15L55 CKW30L55 

Nośność x odczyt 3 kg x 0.0005 kg 
3000 g x 0.5 g 
6 lb x 0.001 lb 
96 oz x 0.02 oz 

6lbx0.02oz (lb:oz) 

6 kg x 0.001 kg 
6000 g x 1  g 

15 lb x 0.002 lb 
240 oz x 0.05 oz 
16lbx0.05oz (lb:oz) 

15 kg x 0.002 kg 
15000 g x 2  g 

30 lb x 0.005 lb 
480 oz x 0.1 oz 
30lbx0.1oz (lb:oz) 

30 kg x 0.005 kg 
30000 g x 5  g 
60 lb x 0.01 lb 
960 oz x 0.2 oz 
60lbx0.2oz (lb:oz) 

Maksymalna rozdzielczość 1:6000 1:7500 1:7500 1:6000 

Nośność x odczyt z legalizacją 3 x 0.001 kg 
3000 x 1g 

6 x 0.002 lb 
96 oz x 0.06 oz 

6 x 0.002 kg 
6000 x 2 g 

15 x 0.005 lb 
240 oz x 0.02 oz 

15 x 0.005 kg 
15000 x 5 g 
30 x 0.01 lb 

480 oz x 0.2 oz 

30 x 0.01 kg 
30000 x 10 g 
60 x 0.02 lb 

960 oz x 0.5 oz 

Rozdzielczość z legalizacją 1:3000 1:3000 1:3000 1:3000 

Kolumna Okrągła, ze stali nierdzewnej o wysokości  11.8” / 300 mm z uchwytami do 
zamocowania wskaźnika i uchwytem do zamocowania do podstawy 

Masa netto 8.7 kg / 19.2 lb 9.8 kg / 21.7 lb 11.9  kg / 26.3 lb 12.9 kg / 28.5 lb 

Masa transportowa 12 kg / 25 lb 13 kg / 28 lb 15 kg / 32 lb 16 kg / 35 lb 
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6. AKCESORIA I WYPOSA śENIE OPCJONALNE 
Tabela 6-1. Akcesoria i wyposaŜenie opcjonalne 

OPIS NUMER CZĘŚCI 
Zestaw do montaŜy na ścianie lub na stole 71167964 
Zestaw montaŜowy kolumny 71167972 
Kabel RS232 / Drukarka SF 42 80500574 
Kabel RS232 / Komputer 25 pin. 80500553 
Kabel RS232 / Komputer 9 pin. 80500552 
Drukarka SF 42 SF42 
Zewnętrzny przełącznik noŜny 71173378 
Moduł akumulatora 71167966 
Bateria niklowo-manganowa 71167942 
Moduł interfejsu RS422/485 71167965 
Moduł przekaźnika napięcia zmiennego AC 71167967 
Moduł przekaźnika napięcia zmiennego AC 71173377 

 

6.1 Dostępne wyposa Ŝenie opcjonalne 

6.1.1 Przekaźnik opcjonalny 
Gdy jest zainstalowana ww. opcja, płytka przekaźnika zostanie wykryta przez 
oprogramowanie. Po włączeniu, podczas sekwencji sprawdzania wyświetlacza, wyświetlony 
zostanie komunikat REL OPT w celu potwierdzenia wykrycia zainstalowanej opcji. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z instrukcją 
dołączoną do modułu wyposaŜenia opcjonalnego. 

6.1.2 Opcjonalny interfejs RS484/422 
Gdy jest zainstalowana ww. opcja, płytka RS485/422 zostanie wykryta przez 
oprogramowanie. Po włączeniu, podczas sekwencji sprawdzania wyświetlacza, wyświetlony 
zostanie komunikat 485 OP w celu potwierdzenia wykrycia zainstalowanej opcji. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z instrukcją 
dołączoną do modułu wyposaŜenia opcjonalnego. 

6.1.3 Opcjonalne zasilanie akumulatorowe 
Gdy jest zainstalowana ww. opcja, płytka opcji zasilania akumulatorowego zostanie wykryta 
przez oprogramowanie. Po włączeniu, podczas sekwencji sprawdzania wyświetlacza, 
wyświetlony zostanie komunikat BAT OPT w celu potwierdzenia wykrycia zainstalowanego 
wyposaŜenia opcjonalnego. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z instrukcją 
dołączoną do modułu wyposaŜenia opcjonalnego. 
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Tabela 6-2 Zamiana kodu ASCII na znaki 
ASCII  ZNAK  ASCII  ZNAK  ASCII  ZNAK  

 
 

 spacja 
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A. PODŁĄCZANIE WSKAŹNIKA 
Obudowa wskaźnika CKW-55 posiada u dołu 4 dławiki w celu wyprowadzenia kabli. 
Rysunek 4-1 przedstawia rozmieszczenie dławików. 

 
     we/wy     Elem.   we/wy       Zasilanie AC 
                             pomiar. 
 

Rysunek A-1. Opis doprowadzeń kabli 
 

 
 

Rysunek A-2. Podłączenia na płycie drukowanej 

A.1 Podł ączenie elementu pomiarowego 
Rysunek A-2 pokazuje rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych na płycie drukowanej 
 

 

UWAGA: NIEBEZPIECZE ŃSTWO PORAśENIA PRĄDEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA CZYNNO ŚCI SERWISOWYCH 
LUB PODŁĄCZEŃ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ODŁ ĄCZYĆ WSZYSTKIE 
KABLE ZASILAJ ĄCE DOCHODZĄCE DO WSKAŹNIKA. OBUDOWA 
POWINNA BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY I 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, NP. PRZEZ ELEKTRYKA. 

 

PŁYTA GŁÓWNA WSKA ŹNIKA  

Pokrywa 
przełączników 
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Odkręcić cztery boczne śrubki obudowy wskaźnika. Wysunąć pokrywę przednią do przodu. 
Przeprowadzić kabel elementu pomiarowego przez dławik umieszczony u dołu obudowy. 
Przeprowadzić kabel przez duŜy dławik ferrytowy, który jest przymocowany do zacisku 
plastikowego we wnętrzu wskaźnika. Odkręcić 3 śrubki mocujące pokrywę przełączników 
umieszczoną nad zaciskiem J2. Zapoznać się z oznakowaniem przewodów i rozkładem 
sygnałów w kablu elementu pomiarowego. Podłączyć przewody elementu pomiarowego do 
zacisku J2 zwracając uwagę na właściwe doprowadzenie sygnałów. Dokręcić śrubki 
terminala. 
 

A.2 Pozycje zworek (jumperów) 
Gdy podłączany jest element pomiarowy 2mV/V: zworka W1 powinna być pozostawiona na 
swoim miejscu (piny powinny być zwarte). Patrz Rysunek A-3. 
Gdy podłączany jest element pomiarowy 3mV/V: zworka W1 powinna być usunięta lub 
umieszczona tylko na jednym pinie (piny powinny być rozwarte). 
Gdy podłączany jest element pomiarowy 4-przewodowy bez przewodów czujnikowych: 
zworki W2 i W3 muszą być zamknięte (obie zworki muszą zwierać po dwa piny). 
Gdy podłączany jest element pomiarowy 6-przewodowy zawierający przewody czujnikowe: 
zworki W2 i W3 muszą być usunięte lub otwarte. 
Gdy podłączany jest element pomiarowy z dodatkowym przewodem ekranującym: przewód 
ekranujący moŜe być podłączony do środkowego pola zacisku J2. 
 

 
    Zworki otwarte    Zworki zamknięte 

 
Rysunek A-3 Zworki otwarte i zamknięte 

 
Po podłączeniu kabli i ustawieniu zworek, załoŜyć osłonę przełączników i przykręcić śrubki 
do płyty głównej. Przykręcić śrubki obudowy wskaźnika. Sprawdzić, czy dławik jest 
odpowiednio dokręcony. 

A.3 Podł ączenie interfejsu 
 

 

UWAGA: NIEBEZPIECZE ŃSTWO PORAśENIA PRĄDEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA CZYNNO ŚCI SERWISOWYCH 
LUB PODŁĄCZEŃ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ODŁ ĄCZYĆ WSZYSTKIE 
KABLE ZASILAJ ĄCE DOCHODZĄCE DO WSKAŹNIKA. OBUDOWA 
POWINNA BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY I 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, NP. PRZEZ ELEKTRYKA. 

A.3.1 Podł ączenie kabla interfejsu RS232 
Wskaźnik CKW-55 jest wyposaŜony w dwukierunkowy interfejs RS232 słuŜący do 
komunikacji z drukarkami zewnętrznymi lub komputerami. KaŜdy rodzaj komunikacji 
przebiega przy wykorzystaniu standardowego formatu ASCII. Wymagane SA tylko dwa 
przewody sygnałowe i przewód masowy, hardwarowe sygnały sterowania przepływem nie są 
wykorzystywane. W celu podłączenia kabla RS232, naleŜy postępować w niŜej opisany 
sposób. 

lub 
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• Odkręcić cztery boczne śrubki obudowy wskaźnika i zdjąć przednią pokrywę 
wysuwając ją do przodu. 

• Przeprowadzić kabel komunikacyjny przez jeden z dławików we/wy umieszczony 
pod spodem wskaźnika. 

• Dopasować sygnały kabla do łącznika J4 na płycie głównej i odpowiednio podłączyć 
kabel. Patrz rysunek A-2. 

• Podłączyć drugi koniec kabla komunikacyjnego do urządzenia komunikacyjnego. 
• Zamontować przednią pokrywę i sprawdzić dokręcenie dławika. 
• W celu ustawienia właściwych parametrów komunikacji - patrz rozdział 3.6.5. 

Uwaga: Gdy jest zainstalowany opcjonalny interfejs RS485/422, interfejs RS232 nie moŜe 
być uŜywany. 

A.3.2 Podł ączenie zewn ętrznego urz ądzenia wej ściowego (nie b ędącego 
w standardowym zakresie dostawy) 
Wskaźnik CKW-55 posiada moŜliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia wejściowego 
takiego, jak np. przełącznik noŜny (musi być zamówiony oddzielnie), który będzie 
wykonywał określoną funkcję. Funkcja ta moŜe być ustawiona w menu wejść/wyjść (jeŜeli 
wskaźnik obsługuje daną opcję,  patrz rozdział 3.6.6.). Urządzenie zewnętrzne musi posiadać 
styk normalnie otwarty (N.O.) o działaniu chwilowym. W celu podłączenia kabla od takiego 
urządzenia, naleŜy postępować w niŜej opisany sposób. 
 

• Odkręcić cztery boczne śrubki obudowy wskaźnika i zdjąć przednią pokrywę 
wysuwając ją do przodu. 

• Przeprowadzić kabel przez jeden z dławików we/wy umieszczony pod spodem 
wskaźnika. 

• Podłączyć przewody kabla do łącznika J7 na płycie głównej. Patrz rysunek A-2. 
• Podłączyć drugi koniec kabla komunikacyjnego do urządzenia komunikacyjnego. 
• Zamontować przednią pokrywę i sprawdzić dokręcenie dławika. 

 



Wagi kontrolne serii CKW-55 DODATEK B 60 

B. LEGALIZACJA HANDLOWA 
Aby urządzenie mogło być uŜywane w miejscach, gdzie wymagana jest legalizacja handlowa, 
musi być ono sprawdzone przez lokalny Urząd Miar i Wag oraz uzyskać odpowiednie 
dopuszczenie. Za spełnienie odpowiednich przepisów prawnych odpowiedzialność ponosi 
wyłącznie uŜytkownik urządzenia. Prosimy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miar i 
Wag lub autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania szczegółowych 
informacji. 
 
Praca z legalizacją handlową jest moŜliwa po dokonaniu określonych ustawień w menu Setup. 
W tym trybie pracy waga moŜe być zabezpieczona przy wykorzystaniu wewnętrznego klucza 
blokującego, umieszczonego na płycie głównej. Dostęp do tego klucza moŜe być dodatkowo 
zabezpieczony metodami mechanicznymi. Przed wykonaniem tej procedury waga musi być 
wykalibrowana. 
 
Procedura ta musi być przeprowadzona tylko przez autoryzowany personel. 

B.1 Procedura ustawienia 
Ustawić wagę na miejscu uŜytkowania i przeprowadzić dokładną kalibrację. JeŜeli jest to 
wymagane, wykorzystać menu blokad w celu zablokowania dokonywania zmian w 
dodatkowych opcjach menu. (Patrz rozdział 3.6.8 „Menu blokad”). W menu setup, włączyć 
legalizację handlową (ustawić LFT=On - patrz rozdział 3.6.1). 
 
Uwaga: Gdy waga była wcześniej ustawiona na pracę w trybie z legalizacją handlową, w celu 
przeprowadzenia powyŜszych działań konieczne będzie usunięcie plomb i wyłączenie opcji 
legalizacji handlowej. Zerwanie istniejących plomb spowoduje, Ŝe waga nie będzie mogła 
pracować w miejscu, gdzie jest wymagana legalizacji do momentu, aŜ zostaną załoŜone nowe 
plomby. 

B.2 Zablokowanie parametrów metrologicznych 
W celu przygotowania wagi do pracy w trybie z legalizacją handlową, niezbędne jest 
przełączenie wewnętrznego przełącznika LFT. W celu uzyskania dostępu do przełącznika, 
naleŜy najpierw odłączyć wszystkie kable doprowadzające napięcie zmienne od systemu 
waŜącego. W przypadku wagi z opcjonalnym zasilaniem akumulatorowym, wyłączyć wagę 
uŜywając przełącznika ON/ZERO/OFF. 
 
 

 

UWAGA: NIEBEZPIECZE ŃSTWO PORAśENIA PRĄDEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA CZYNNO ŚCI SERWISOWYCH 
LUB PODŁĄCZEŃ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ODŁ ĄCZYĆ WSZYSTKIE 
KABLE ZASILAJ ĄCE DOCHODZĄCE DO WSKAŹNIKA. OBUDOWA 
POWINNA BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY I 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, NP. PRZEZ ELEKTRYKA. 
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Odkręcić cztery boczne śrubki 
obudowy wskaźnika. Wysunąć 
pokrywę przednią do przodu. Zdjąć 
osłonę wewnętrzną odkręcając w tym 
celu 3 śrubki umieszczone na 
naroŜnikach (patrz rysunek B-1). Jedna 
ze śrubek posiada podkładkę z 
moŜliwością plombowania. MoŜe ona 
być wykorzystana jako część plomby 
mechanicznej.  

 
Rysunek B-1 Wnętrze wskaźnika 

 
Przestawić przełącznik legalizacji handlowej LFT (S1) w kierunku pokazanym strzałką (patrz 
rysunek B-1). Po dokonaniu tej zmiany, nastawy menu legalizacji handlowej i wszystkich 
zablokowanych menu nie będą mogły być zmieniane. 
 
Zamontować osłonę. Przykręcić trzy śrubki. Zamontować osłonę przednią wskaźnika i 
przykręcić 4 śrubki boczne. 
 

B.3 Sprawdzenie 
Przed załoŜeniem plomb mechanicznych, waga powinna zostać sprawdzona  pod kątem 
właściwej pracy przez upowaŜnionego przedstawiciela Urzędu Miar i Wag. 
 
Ustawienie legalizacji handlowej moŜna rozpoznać podczas włączania urządzenia. Gdy menu 
legalizacji handlowej jest włączone oraz przełączony jest przełącznik na płycie, na 
wyświetlaczu pojawi się na krótko napis LFT ON. (JeŜeli tylko menu jest ustawione na ON, 
pojawi się komunikat LOC ON). 

B.4 Plombowanie 
MoŜliwe są 4 róŜne metody zaplombowania urządzenia. Wybór metody, która będzie 
zastosowana zaleŜy od aplikacji, do jakiej będzie wykorzystywana waga oraz od wymagań 
lokalnego Urzędu Miar i Wag. 
 
Wewnętrzne plombowanie moŜe być wymagane w aplikacjach, gdzie plomba zewnętrzna 
będzie niepraktyczna lub niedopuszczalna. Wewnętrzna plomba pozwala na częstszą kontrolę 
wnętrza i czyszczenie obudowy wskaźnika. 
 

Plombowanie zewnętrzne moŜe być uŜywane tam, gdzie istnieje potrzeba uniemoŜliwienia 
dostępu do wnętrza obudowy wskaźnika. JeŜeli obudowa musi być często otwierana, ta 
metoda moŜe być nieefektywna, poniewaŜ autoryzowany personel musi za kaŜdym razem 
ponownie plombować urządzenie. 
 

 

UWAGA: NIEBEZPIECZE ŃSTWO PORAśENIA PRĄDEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA CZYNNO ŚCI SERWISOWYCH 
LUB PODŁĄCZEŃ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ODŁ ĄCZYĆ WSZYSTKIE 
KABLE ZASILAJ ĄCE DOCHODZĄCE DO WSKAŹNIKA. OBUDOWA 
POWINNA BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY I 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, NP. PRZEZ ELEKTRYKA. 

PŁYTA GŁÓWNA WSKA ŹNIKA  

Pokrywa 
przełączników 
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Plombowanie wewnętrzne 
Gdy jest wykorzystywana metoda plombowania wewnętrznego, naleŜy najpierw odłączyć od 
wskaźnika wszystkie przewody doprowadzające napięcie zmienne. W przypadku wag z 
opcjonalnym zasilaniem akumulatorowym, wyłączyć wagę uŜywając przełącznika 
ON/ZERO Off. Odkręcić cztery boczne śrubki obudowy wskaźnika. Wysunąć pokrywę 
przednią do przodu. Istnieją dwie róŜne metody plombowania wewnętrznego: przy pomocy 
plomby z drutu i przy pomocy naklejki zabezpieczonej przed odklejeniem. Zestaw 
legalizacyjny dostarczany ze wskaźnikiem zawiera elementy plomby z drutu. 
 
Plombowanie przy pomocy plomby z drutu 
Postępując zgodnie z rysunkiem B-2 zablokować 
pokrywę. 
 
WAśNE: Przyciąć druty wystające nadmiernie z 
zacisku plomby w celu zapobieŜenia dotknięcia przez 
drut płytki drukowanej. 
 
Upewnić się, Ŝe wewnętrzna tulejka słuŜąca do 
plombowania znajduje się na swoim miejscu i nie jest 
zatkana. Zmontować wskaźnik i przykręcić śrubki z 
obu stron obudowy. 
 
                               Śrubka    Zacisk plomby         Drut 

 
                                                         Osłona 
 

Rysunek B-2. Wewnętrzne plombowanie drutem 

Plombowanie przy pomocy naklejki  
Postępując zgodnie z rysunkiem B-3 zablokować 
osłonę umieszczając naklejkę plombującą na śrubce z 
tulejką. NaleŜy się upewnić, Ŝe wewnętrzna tulejka 
słuŜąca do zaplombowania znajduje się na swoim 
miejscu i nie jest zatkana. Zmontować wskaźnik i 
przykręcić śrubki z obu stron obudowy. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Rysunek B-3. Wewnętrzne plombowanie naklejką 

 
 

 Naklejka plombująca 

                  Podkładka 

   Wkręt zabezpieczający 

       Szczegół 

                  Osłona        Patrz szczegół 
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Plombowanie zewnętrzne 
Istnieją dwie róŜne metody plombowania zewnętrznego: przy pomocy plomby z drutu i przy 
pomocy naklejki zabezpieczonej przed odklejeniem. 
 
Plombowanie przy pomocy plomby z drutu 
Odkręcić dwie śrubki z płaskim łbem z jednej 
strony obudowy wskaźnika. Wymienić je na 
dwie śrubki otrzymane z Urzędu Miar i Wag. 
UŜywając drutu i plomby zaplombować 
wskaźnik zgodnie z rysunkiem B-4. 
 

 
 
 

Rysunek B-4. Zewnętrzne plombowanie 
drutem 

Plombowanie przy pomocy naklejki 
Umieścić naklejkę nad jedną z płaskich śrub 
zlokalizowanych z boku obudowy wskaźnika. 
MoŜna uŜyć większej naklejki i zasłonić jedną lub 
dwie śruby boczne oraz krawędzie obudowy. Patrz 
rysunek B-5. 
 

 
 

Rysunek B-5. Zewnętrzne plombowanie 
naklejką 

 

 

ŚRUBA 
ZABEZPIECZ. 

PLOMBA 

DRUT 

ALTERNATYWNA, 
WIĘKSZA NAKLEJKA 

NAKLEJKA PLOMBUJĄCA 

SZCZEGÓŁ 
Obudowa przednia 
Naklejka plombująca 
 

Śruba 
Obudowa tylna 
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C. MONTAś WSKAŹNIKA CKW 
Gdy wskaźnik jest dostarczany jako osobny element, jest on wyposaŜony w uchwyt do 
montaŜu na ścinanie lub na stole.  
 
Uchwyt umoŜliwia zamontowanie wskaźnika na pionowej ścianie lub na stole, albo innej 
odpowiednio płaskiej powierzchni poziomej. 
 
Najlepiej jest zamontować uchwyt na płaskiej powierzchni uŜywając do tego odpowiednich 
narzędzi (nie są dostarczane z urządzeniem). 
 
Boki uchwytu posiadają otwory, które umoŜliwiają uŜytkownikowi ustawienie wskaźnika pod 
odpowiednim kątem, w celu najlepszej obserwacji. Uchwyt posiada dwie grupy otworów. 
Jedne otwory są przeznaczone do montaŜu na ścianie, drugie do montaŜu na stole. Odstęp 
między dwoma otworami zabezpiecza wskaźnik przed nadmiernym opadaniem w 
którąkolwiek stronę w przypadku zbyt słabego dokręcenia śrub regulacyjnych. 
 
Wskaźnik jest dostarczany z uchwytem zamontowanym do powieszenia na ścianie. W celu 
zmiany połoŜenia uchwytu, naleŜy odkręcić dwie boczne śruby regulacyjne, odwrócić uchwyt 
względem wskaźnika i ponownie przykręcić śruby regulacyjne. 
 
Otwory montaŜowe w uchwycie mają wycięcia, które umoŜliwiają łatwe zdjęcie wskaźnika 
po jego zamontowaniu. Jeden otwór montaŜowy w uchwycie posiada wycięcie w dwie strony. 
Poprzez przykręcenie śruby w najdalszym punkcie wycięcia, uchwyt moŜe zostać dodatkowo 
zabezpieczony. (Patrz rysunek C-1). 
 
Otwory montaŜowe są przystosowane do śrub lub wkrętów o rozmiarze do 6mm (1/4”). 
Rozmiar łba nie powinien być mniejszy niŜ 9mm (0,35”). Gdy montaŜ jest dokonywany na 
litym materiale, jego grubość powinna wynosić przynajmniej 25mm (1”). 
 
Przy montaŜu uchwytu na surowej ścianie lub murze, naleŜy najpierw zainstalować 
odpowiednie klamry spinające mur. 
 
Wskaźnik moŜe waŜyć do 3,2 kg (7 lb) razem z wyposaŜeniem opcjonalnym. Elementy 
montaŜowe powinny bez problemów wytrzymać takie obciąŜenie. 
 
Uchwytu montaŜowego naleŜy uŜyć jako szablonu do zaznaczenia pozycji otworów na 
powierzchni, gdzie ma być zainstalowany wskaźnik. Wymiary są równieŜ pokazane na 
rysunku C-1, co umoŜliwia wywiercenie otworów bez korzystania z szablonu. NaleŜy 
wywiercić otwory odpowiednie do rozmiaru wykorzystywanych śrub. 
 
Po zamontowaniu wskaźnika, poluzować pokrętła regulacyjne i ustawić wskaźnik tak, aby był 
on jak najlepiej widoczny przez operatora. Następnie dokręcić pokrętła regulacyjne. NaleŜy 
równieŜ sprawdzać, czy śruba ustalająca, umieszczona za pokrętłem regulacyjnym nie 
poluzowała się zbytnio po kilku zmianach kąta ustawienia. W razie potrzeby naleŜy ją 
dokręcić. 
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Rysunek C-1. Wymiary uchwytu montaŜowego



Wagi kontrolne serii CKW-55 DODATEK D 66 

D. KOMUNIKACJA SZEREGOWA 
Wskaźnik CKW posiada szeregowy interfejs komunikacyjny RS232. Interfejs ten umoŜliwia 
uŜytkownikowi podłączenie urządzenia do komputera lub drukarki. Dzięki tym połączeniom, 
uŜytkownik moŜe stworzyć rekordy wydruków danych waŜenia i moŜe automatycznie 
sterować niektórymi funkcjami wskaźnika. (Np. ładowanie nowych parametrów waŜenia 
kontrolnego moŜe się odbywać poprzez interfejs). 
 
Interfejs wykorzystuje proste połączenie trzyprzewodowe. Ze względu na tę prostotę, nie ma 
tutaj Ŝadnego sprzętowego sterowania przepływem. Minimalne programowe sterowanie 
przepływem zostało wprowadzone poprzez wykorzystanie opcjonalnej nastawy parametru 
„Xon/Xoff” w menu. Ustawianie innych parametrów RS232 zostało opisane bardziej 
szczegółowo w rozdziale 3.6.5. Fizyczne wykonanie połączenia zostało opisane w „Dodatku 
A”, rozdział A.3.1. 
 
Dostępne rozkazy interfejsu RS232 zostały przedstawione w tabeli D-1. 

D.1 Rozkazy interfejsu 
Tabela D-1. Tabela rozkazów interfejsu szeregowego 

Symbol 
rozkazu 

Opis 

PU Drukuj aktualną jednostkę masy: kg, g, lb, oz, lb:oz, % 
P To samo, co naciśnięcie klawisza PRINT** 
T To samo, co naciśnięcie klawisza TARE** 
Z To samo, co naciśnięcie klawisza ZERO** 
xS Aktywacja wydruku tylko danych stabilnych, gdzie x=0 dla funkcji wyłączonej, x=1 dla funkcji 

włączonej. 
xP Stan automatycznego drukowania, gdzie x=1 oznacza interwał 3600s, x=0 oznacza funkcję 

wyłączoną, x=C oznacza wydruk ciągły, x=S oznacza wydruk wartości stabilnych. 
xCM Tryb wprowadzania parametrów dla waŜenia kontrolnego, gdzie x=0 oznacza zakres, x=1 - 

odchyłka, x=2 - odchyłka procentowa. 
xCU Ustawienie dolnej wartości granicznej jako zakresu, odchyłki lub odchyłki procentowej (zaleŜnie 

od nastawy trybu wprowadzania parametrów dla waŜenia kontrolnego)*. 
xCO Ustawienie górnej wartości granicznej jako zakresu, odchyłki lub odchyłki procentowej (zaleŜnie 

od nastawy trybu wprowadzania parametrów dla waŜenia kontrolnego)*. 
xCT Ustawienie wartości docelowej (wykorzystywane tylko w trybie wprowadzania parametrów 

waŜenia kontrolnego z odchyłką i odchyłką procentową, nie uŜywane w trybie zakresu). 
xU Ustawia jednostkę masy, gdzie x=1 do 6: 1=XT, 2=kg, 3=lb, 4=oz, 5=lb:oz, 6=%. JeŜeli parametr 

x nie jest wprowadzony, przejście do następnego dostępnego trybu. (Jednostka nie moŜe być 
wybrana, jeŜeli nie jest ustawiona na On w menu). 

PV Wydruk nazwy modelu, wersji oprogramowania i statusu legalizacji handlowej - jeŜeli jest 
włączona (np. „CKW-55 Sr 1.0 LFT „On” lub „CKW-55 Sr 1.1”). 

xT Ustawienie wartości x tary predefiniowanej w aktualnej jednostce miary* (tylko wartości 
dodatnie). 

* Do 6 znaków numerycznych, opcjonalnie znak „-„ i pojedynczy punkt dziesiętny (np. 1.000CU, 
2:3.2CU). Dwukropek stanowi separator dla lb:oz. 
** Dla drukowania, tary i zera mogą być przypisane alternatywne znaki zgodnie z opisem w rozdziale 
3.6.5. 
Uwagi:  

• Rozkazy wysyłane do wskaźnika muszą być zakończone powrotem ramki (CR) lub 
powrotem ramki z linią stopki (CRLF). 

• Dane wysyłane przez wskaźnik są zawsze zakończone powrotem ramki z linią stopki 
(CRLF).
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E. TABELA NO ŚNOŚCI I PODZIAŁEK 
 

 

Pełna 
nośność wagi 

Podziałka 
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OGRANICZONA GWARANCJA 
 

Produkty firmy Ohaus podlegają gwarancji dotyczącej defektów w materiałach i wad produkcyjnych 
od daty dostawy przez cały okres trwania gwarancji. Podczas okresu gwarancji, firma Ohaus będzie 
bezpłatnie naprawiać lub według własnego uznania, wymieniać podzespoły, które okaŜą się wadliwe 
pod warunkiem przesłania towaru na własny koszt do firmy Ohaus. 
 
Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy produkt został zniszczony z powodu wypadku lub 
niewłaściwego uŜytkowania, był wystawiony na działanie materiałów radioaktywnych lub Ŝrących, 
lub gdy materiały obce dostały się do wnętrza urządzenia, albo gdy urządzenie było naprawiane lub 
modyfikowane przez osoby nieautoryzowane prze firmę Ohaus. JeŜeli karta rejestracyjna została 
poprawnie wypełniona i zwrócona do firmy Ohaus, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od czasu 
dostawy do autoryzowanego dealera. Firma Ohaus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody następcze. 
 
PoniewaŜ ustawodawstwo dotyczące gwarancji wyrobów jest róŜne w róŜnych stanach i krajach, 
prosimy o kontakt z firmą Ohaus lub lokalnym dostawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
 

 


