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Wskazówki dotycz ce monta u 
 
Waga do palet KPZ 1 
Waga pomostowa KPZ 2 
 

1. Dostarczone nó ki przymocowa  do ogniw obci nikowych u do u wagi. 
2. Wag  wypoziomowa .  
3. Nó ki wykr ci  tak, aby waga sta a stabilnie na ziemi, a p cherzyk powietrza na 

poziomnicy znajdowa  si  na samym rodku (w kole). 
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1. Informacje ogólne 
UWAGA!!! 

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wagi nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  
instrukcj  obs ugi i eksploatacji. Je eli b d  Pa stwo mieli jeszcze pytania prosz  
zwróci  si  do swojego sprzedawcy. 
 

1.1 Us ugi serwisowe i gwarancja 
KPZ zapewnia, ze ka de urz dzenie wyprodukowane przez KPZ jest pozbawione wad 
materia owych i produkcyjnych. Roszczenia gwarancyjne ograniczaj  si  do tych 
cz ci urz dzenia, które podczas normalnej, w a ciwej eksploatacji i zgodnej z 
instrukcj  obs ugi 
technicznej oka  si  wadliwe pod wzgl dem materia u i obróbki. Okres gwarancji 
wynosi  24  miesi ce  od  momentu  dostawy  do  Kupuj cego,  przy  za o eniu,  ze  
zawiadomienie o wadzie zostan  niezw ocznie przekazane przez Kupuj cego do KPZ, 
wraz z dostatecznym udokumentowaniem. 
Odpowiedni  cz  nale y odes a  do KPZ, nie obci aj c KPZ kosztami przesy ki lub 
przewozu, tak aby wada mog a równie  zosta  sprawdzona przez KPZ. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodze  wynikaj cych z przeci enia albo innego rodzaju 
niew a ciwego u ytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obs ugi albo zaistnia ego 
wypadku z udzia em urz dzenia, wyposa enia specjalnego albo innego wyposa enia. 
Poza tym nie obejmuje ona przyrz dów, wyposa enia specjalnego albo innych cz ci 
wyposa enia, które nie by y naprawiane przez KPZ labo osob  autoryzowan  przez 
KPZ. Dotyczy to równie  dokonania innych zmian, maj cych na celu zmian  
przeznaczenia przewidzianego przez producenta. 
Gwarancja wygasa automatycznie, je eli osoba nie posiadaj ca autoryzacji KPZ 
dokona w systemie zmian, ingerencji albo napraw. 

1.2 Wskazówki ogólne 
Urz dzenie zostaje dostarczone w stanie zapakowanym na palecie. Za adunek na 
samochód ci arowy i roz adunek powinny si  odbywa  przy u yciu wózka wid owego 
albo wózka podno nego. Po roz adunku zdj  ta my mocuj ce, wyj  urz dzenie z 
opakowania i zdj  z palety. Po usuni ciu opakowania przeprowadzi  pierwsz  
kontrol  wzrokow . Dostarczona waga jest ca kowicie sprawna i wykalibrowana. Nie 
wymaga jakiejkolwiek dodatkowej kalibracji! 

1.3 Ustawienie 
Przed ustawieniem wagi cztery dostarczone nó ki przymocowa  do ogniw. 
Nó ki nale y dokr ci  do ko ca. Waga nie mo e si  chwia  ani przechyla . 
Je li tak si  dzieje, odpowiednie nó ki mo na wykr ci  w celu wypoziomowania 
urz dzenia. Nó ki nale y wykr ci  tak, aby waga sta a stabilnie na ziemi, a p cherzyk 
powietrza na poziomnicy znajdowa  si  na samym rodku (w kole). 
 
Nie przestrzeganie tych wskazówek mo e skutkowa  b dami podczas 
wa enia!! 
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Je li przewód do transmisji danych nie jest pod czony do elektroniki wy wietlacza, 
nale y go pod czy  do odpowiedniego gniazda. 
Nast pnie pod czy  kabel sieciowy do uziemionego gniazdka 230 V. 

1.4 Zasilanie napi ciem 
Waga dostarczana jest w komplecie z zasilaczem sieciowym. 
Dostarczane urz dzenie sieciowe nale y przy czy  do zasilania wagi do gniazdka 230 
V. Do tego samego gniazdka sieciowego nie nale y pod cza  adnego innego 
urz dzenia / u ytkownika. 

1.5 Zasilacz sieciowy 
Nale y u ywa  wy cznie oryginalnych zasilaczy sieciowych KPZ. 
Stosowanie innych urz dze  mo e doprowadzi  do powa nego uszkodzenia 
wy wietlacza elektronicznego. W przypadku zrzucenia urz dzenia b d  stwierdzenia 
jakiegokolwiek innego uszkodzenia sprawdzi  moc (12 V). W przypadku uszkodzenia 
tej funkcji, nale y niezw ocznie zamówi  nowe urz dzenie KPZ w firmie dostawcy 
wagi. 

1.6 Przyczyny ewentualnych b dnych wskaza  wagi: 
Waga mo e wskazywa  nieprawid owy ci ar w nast puj cych przypadkach: 

 Gdy po w czeniu podczas testu funkcji waga jest lub zostanie obci ona. 
 Gdy jedno z 4 ogniw obci nikowych nie znajduje si  bezpo rednio na ziemi lub 

gdy waga si  przechyla!! 
 Gdy przewód do transmisji danych nie jest poprawnie pod czony do 

elektroniki. 
 Gdy pod wag  znajduje si  jaki  przedmiot b d  zabrudzenia. 

1.7 Kontrola dok adno ci 
Waga nie posiada adnych mechanicznych cz ci podlegaj cych szybkiemu zu yciu.  
W przypadku prawid owej i normalnej eksploatacji nie zachodz  adne zmiany. Jednak 
po d u szym okresie u ytkowania na skutek wp ywów zewn trznych oraz ze wzgl du 
na ró ne czynniki mog  czasami wyst pi  niedok adno ci podczas wa enia. Dla 
w asnego bezpiecze stwa zalecamy przeprowadzanie kontroli dok adno ci w 
regularnych odst pach czasu z zastosowaniem odpowiednich odwa ników 
wzorcowych. 

1.8 Zapobieganie uszkodzeniom 
Waga jest przede wszystkim przyrz dem mierniczym o wysokiej jako ci. Nale y 
pami ta , e zakres pomiarowy wagi jest zawsze wi kszy ni  prawdopodobnie 
wyst puj ce obci enie. Dlatego wagi nie nale y u ywa  dla ci arów ekstremalnych. 
Waga nie posiada adnych mechanicznych cz ci podlegaj cych szybkiemu zu yciu. 
Wagi nie nale y wystawia  na dzia anie ekstremalnych temperatur poni ej minus 10 ° 
lub plus 40 °. 
Ogniwa obci nikowe mog  ulec uszkodzeniu w przypadku wyst pienia silnych 
uderze , przeci enia b d  zbyt du ego ci aru punktowego. 
adunek nale y k a  zawsze p asko na rodku wagi. 

http://www.wagimagazynowe.com.pl/
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Dane dotycz ce wydajno ci wagi dotycz  adunku rozmieszczonego na wadze, a nie 
ci aru punktowego. W granicznych przypadkach nale y zwróci  si  z zapytaniem do 
swojego dostawcy. 
Wagi nie nale y eksploatowa  w sposób nieprawid owy.  
Nale y pami ta , e jest to przyrz d mierniczy wysokiej jako ci. 
 

1.9 Optymalne warunki eksploatacji 
Aby osi gn  mo liwie optymalne rezultaty wa enia, wag  nale y ustawi  w miejscu, 
gdzie panuj  nast puj ce warunki: 
 

 Pod o e musi by  p askie i poziome. 
 Pod o e musi by  stabilne i nie mo e by  nara one na wstrz sy. 
 Nie mo e by  wystawione na ci g e dzia anie wiat a s onecznego. 
 Nie mo e znajdowa  si  w obszarze wyst powania koroduj cych gazów. 
 rodowisko bezpy owe. 
 Temperatura otoczenia - 10 do 40 C°. 
 Wzgl dna wilgotno  powietrza od 40 do 85 % (nie instalowa  w pobli u 

nawil aczy powietrza!). 
 Nie umieszcza  w pobli u innych urz dze  elektrycznych ze wzgl du na 

mo liwo  wyst pienia interferencji. 
 Nie umieszcza  w pobli u przyrz dów grzewczych oraz otworów wylotowych 

urz dze  klimatycznych, aby nie nara a  wagi na zbyt du e wahania 
temperatur. 

 
 
No no ci 
KPZ dostarcza niniejsz  wag  o nast puj cych no no ciach: 
 

Obci enie 
maksymalne 

Warto  
kalibracji 

Obci enie 
minimalne 

Maksymalne 
obci enie tara 

600 kg 200 g 4,0 kg - 600 kg 
1500 kg 500 g 10,0 kg - 1500 kg 
2000 kg 1000 g 20,0 kg - 2000 kg 
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2. Panel steruj cy KPZ 51E-8 

2.1 Widok wska nika z przodu 
 

 

2.2 Widok wy wietlacza 

 
Symbole na wy wietlaczu: 
 

 : Waga znajduje si  w po o eniu zerowym 

 
: Waga znajduje si  w po o eniu spoczynkowym  
   (bez zmiany wskaza  masy) 

 : Wskazywana jest masa netto (tara aktywowana) 

 : Wskazywana jest masa brutto 

 : Tre  w pami ci wydruku 

 : Za niskie napi cia baterii / akumulatora 
kg : Wskazania masy w kg 
 
Opcja warto ci zadanych: 
 
HIGH: Powy ej warto ci zadanej HIGH (2. warto ) 
OK.: Pomi dzy warto ciami zadanymi HIGH i LOW (2. i 1. warto ) 
LOW: Poni ej warto ci zadanej LOW (1. warto ) 
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2.3 Widok klawiatury 

 
 

Klawisz Opis 

ON/OFF 
Ten  wy cznik  znajduje  si  na  czo owej  cianie  obudowy  i  s u y  do  
w czania i wy czania wskaza . Gdy po w czeniu uka e si  na 
wy wietlaczu , waga jest gotowa do wa enia. 

 

Za pomoc  tego przycisku ponownie zeruje si  wskazania. Je eli waga 
bez obci enia nie wskazuje 0,0 nale y nacisn  ten przycisk. Na 
wy wietlaczu ukazuje si  „CentEr” i waga ponownie ustawia si  na zero, 
gdy wa ony adunek jest stabilny.  
- Zakres dzia ania wynosi ± 2% no no ci wagi. 
- Maksymalny zakres wa enia pozostaje zachowany do 100% 

 

Przez naci ni cie na ten przycisk mo na wytarowa  obci enie le ce na 
platformie (np. zbiornik) albo mo na wyzerowa  warto  wy wietlan  na 
wskazaniach. Na wy wietlaczu uka e si  „tArE”, dopóki obci enie jest 
stabilne. Potem wskazania zostaj  wyzerowane i na wy wietlaczu ukazuje 
si  „Net”. 
- Zakres tary wynosi 100% no no ci wagi. 
- Mo liwe jest kilkakrotne tarowanie. 
- Maksymalny zakres wa enia (maks) jest pomniejszony o warto  tara. 
- Przy pobieraniu materia u z wytarowanego, pe nego zbiornika, 
wy wietlana jest ujemna warto  masy. 
- Ujemne warto ci masy mo na z powrotem wytarowa  na 0,0. 
Kasowanie tary: zdj  ca e obci enie z platformy, a nast pnie nacisn  

klawisz , na wy wietlaczu uka e si  . 

 

Tym przyciskiem prze cza si  wskazania masy pomi dzy netto i brutto. 

Symbole „Net” albo  sygnalizuj , jaka warto  masy jest 

wy wietlana. Klawisz  dzia a tylko wtedy, gdy masa zosta a 

wytarowana. Po prze czeniu na warto  brutto ( ), inne 
klawisze zostaj  zablokowane. 

 

Przez naci ni cie tego klawisza mo na przes a  dane do interfejsu (opcja) 
albo wydrukowa  (opcja). Warto  masy zostaje wprowadzona do 

pami ci drukarki. Na wy wietlaczu uka e si  symbol . 
Wydruk kompletny: Waga musi zosta  odci ona i na wskazaniach uka e 
si  symbol .Nast pnie nale y w ci gu 1 sek. dwukrotnie krótko 

nacisn  przycisk . 
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2.4 Pod wietlenie t a 
Mozna dokona  wyboru spo ród 3 wariantów: 
bl off: Pod wietlenie t a jest wy czone. 
bl auto: Pod wietlenie t a zostaje automatycznie wy czone po up ywie 6 s od 
ostatniego 
 pomiaru. Pod wietlenie t a zostaje znowu w czone, gdy zostanie naci ni ty 
 który  z klawiszy, albo masa zmieni si  o wi cej ni  4d 
bl on:  T o jest pod wietlone ci gle. 
 
Uwaga:  
W czenie pod wietlenia t a skraca trwa o  baterii. 
 
W celu nastawienia jednego z 3 wariantów albo zmiany nale y post powa  w sposób 
nast puj cy: 
 

Sposób post powania Wskazania na 
wy wietlaczu 

Waga musi by  w czona 0.0 
Nacisn  przycisk  Center 
Gdy na wy wietlaczu jest wy wietlany napis „Center” 

nacisn  , nast pnie zostaje wybrany i wy wietlony 
nast pny wariant 

bl xxx 

Po wskazaniu dokonanego wyboru waga powraca do 
wskaza  0.0 0.0 

Powtarza  ten proces tak cz sto, a  zostanie dokonany 
prawid owy wybór.  

 

2.5 Interfejs szeregowy RS 232 (opcja) 
 
Pr dko  transmisji : 1200, 2400, 4800, 9600 
Bity informacyjne : 8 
Parzysto  : none 
Bit stopu : 1 
Kod : ASClI 
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Nastawianie sposobu transmisji 

Sposób post powania wy wietlacz 
W czy  wag  i przytrzyma  naci ni ty przycisk , a  
uka e si  nr wersji 02001, nast pnie zwolni  klawisz 

 

02001 
F0 

Dokona  wyboru za pomoc   albo  F5 F5 

Potwierdzi  F5 klawiszem  rnP0 

Klawiszem  wybra  dany tryb pracy (np.)  

(w celu anulowania wyboru nacisn  ) 
X=0 : brak transmisji danych 
X=1 : jednorazowa transmisja danych, gdy 

wskazania przy na o onym obci eniu s  
stabilne w formacie wiersza 

X= 2 :ci g a transmisja danych w formacie wiersza 
X=3 : transmisja danych zwyk ego formatu przez 

naci ni cie klawisza  
X=4 : transmisja danych kompletnego formatu 

przez naci ni cie klawisza  
X=5 : transmisja danych w formacie zwyk ym, gdy 

wskazania s  stabilne 
X=6 : wydruk przez drukark  
X=7 : wydruk przez drukark  
X=8 Transmisja danych w formacie wiersza przez 

naci ni cie klawisza   

np. rnP4 

Wybór rnPX potwierdzi  przez  2400 

Klawiszem  wybra  dan  pr dko  transmisji. 

(w celu anulowania wyboru nacisn  ) 
1200, 2400, 4800, 9600 

Np. 3600 

Wybran  pr dko  potwierdzi  przez  F5 

Dokona  wyboru F6 klawiszem  albo  F6 

F6 potwierdzi  klawiszem . 
Wskazania wagi przechodz  przez cyfry od 9 do 0 i waga 
jest wówczas zaprogramowana 

0,0 g 
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Przyk ad wydruku w formacie wiersza: format 1,2 i 8 
 
ST, GS 35,0 kg 
US, GS 76,0 kg 
US, GS 150,0 kg 
ST, NT 80,0 kg 
ST, NT Itd. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Head 

1  Head 
2  Data  jednostka CR LF 

 
 
Head 1: OL = obci enie za du e lub za ma e 
 ST = stabilne 
 US = niestabilne 
 
Head 2: NT = wskazywana jest masa netto 
 GS = wskazywana jest masa brutto 
 
 

Znak specjalny bitów informacyjnych Jednostka 
- (minus) = 2D (hex) kg = 6B, 67 (hex) 
(znak pusty) = 20 (hex) Ib = 6C, 62 (hex) 
. (kropka) = 2E (hex)  
 
 
 
 
 

Nacisn  klawisz Przyk ad wydruku 
Format zwyk y 3 

 
 

 

2 x  

 S/N WT/Kg 
 001 100,0 
 002 200,0 
 003 300,0 
 003 600,0 
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Nacisn  klawisz Przyk ad wydruku 
Format kompletny 4 

 

 

 

2 x  

  
 TICKET  NO. 0001 
 G 100,0 g 
 N 0,0 g 
 T 100,0 g 
 
 TICKET  NO. 0002 
 G 200,0 g 
 N 0,0 g 
 T 200,0 g 
 
 TICKET  NO. 0003 
 G 300,0 g 
 N 0,0 g 
 T 300,0 g 
 
 TOTAL NUMBER 
 OF TICKETS 0003 
 TOTAL 
 NET 600,0 g 
 

 
 
G = masa brutto 
T= masa tara 
N= masa netto 
 

Nacisn  klawisz Przyk ad wydruku 
Format stabilny 5 

Przy obci eniu stabilnym 
Przy obci eniu stabilnym 
Przy obci eniu stabilnym 

2 x  

 S/N wT/Kg 
 001 100,0 
 002 200,0 
 003 300,0 
 003 600,0 

 
Warto ci zadane nastawia si  w sposób nast puj cy: 
 

 Zwi kszenie liczby 

 Przesuwa kursor o jedno miejsce w prawo 

 Cofa wskazania na pocz tek procesu wprowadzania 
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Uruchomienie Wskazania 

Nacisn  klawisz , podczas gdy waga jest w czona 02001 
Zwolni  klawisz  F0 

Nacisn  4x klawisz  F4 

Nacisn  klawisz  0 -----.L 
Teraz wprowadzi  dowoln  warto  zadan . (L oznacza 
low). Cyfra, która ma by  zmieniona, miga .  
Prosz  przy tym zwraca  uwag  na miejsce dziesi tne.  
Przyk ad: 212,0 kg 

0 -----.L 

Wprowadzi  warto ci liczbowe w sposób wy ej opisany 00212.0 

Po dokonaniu wprowadzenia nacisn  klawisz  0 -----.H 
Teraz wprowadzi  górn  warto  zadan   
(H oznacza high). 
Przyk ad: 300,0 kg 

0 -----.H 

Wprowadzi  warto ci liczbowe w sposób wy ej opisany 00300.0 

Nacisn  klawisz  0 - b 
Teraz nastawi  sygna  alarmu i wskazania wy wietlacza 
(opcja: wyj cie przeka nikowe): 
1. cyfra: nastawienie w zale no ci od stabilno ci 
 0: sygna  alarmu, zgodnie z 2. cyfr  i wskazaniami 
  na wy wietlaczu / przeka nik, gdy waga jest  
stabilna 
 1: sygna  alarmu, wg 2. cyfry, gdy waga jest stabilna. 
  Wskazania na wy wietlaczu / przeka nik, 
  niezale nie od stabilno ci 
 2: sygna  alarmu, wg 2. cyfry i wskazania na   
  wy wietlaczu / przeka nik niezale nie od   
  stabilno ci. 
2. cyfra: nastawienie zakresu sygna u alarmowego 
 0: bez sygna u alarmowego 
 1: sygna  alarmowy, gdy masa znajduje si  w 
  prawid owym zakresie 
 2: sygna  alarmu, gdy masa znajduje si  w zakresie 
  Low / High 
 
Przyk ad: Sygna  alarmu w zakresie nastawionego 
obszaru, niezale nie od tego, czy waga jest stabilna, czy 
niestabilna. Warto , któr  nale y nastawi : 21b 

 

Wprowadzi  warto  liczbow  w sposób wy ej opisany 2 1 b 

Nacisn  klawisz  F4 

Nacisn  2x klawisz  F6 

Nacisn  klawisz  0,0 
Nastawienie warto ci zadanej jest teraz zako czone.  
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2.6 Punkt za czania wyj cia przeka nikowego 
 
Nastawienie odbywa si  za pomoc  „F4” w rozdziale „Nastawianie warto ci zadanych”. 
Je eli mierzona masa znajduje si  w obszarze LOW, wówczas zostaje zwarty 
przeka nik LOW (po nastawieniu warto ci zadanej). Je eli warto  masy znajduje si  
w obszarze OK, wówczas zostaje zwarty przeka nik OK. Je eli warto  znajduje si  w 
obszarze HIGH, wówczas zostaje zwarty ten przeka nik. 
 
Wskazania ciek okrystaliczne 

 
10 d Warto  

LOW 
Warto  
HIGH 

 
Obja nienie zakresu pracy przeka ników 
 

 
 
WAGA !!! 
Punkt za czanie LL-10 kroków podzia ki. Punkty za czenia LOW i HIGH musz  zosta  
nastawione. 
 
Wykorzystanie styków wtyczki 6-biegunowej: 
PIN l Wyj cie OK. 
PIN 2 Wyj cie High 
PIN 3 Wyj cie LOW 
PIN 4, 5, 
6 

Wyj cie wspólne 

 
Maksymalne napi cie wynosi: 250 V AC / 125 DC 
Maksymalny pr d wynosi przy: 
250 V AC  6 A 
24 V DC 7,5 A 
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2.7 Informacje o b dach : 
 E1 - Zakres zera jest wy szy ni  10% maksymalnej no no ci podczas w czania 

wagi. (np.: Waga obci ona podczas w czania, problem z pod czeniem, 
uszkodzone tensometry) 

 E2 - Zakres zera jest ni szy ni  10% maksymalnej no no ci podczas w czania 
wagi. (np.: Waga jest nieprawid owo ustawiona, tensometr nie jest obci ony, 
problem z pod czeniem, uszkodzone tensometry) 

 E4 - Zero nie jest stabilne podczas w czania wagi . (np.: wp yw czynników 
zewn., problem z pod czeniem, uszkodzenie tensometrów) 

 E6 - Obszar zera jest zbyt du y podczas kalibracji wagi (np.: zbyt du y nacisk 
ci aru, problem z pod czeniem, uszkodzone tensometry) 

 E7 - Obszar zera jest zbyt ma y podczas kalibracji wagi. (np.: z y sposób 
wbudowania czujników tensometrycznych, z e pod czenie, problem z 
pod czeniem, uszkodzone tensometry) 

 E8 - Zbyt wysoka podzia ka podczas kalibracji wagi (np.: max no no  i 
podzia ka zosta y le podane 
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3. Panel steruj cy Typ KPZ 51E-8/1 

3.1 Obja nienie wskaza  
 
 

 
 
 

 
 
 

Symbole: symbole pokazywane s  prze strza k  na prawym wy wietlaczu 
 

 : ustawienie wagi w punkcie zerowym 
Net : wskazywana jest masa netto (tzn. warto  zosta a starowana) 

 : konieczno  na adowania baterii 
HIGH : wskazywana warto  znajduje si  powy ej zadanego zakresu 
OK : wskazywana warto  znajduje si  w zadanym zakresie. 
LOW : wskazywana warto  znajduje si  poni ej zadanego zakresu. 
STABLE  : pojawia si  t, je li wy wietlacz jest stabilny. 
PT : pojawia si  t, je li wprowadzono warto  tary r cznej 
M+ : pojawia si  t, je li warto  zosta a dodana do pami ci. 
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3.2 Klawiatura 
 

 
 
 
 

Klawisz Opis 

 
Wywo anie funkcji tara r czna. 

 Ustawianie wy wietlacza w pozycji 0,0. 

 
Tarowanie ci aru le cego na wadze 

 
Potwierdzenie wybranej warto ci jako liczby sztuk. 

 
Wywo anie zapisanych warto ci (np. suma, tara r czna, warto  
graniczna). 

CE Skasowanie zapisanych warto ci (np. suma, tara r czna, warto  
graniczna). 

Pcs Wybór liczby sztuk odniesienia (10, 20, 50, 100) 
M+ Dodanie do wskazanej warto ci liczby sztuk lub ci aru. 

 Zwi kszenie warto ci pokazanej na wy wietlaczu. 

 
Ustawianie pod wietlenia (3 warianty). 

 
Prze czenie na wskazanie ci aru. 

 
Wywo anie funkcji warto ci zadanych. 

 
Przekazywanie danych do interfejsu (4 warianty) 

 
Potwierdzenie cyfr. 
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3.3 W czanie 
Przycisk w czenia wagi znajduje si  na obudowie wy wietlacza. 
 

3.4 Ustawianie zera 
Je li po w czeniu waga nie wskazuje 0,0, urz dzenie nale y wyzerowa  naciskaj c 
przycisk  
 

3.5 Tarowanie 
Istniej  dwie mo liwo ci wytarowania ci aru (np. pustych pojemników) tak, aby 
urz dzenie pokazywa o wy cznie ci ar zawarto ci. 
1) Odwa anie 
2) Wprowadzenie (tara r czna) 
 

 Odwa anie 
Po o y  ci ar (np. puste pojemniki) na pomo cie, odczeka , a  wy wietlacz b dzie 

stabilny, a nast pnie nacisn  przycisk . 
 
 

 Wprowadzenie (tara r czna) 
Wykonanie wy wietlacz 

Na wadze le y np. 100 kg 100,0 kg 

Nacisn  przycisk , pierwsza cyfra miga 0-----,P 

Wpisa  okre lon  warto  tary za pomoc  przycisków  

oraz , uwa a  na miejsce po przecinku. (np. 10 g) 
 

Nacisn  przycisk  3 razy 0000 -, P 

Nacisn  przycisk  0001 -, P 

Nacisn  przycisk  2 razy 00010,0 

Nacisn  przycisk  90,0 kg 
 
 

 Kasowanie tary r cznej 
Wykonanie wy wietlacz 

Nacisn  przycisk  -00xx- 

Nast pnie od razu nacisn  przycisk  P 10,0 kg 

W celu skasowania nacisn  przycisk CE. Warto  tary 
zostanie skasowana. Wy wietli si  waga netto. 0,0 kg 
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3.6 Liczenie sztuk 
Wykonanie wy wietlacz 

Po o y  ilo  wzorcow  (10,20, 50 lub 100) na pomo cie  
Np. 20 sztuk po 5kg. 100,0 kg 

Nacisn  przycisk Pcs. C   10 
Nacisn  przycisk Pcs. C   20 

Potwierdzi  przyciskiem  20 Pcs 

Waga jest w trybie liczenia.  

Nacisn  przycisk  aby przej  do trybu wa enia. 100,0 kg 

Nacisn  przycisk  aby powróci  do trybu liczenia. 
Ci ar sztuk zostanie zapami tany. 

20 Pcs 

 

3.7 Pami  sumuj ca 
W pami ci sumuj cej mo na dodawa  zarówno ci ar jak i liczb  sztuk. 
Nie miesza . 
 
Uwaga! 
Aby nie dosz o do niezamierzonego podwójnego dodania, dodawanie jest mo liwe 
tylko wtedy, gdy waga by a wcze niej odci ona lub, gdy warto  ci aru zosta a 
zmieniona o wi cej ni  10 kroków podzia ki. 
 

 Dodawanie 
Wykonanie wy wietlacz 

Ci ar, który ma zosta  dodany, po o y  na wag   
(np. 150 kg). 150,0 kg 

Nacisn  przycisk M+. Wy wietl  si  kolejno dodany 
ci ar, kolejnym numer dodawania oraz suma. 

Add 
-0001- 

150,0 kg 
Usun  ci ar. 0,0 kg 
Na wag  po o y  drugi ci ar, który ma zosta  dodany 
(np. 250 kg) 250,0 kg 

Nacisn  przycisk M+. 
Add 

-0002- 
400,0 kg 
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 Odczyt pami ci 
Wykonanie wy wietlacz 

Nacisn  przycisk . Wy wietli si  kolejno ilo  
operacji dodawania oraz suma. 

-0002- 
400,0 kg 

Waga jest ponownie gotowa do wa enia 0,0 kg 
 

 Kasowanie pami ci 
Wykonanie wy wietlacz 

Nacisn  przycisk .  -0002- 

W momencie gdy wy wietlana jest ilo  operacji 
dodawania nacisn  przycisk CE. 0,0 kg 

Pami  jest pusta, a waga ponownie gotowa do wa enia. 0,0 kg 
 
 

3.8 Pod wietlenie 
 
Mo na dokona  wyboru spo ród 3 wariantów: 
 
bl off : Pod wietlenie t a jest wy czone. 
bl auto : Pod wietlenie t a zostaje automatycznie wy czone po up ywie 6 sekund 

od ostatniego pomiaru. Pod wietlenie t a zostaje znowu w czone, gdy 
zostanie naci niety który  z klawiszy, albo masa zmieni si  o wi cej ni  
4d 

bl on: T o jest pod wietlone ci gle. 
 
Uwaga: 
W czenie pod wietlenia t a skraca ywotno  baterii.  
 
 
Aby ustawi  lub zmieni  opisane trzy warianty, nale y post powa  w sposób 
nast puj cy: 
 

Wybra  w a ciwy wariant kilkakrotnie naciskaj c  
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3.9 Interfejs szeregowy RS 232 (opcja) 
 
Pr dko  transmisji : 1200, 2400, 4800, 9600 
Bity informacyjne : 8 
Parzysto  : brak 
Bit zako czenia transmisji : 1 
Kod : ASClI 
 
Ustawianie rodzaju transmisji danych: 

Wykonanie wy wietlacz 
W czy  wag  i nacisn  przycisk przytrzyma  tak 
d ugo, a  wy wietli si  numer wersji 02001, nast pnie 
zwolni  klawisz  

02001 
F0 

Za pomoc  przycisku  wybra  F5 F5 
Potwierdzi  F5 klawiszem  rnP0 
Za pomoc  przycisku  wybra  w a ciwy tryb (nP)  
(aby przerwa  wybór nacisn  CE) 
X=0 : brak transmisji danych 
X=1 : jednorazowa transmisja danych, gdy 

wy wietlacz przy na o onym ci arze jest 
stabilny w formacie wiersza 

X= 2 : sta e wprowadzanie danych w formacie 
wiersza 

X=3 : transmisja danych prostego formatu przez 

naci ni cie przycisku  
X=4 : transmisja danych kompletnego formatu 

przez naci ni cie przycisku  
X=5 : transmisja danych, gdy wy wietlacz jest 

stabilny i w prostym formacie wiersza 
X=6 : wydruk za pomoc  drukarki 
X=7 : wydruk za pomoc  drukarki 
X=8 Transmisja danych w formacie wiersza przez 

naci ni cie klawisza   

z.B. 
rnP4 

Potwierdzi  wybór rnPX przyciskiem   2400 
Wybra  w a ciw  LICZB  BITÓW/S za pomoc  przycisku 

 

(aby przerwa  wybór nacisn  przycisk ) 
1200, 2400, 4800, 9600 

z.B. 3600 

Wybran  LICZB  potwierdzi  przyciskiem  F5 
Wybra  za pomoc  przycisku   F6 
Potwierdzi  F6 za pomoc  przycisku . 
Waga przegl da liczby od 9 do 0 i jest wtedy 
zaprogramowana 

0,0 g 
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Przyk ad wydruku formatu wierszy: format 1,2 i 8 
 
ST, GS 35,0 kg 
US, GS 76,0 kg 
US, GS 150,0 kg 
ST, NT 80,0 kg 
ST, NT Itd. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Head 

1 , Head 
2 , Dane  jednostka CR LF 

 
 
Head 1: OL = obci enie za du e lub za ma e 
 ST = stabilne 
 US = niestabilne 
 
Head 2: NT = wskazywana jest masa netto 
 GS = wskazywana jest masa brutto 
 
 

Znak specjalny bitów informacyjnych Jednostka 
- (minus) = 2D (hex) Kg = 6B, 67 (hex) 
  (spacja) = 20 (hex) IB = 6C, 62 (hex) 
. (kropka) = 2E (hex)  
 
 
 
 

Nacisn  przycisk Przyk ad wydruku 
Format zwyk y 3 

 

 
 

2 x  

 S/N wT/Kg 
 0001 100,0 
 0002 200,0 
 0003 300,0 
 0003 600,0 
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Nacisn  przycisk Przyk ad wydruku 
Format kompletny 4 

 

 

 

2 x  

  
 TICKET  NO. 0001 
 G 100,0 g 
 N 0,0 g 
 T 100,0 g 
 
 TICKET  NO. 0002 
 G 200,0 g 
 N 0,0 g 
 T 200,0 g 
 
 TICKET  NO. 0003 
 G 300,0 g 
 N 0,0 g 
 T 300,0 g 
 
 TOTAL NUMBER 
 OF TICKETS 0003 
 TOTAL 
 NET 600,0 g 
 

 
 
G = masa brutto 
T= tara 
N= masa netto 
 

Nacisn  przycisk Przyk ad wydruku 
Format stabilny 5 

Przy obci eniu stabilnym 
Przy obci eniu stabilnym 
Przy obci eniu stabilnym 

2 x  

 S/N wT/Kg 
 0001 100,0 
 0002 200,0 
 0003 300,0 
 0003 600,0 
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3.10  Ustawianie warto ci zadanej 
Warto ci liczbowe nastawia si  w sposób nast puj cy: 
 

 Zwi kszenie liczby 
 Przesuwa kursor o jedno miejsce w prawo 

CE Cofa wskazania na pocz tek procesu wprowadzania 
 

Obs uga Wy wietlacz 
Nacisn  przycisk i przytrzyma  podczas w czania 
wagi 

02001 

Zwolni  przycisk  F0 
Nacisn  przycisk  cztery razy F4 
Nacisn  przycisk  0 -----.L 
Wprowadzi  doln  warto  zadan . (L oznacza „low” czyli 
dolny). Cyfra, która ma by  zmieniona, miga .  
Prosz  przy tym zwraca  uwag  na miejsce dziesi tne.  
Przyk ad: 212,0 kg 

0 -----.L 

Wprowadzi  warto ci liczbowe w sposób wy ej opisany 00212.0 
Po dokonaniu wprowadzenia nacisn  klawisz  0 -----.H 
Teraz wprowadzi  górn  warto  zadan   
(H oznacza „high” czyli górny). 
Przyk ad: 300,0 kg 

0 -----.H 

Wprowadzi  warto ci liczbowe w sposób wy ej opisany 00300.0 
Nacisn  klawisz  0 - b 
Ustawi  sygna  alarmu i wy wietlacz / (opcja przeka nik-
wyj cie): 
cyfra 1 : ustawienie w zale no ci od stabilno ci 
 0:  sygna  alarmu, wed ug cyfry 2 i wskazaniami na 
   wy wietlaczu/przeka niku, gdy waga jest stabilna. 
 1:  sygna  alarmu, wg cyfry 2, gdy waga jest stabilna. 
   Wskazania na wy wietlaczu / przeka niku, niezale nie od 
   stabilno ci 
 2:  sygna  alarmu, wg cyfry 2 i wskazania na wy wietlaczu / 
           przeka niku niezale nie od stabilno ci. 
Cyfra 2 : ustawianie zakresu sygna u alarmowego 
 0: bez sygna u alarmowego 
 1: sygna  alarmowy, gdy ci ar znajduje si  w zakresie OK. 
 2: sygna  alarmu, gdy ci ar znajduje si  w zakresie 
   Low / High 
Przyk ad: Sygna  alarmu, je li ci ar znajduje si  w ustawionym 
zakresie, niezale nie od tego, czy waga jest stabilna, czy 
niestabilna. Warto , któr  nale y nastawi : 21b 

 

Wprowadzi  warto  liczbow  w sposób wy ej opisany 2 1 b 
Nacisn  przycisk  F4 
Nacisn  przycisk  dwa razy F6 
Nacisn  przycisk  0,0 
Zako czono wprowadzanie warto ci zadanej.  
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3.11  Punkt czeniowy wyj cia przeka nika 
 
Ustawienie odbywa si  pod „F4” w rozdziale o ustawianiu warto ci zadanej. 
Je eli warto  graniczna znajduje si  w zakresie LOW (niski), przeka nik LOW (niski) 
zostanie zamkni ty (po ustawieniu warto ci zadanej). Je li warto  graniczna znajduje 
si  w zakresie OK, zamkni ty zostanie przeka nik OK. Je eli warto  znajduje si  w 
obszarze HIGH (wysoki), przeka nik ten równie  zostanie zamkni ty. 
 
Wy wietlacz LCD: 

 
10 d Warto  

LOW 
         Warto  

       HIGH 
 
Wyja nienie zakresu przeka ników 
 

 
 
UWAGA !!! LL punkt czeniowy = 10 kroków podzia ki. Nale y ustawi  punkty LOW 
(niski) i HIGH (wysoki). 
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wtyczka 6-pinowa: 
PIN l Wyj cie OK. 
PIN 2 Wyj cie High 
PIN 3 Wyj cie LOW 
PIN 4, 5, 6 Wyj cie wspólne 
 
Maksymalne napi cie wynosi: 250 V AC / 125 V DC 
Maksymalne nat enie pr du wynosi przy: 
250 V AC  6 A 
24 V DC 7,5 A 
 
Funkcje pinów dla 3 punktów czeniowych 
Przeka nik OK Otwarty PIN : A 
 Wspólny PIN : B 
 Zamkni ty PIN : C 
Przeka nik High Otwarty PIN : D 
 Wspólny PIN : E 
 Zamkni ty PIN : F 
Przeka nik Low Otwarty PIN : G 
 Wspólny PIN : H 
 Zamkni ty PIN : K 
 
Maksymalne napi cie wynosi: 250 V AC / 125 V DC 
Maksymalne nat enie pr du wynosi przy: 
250 V AC  6 A 
24 V DC 7,5 A 
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4. Drukarka na papier z rolki Typ: Favorit 

4.1 Wygl d zewn trzny 
 
Opis Rysunek 
 
1- Pojemnik na papier 
2- Otwieranie pojemnika na papier 
3- Dioda LED 
4- Wy wietlacz 
5- Przycisk FEED (pobieranie papieru) 
6- Wyj cie papieru 
 
Funkcje: 
 
Przycisk FEED: Przez naci ni cie przycisku 
nast puje przesuni cie papieru do przodu. 
 
Zielona dioda LED:  
Dioda LED wy czona = Drukarka wy czona 
 
Dioda LED w czona = Drukarka w czona 
Krótkie miganie = Papier si  sko czy  
 
d ugie miganie = b d (przegrzanie g owicy, 
problem z napi ciem) 
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4.2 Wymiana papieru 
Opis Rysunek 

Otwarcie panelu przedniego 
przez równoczesne naci ni cie 
lewego i prawego zatrzasku 
 

 

Papier odwin  jak na rysunku 
(z ty u do góry ) 

 

Papier odwin  i w o y  jak 
na rysunku, zamkn  os on . 

 

Je li zielona dioda LED 
wieci si , drukarka jest w 

trybie pracy. 
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5. Wykaz cz ci zamiennych 

5.1 Wykaz cz ci zamiennych do wy wietlacza KPZ 51E-8 
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51E800000001  P yta wy wietlacza  
51E800000002  Obudowa górna 97  
51E800000003  Etykieta z informacjami o wydajno ci urz dzenia 
51E800000004  Klawiatura KPZ 2-06E-1  
51E800000005  P yta g ówna komplet  
51E800000006  A/D Obudowa cz  górna RFI  
51E800000007  A/D Obudowa cz  dolna RFI  
51E800000008  ruby  
51E800000009  ruby  
51E800000010  Przewód 100 mm  
51E800000011  ruby  
51E800000012  Transformator  
51E800000013  Spr yna  
51E800000014  Zamkni cie  
51E800000015  K townik zabezpieczaj cy  
51E800000016  ruby  
51E800000017  Zamek  
51E800000018  ruby  
51E800000019  Pier cie  zamka  
51E800000020  Obudowa podstawowa  
51E800000021  Zamkni cie  
51E800000022  Pasek gumowy  
51E800000023  Drut 70 mm  
51E800000024  Przewód 500 mm  
51E800000025  Gniazdko Power  
51E800000026  Wy cznik On/Off  
51E800000027  Bateria  
51E800000028  Mocowanie baterii  
51E800000029  Pokrywa wy cznika SW  
51E800000030  Gniazdko  
51E800000031  ruby  
51E800000032  Pokrywa baterii  
51E800000033  Pr t  
51E800000034  ruby  
51E800000035  Przewód 250 mm  
51E800000036  Wtyczka  
51E800000037  Przewód  
51E800000038  P yta przeka nikowa  
51E800000039  P yta RS 232  
51E800000040  Rdze  ferytowy  
51E800000041  Etykieta0  
51E800000042  Przewód 600 mm  
51E800000043  Wtyczka  
51E800000044  Kondensator  
51E800000045  Przewód zasilaj cy  
51E800000046  Tuleja ochronna  
51E800000047  Przewód 250 mm  
51E800000048  Nakr tka  
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51E800000049  Zabezpieczenie  
51E800000050  Przewód 450 mm 4 pin  
51E800000051  ruba zabezpieczaj ca  
51E800000052  Rdze  ferytowy  
51E800000053  Wtyczka metal  
51E800000054  Etykieta za ./wy  
51E800000055  Podk adka pod klawiatur  
 

5.2 Wykaz cz ci zamiennych do pomostu wagowego 
 

Numer artyku u Nazwa 
1 Czujnik tensometryczny 
2 Nó ka 
3 Puszka po czeniowa 
4 Poziomnica 
5 Przewód wy wietlacza  
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Notatki 
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