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WAGA DO WA ENIA PACZEK
NUMER PRODUKTU KPZ 2-11-3

Instrukcja u ytkownika

Uwaga!
Prosz przestrzega wskaza
podanych na nast pnej stronie!

www.wagimagazynowe.com.pl

w ag i mAGAZYNOWE
W ag i MEDYCZ NE wag i laborat oryjne

Rozpakowanie
Po otwarciu karton powinien zawiera nast puj ce rzeczy:
1) Instrukcj obs ugi i eksploatacji
2) Wag KPZ 2-11-3
3) Zasilacz sieciowy
4) 4 nó ki do wci ni cia w otwory w tylnej cianie wy wietlacza,
o ile ma by on stosowany jako model sto owy.
Uwaga:
Prosz nie wyrzuca kartonu i materia u opakowaniowego. Mo e si przyda podczas
transportu. Waga jest w pe ni funkcjonalna i wyregulowana. Nie wymaga ostatecznego
wzorcowania!
Prosz pami ta równie o usuni ciu kartonu znajduj cego si pomi dzy platform
a pokryw platformy. Nale y w tym celu podnie pokryw platformy:

Wskazania do ustawienia znajduj si
w nast puj cych rozdzia ach powy szej
instrukcji obs ugi „Wskazania ogólne“, „Optymalne warunki eksploatacji“ i
„Eksploatacja KPZ 2-11-3“.
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UWAGA!!!
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wagi nale y uwa nie przeczyta niniejsz
instrukcj obs ugi i eksploatacji. Je eli b
Pa stwo mieli jeszcze pytania, prosz
zwróci si do swojego sprzedawcy.

1. Us ugi serwisowe i gwarancja
Zapewniamy, ze ka de wyprodukowane urz dzenie jest pozbawione wad
materia owych i produkcyjnych. Roszczenia gwarancyjne ograniczaj si do tych
cz ci urz dzenia, które podczas normalnej, w ciwej eksploatacji i zgodnej z
instrukcj obs ugi technicznej oka
si wadliwe pod wzgl dem materia u i obróbki.
Okres gwarancji wynosi 24miesi ce od momentu dostawy do Kupuj cego, przy
za eniu, e zawiadomienie o wadzie zostanie niezw ocznie przekazane przez
Kupuj cego, wraz z dostatecznym udokumentowaniem. Odpowiedni cz
nale y
odes
do sprzedawcy, nie obci aj c sprzedawcy kosztami przesy ki lub przewozu
tak, aby wada mog a równie zosta sprawdzona przez sprzedawc .
Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynikaj cych z przeci enia albo innego rodzaju
niew 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 albo osob autoryzowan przez
sprzedawc . 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 dokona w
systemie zmian, ingerencji albo napraw.

2. Wskazania ogólne
a. Instalacja
Wag nale y ustawi w miejscu suchym, dobrze o wietlonym, wolnym od wstrz sów.
Przed rozpocz ciem eksploatacji KPZ 2-11-3 nale y wypoziomowa j za pomoc
poziomicy i nó ek regulacyjnych (o ile istniej ), W celu bezpiecznego stosowania
napi cia zasilania prosz stosowa podane poni ej rodki bezpiecze stwa.

b. Zasilanie napi ciem
Nale y sprawdzi , czy spe nione s warunki dla napi cia dla wagi, wzgl dnie dla
zasilacza sieciowego/ adowarki (230 V). Dla wyci gni cia tyczki nale y chwyta tylko
za wtyczk a nigdy za kabel. Nale y stosowa tylko oryginalny kabel KPZ, wzgl dnie
zasilacz sieciowy/ adowark . W przypadku zastosowania obcego urz dzenia mo na
spowodowa wielkie szkody w uk adzie elektronicznym. Je li spadnie Wam zasilacz
sieciowy lub adowarka lub wyst pi inne uszkodzenie, nale y sprawdzi moc. Je li nie
ma poprawnego dzia ania, nale y niezw ocznie zamówi nowy kabel KPZ wzgl dnie
nowy zasilacz / adowark KPZ. Uszkodzenie zasilacza lub adowarki mo e spowodowa
w ostatecznym przypadku nawet uszkodzenie wagi. Nale y unika pod czania innych
urz dze do tego samego gniazdka. Kabel nale y tak u
, aby nie mo na go by o
przypadkowo wyci gn lub nast pi na niego.
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Waga KPZ 2-11-3 mo e by zasilana zarówno za pomoc dostarczonego zasilacza, jak
te za pomoc baterii (4 sztuki UM 2, baterie 1,5 V).
Gdy baterie s wbudowane, nie s adowane za pomoc dostarczonego zasilacza.

Pojemnik na baterie znajduje si na spodniej stronie obudowy wy wietlacza.

c.

rodki bezpiecze stwa

Prosz nie próbowa
zosta y wymienione w
wy wietlacza wagi i
natychmiastow utrat

usuwania uszkodze lub przeprowadzania napraw, które nie
tej instrukcji obs ugi. W adnym wypadku nie otwiera obudowy
dotyka wra liwych cz ci elektronicznych. Spowoduje to
gwarancji.

d. Automatyczne wy czanie
Waga wy cza si po 10 minutach, je li w tym okresie czasu nie nast pi zmiana
ci aru lub uruchomienie klawisza.
UWAGA!
Nie zdejmowa platformy z wagi. Jakiekolwiek materia y, które mog dosta si
poprzez szczelin pomi dzy podpor platformy a obudow wagi mog spowodowa
uszkodzenie dzia ania czujnika lub wewn trznych urz dze elektronicznych.

e. Wy czanie w obecno ci cieczy
Wag nale y czy ci tylko w sposób podany poni ej w instrukcji obs ugi. Je li do
obudowy dostanie si woda lub inna ciecz, nale y wyci gn
wtyczk sieciow z
gniazdka i przed ponownym podj ciem eksploatacji zleci kontrol zespo u fachowemu
personelowi od konserwacji.
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f. Optymalne warunki eksploatacji
Aby mo na by o otrzyma podczas wa enia najdok adniejsze wyniki, nale y ustawi
wag na miejscu spe niaj cym nast puj ce warunki:
pod e musi by p askie i poziome.
pod e musi by stabilne i nie mo e by nara one na wstrz sy.
nie mo e by wystawione na ci e dzia anie wiat a s onecznego.
nie mo e znajdowa si w obszarze wyst powania koroduj cych gazów.
bezpy owe
temperatura otoczenia 0 °C do 40°C
wilgotno wzgl dna powietrza 40 do 70% (nie instalowa w pobli u nawil aczy
powietrza!)
nie ustawia w pobli u innych urz dze elektronicznych, poniewa mog wyst pi
interferencje.
nie ustawia w pobli u urz dze grzewczych i otworów wylotowych urz dze
klimatyzacyjnych tak, aby waga nie by a nara ona na du e wahania temperatury.

g. Wskazania dotycz ce zapobiegania uszkodzeniom
Nale y unika ekstremalnych zastosowa . Podczas czyszczenia urz dzenia nale y
uwa
, aby woda nie dosta a si do obudowy z urz dzeniami elektronicznymi.
Waga nie powinna by poddawana wp ywom ekstremalnej temperatury poni ej 0 ° lub
powy ej 40 °. Mo na uszkodzi ogniwo obci nikowe i wag poprzez uderzenie,
przeci enie lub zbyt du y ci ar punktowy. W przypadkach kra cowych prosz
zwróci si do nas.

h. Prosz przestrzega , co nast puje:
Do piel gnacji i usuwania zak óce stosowa tylko takie rodki, które zosta y opisane
w tym podr czniku. Prosz przestrzega tego, aby nie wystawia wy wietlacza na
dzia anie deszczu lub wilgoci, aby nie spowodowa zagro enia po arem lub pora enia
pr dem. Nie otwiera wy wietlacza, poniewa mo e to spowodowa zagro enie
pora enia pr dem!

i.

ywanie wagi

Mimo solidnego wygl du wagi ka dy zespó zawiera wra liwe cz ci elektroniczne,
które mog
ulec uszkodzeniu podczas niew ciwego u ytkowania wagi. Do
transportowania wagi nale y u ywa obu r k, trzymaj c j przynajmniej jedn r
od spodu. (Jest to tak e konieczne, gdy np. zasilanie napi ciem do adowania
akumulatorów nie jest w wystarczaj co bliskiej odleg ci od miejsca u ytkowania).
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3. Eksploatacja KPZ 2 – 11 – 3
a. Umieszczanie adunku
Towary nale y zawsze umieszcza ostro nie i na rodku platformy. Nag e wstrz sy
mog spowodowa trwa e uszkodzenie czujnika, a co za tym idzie konieczno
wymiany na nowy. Poprzez unikanie wstrz sów przed a si ogólnie ywotno
czujnika. W celu zachowania stale dobrych wyników wa enia nie nale y zostawia
ci arów na platformie przez d szy okres czasu (np. przez noc), poniewa powoduje
to pogorszenie dzia ania czujnika wagi.

b. Samoczynny test wy wietlacza
Natychmiast po w czeniu wagi rozpoczyna si test samoczynny wagi.
Uwidacznia si to za pomoc wskaza 8888. Nale y zwa
na to, aby wszystkie
symbole ukaza y si w pe ni na wy wietlaczu, co zapobiegnie pó niejszym b dnym
wskazaniom wyników pomiarów. Gdy pojawi si stan wyrównania zero, waga jest
gotowa do pracy. Je li waga w jakim przypadku nie b dzie pokazywa a „0“, nale y
ustawi wy wietlacz na „0“ za pomoc klawisza ZERO (

), o ile istnieje.

c. Faza podgrzewania
Zaleca si , aby przed uruchomieniem odczeka
rozpocz ciem u ytkowania.

przynajmniej 15 – 20 minut przed

d. Kontrola dok adno ci
Waga nie posiada adnych mechanicznych zu ywaj cych si cz ci. Przy normalnym
ytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie jest mo liwa adna zmiana. Jednak po
szym u ytkowaniu wskutek oddzia ywa zewn trznych lub z powodu innych
czynników mog wyst pi odchylenia od dok adno ci. Zalecamy wi c dla w asnego
bezpiecze stwa przeprowadzi w okre lonych odst pach czasu kontrol dok adno ci
wa enia za pomoc legalizowanych odwa ników.

e. Przyczyny wyst powania ewent. b dnych wskaza wagi:
Waga mo e wykazywa odchylenia od ci aru, je li:
problemy z zasilaniem wagi.
waga jest obci ona po w czeniu podczas testu sprawdzaj cego dzia anie.
platforma nie mo e si swobodnie rusza .
przerwane jest po czenie pomi dzy wy wietlaczem a platform wagi.

f. Konserwacja i piel gnacja
Ostrze enie: Do czyszczenia wagi nie wolno stosowa
eterycznych rozpuszczalników jak rozcie czalniki lub alkohol.
Codzienna konserwacja: Wyczy ci platform
szmatki i/lub agodnym rodkiem myj cym.

za pomoc

acetonu

lub

innych

mi kkiej, wilgotnej
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Przechowywanie przez d u szy okres czasu: Wyj baterie oraz akumulatory
( o ile s ) lub na adowa ca kowicie akumulator (o ile jest). Upewni si , e na
platformie nie ma adnego obci enia. Oczy ci wag i odstawi j w suchym,
bezpy owym miejscu. Od czasu do czasu na adowa
akumulator, poniewa
roz adowuje si on podczas sk adowania.

g. Dane techniczne
Dane techniczne
Zakres tary
Zasilanie pr dem
Mo liwo
zasilania
pomoc baterii
Warunki stosowania

100%
Zasilacz sieciowy
za

h. Wskazania ci

(Typ UM2/AA,1,5V)
0°C do 40°C

aru

Obja nienia do wy wietlacza

kg
lb
pcs
TARE
ZERO

Opis
Gdy pokazuje si ten symbol na wy wietlaczu,
wówczas ci ar podawany jest w kg.
Gdy pokazuje si ten symbol na wy wietlaczu,
wówczas ci ar podawany jest w lb/ funt
Gdy pokazuje si ten symbol na wy wietlaczu,
znajdujemy si w trybie zliczania cz ci.
Gdy tarowany jest ci ar, wówczas na wy wietlaczu
pokazuje si TARE.
Gdy pokazuje si ten symbol na wy wietlaczu, waga
znajduje si w po eniu zerowym.
Brak wystarczaj cego zasilania napi ciem.
nowe baterie.
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i. Obja nienia do klawiatury

Klawisz

Opis
Za pomoc
wagi.

tego klawisza nast puje w czanie wzgl dnie wy czanie

W trybie wa enia:
Za pomoc tego klawisza mo na prze cza pomi dzy ci arem netto
i brutto, je li uprzednio odby o si tarowanie. W trybie zliczania sztuk:
Za pomoc tego klawisza mo na wybra ilo ci odniesienia.
Za pomoc tego klawisza mo na prze czy na zliczanie sztuk.
Za pomoc tego klawisza odbywa si tarowanie ci aru le cego na
wadze (np. pusty pojemnik). Gdy ci ar tary zostanie zapisany w
pami ci, na wy wietlaczu pojawia si TARE. Dzia a od 4% no no ci wagi.
Za pomoc
tego klawisza sprowadza si
zerowego. Dzia a przy 4% no no ci wagi.

wskazania do po

enia
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4. Funkcje KPZ 2-11-3
a. Ustawianie zera
Je li waga nie pokazuje bez obci

enia 0,0, nale y ustawi wskazania na zero przez

. Jest to mo liwe do 4 % maks. no no ci wagi.

naci ni cie klawisza

b. Tarowanie
Je li waga ma pokazywa tylko ci

ar np. zawarto ci, nale y po

wcisn klawisz
. Waga pokazuje teraz 0,0.
Na wy wietlaczu pojawia si symbol TARE.
Po nape nieniu pokazana zostanie tylko zawarto
Mo liwe jest wielokrotne tarowanie.
Mo liwe jest cz ciowe odliczanie tary.
Kasowanie tary: zdj ci ar z platformy i wcisn
Na wy wietlaczu pojawi si symbol ZERO.

pusty pojemnik i

pojemnika.

klawisz

.

c. Brutto/Netto
Ten klawisz dzia a tylko wtedy, gdy odbywa o si przedtem tarowanie.
Aby móc pokaza wspólny ci ar pojemnika i zawarto ci, nale y
wcisn

klawisz

. Teraz poka e si na wy wietlaczu ci

Je li ponownie wci nie si klawisz
powrotem ci ar netto.

ar brutto.

, na wy wietlaczu poka e si z

d. Zliczanie sztuk
KPZ 2-11-3 wyposa ona jest tylko w proste zliczanie sztuk. Mo na zastosowa liczb
sztuk odniesienia w wysoko ci 10, 20, 50, 100 sztuk. Wciska klawisz UNITS tak
cz sto, a na wy wietlaczu poka e si pcs (sztuki).
Potem wybra za pomoc klawisza

liczb sztuk odniesienia.

Na wy wietlaczu poka e si : =
Nale y po
na platform ilo
odpowiadaj
liczbie sztuk odniesienia i wcisn
klawisz UNITS. Na wy wietlaczu poka e si
pcs. Po ustabilizowaniu si
ci aru pokazana zostanie ilo sztuk i mo na wówczas po
cz ci do zliczania.
Aby wróci do trybu wa enia, nale y tak cz sto wciska klawisz UNITS,
uka e si
dana jednostka ci aru.
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e. Justowanie KPZ 2-11-3
Waga zosta a wyjustowana kompletnie przed dostaw
i nie wymaga
adnej
ostatecznej regulacji! Je li oka e si konieczne ostateczne justowanie, wolno je
przeprowadza tylko za pomoc legalizowanych odwa ników!
Przed regulacj nale y ustawi na p ytce prze cznik blokowania regulacji w pozycji
ADJ.
Zdj

wszystkie ci

Wykonanie
ary z platformy wagi.

Wy wietlacz

czy wag przez naci ni cie klawisza
i przytrzyma
wci ni ty przez 3 sekundy. Uka e si wewn trzna warto
poni ej – 8000.
Wcisn nast pnie
.
Dopóki waga nie jest ustabilizowana, na wy wietlaczu pokazuje
si unSt.
Po ustabilizowaniu si wagi na wy wietlaczu pokazuje si ci ar
justowany. Postawi na wag pokazany ci ar.
Zwa
równie na jednostk ci aru.
Wcisn teraz klawisz
.
Je li na wy wietlaczu poka e si ErrC, oznacza to, e waga nie
akceptuje po onego justowanego ci aru.
Je li na wy wietlaczu poka e si unSt, oznacza to, e waga jest
nieustabilizowana.
Nale y wtedy nacisn
, aby opu ci tryb justowania.
Waga jest teraz wy czona. Nale y ponownie w czy wag
sprawdzi warto ci ci aru.

-6487

ZEro

60.00

CAL
PASS

i

Po skutecznym przeprowadzeniu justowania nale y prze czy prze cznik blokady w
pozycj LOCK.
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w ag i mAGAZYNOWE
W ag i MEDYCZ NE wag i laborat oryjne

Notatki
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