w ag i mAGAZYNOWE
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WÓZEK PALETOWY Z WAG
NUMER PRODUKTU KPZ 71-8 ECONOMY PLUS

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

ROZPAKOWYWANIE
Po rozpakowaniu produktu znajd Pa stwo nast puj ce elementy:
1. Niniejsz instrukcj obs ugi.
2. Wag KPZ 71-8.
3. adowark .
Uwaga:
Prosimy o nie wyrzucanie opakowania i palety. Mog
dalszego transportu.

by

one przydatne podczas
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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
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 ciwej eksploatacji i zgodnej z
instrukcj obs ugi
technicznej oka
si wadliwe pod wzgl dem materia u i obróbki. Okres gwarancji
wynosi 12 miesi cy od momentu dostawy do Kupuj cego, przy za eniu, ze
zawiadomienie o wadzie zostan niezw ocznie przekazane przez Kupuj cego do KPZ,
wraz z dostatecznym udokumentowaniem.
Odpowiedni cz
nale y odes
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 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

Zasilanie

Niniejsza waga na wózku hydraulicznym KPZ jest dostarczona w komplecie z
adowark . adowarka s y do ponownego na adowania wbudowanego akumulatora.
Przed pierwszym zastosowaniem zaleca si
kompletnie na adowa akumulator.
Pod czy KPZ 71 do ród a pr du (230 V) i na adowa kompletnie akumulator, przy
wy czonym panelu steruj cym. Wy wietlacz LED wskazuje w jakim stopniu nast pi o
na adowanie akumulatora. Je eli wieci si ona na czerwono, nie jest on jeszcze
na adowany. Je eli wieci ona na zielono, akumulator jest w pe ni na adowany,
elektronika prze cza si automatycznie na tryb czuwania.
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1.4

adowarka

Do adowania akumulatora u ywa tylko oryginalnej adowarki KPZ. Po zastosowaniu
innej adowarki mog powsta szkody w akumulatorze i panelu steruj cym. Je eli
adowarka ulegnie uszkodzeniu w skutek upadku lub w inny sposób, nale y
skontrolowa napi cie ( >10 VDC ). Je eli funkcja jest uszkodzona, nale y zamówi
now adowark KPZ. Poprzez szkody powsta e w adowarce, moc adowania mo e
ulec redukcji lub zanikowi. Poprzez takie dzia anie mo e doj
w krótkim czasie do
bokiego roz adowania akumulatora, co mo e doprowadzi do jego uszkodzenia.
1.5

Akumulator

adowanie akumulatora zaleca si w ci gu nocy. W taki sposób zagwarantowana
zostanie ca odniowa praca akumulatora. Dzi ki technice adowania akumulatora nie
jest mo liwe jego prze adowanie.
Puszka aduj ca (Lb) znajduje si na przedniej cz ci panelu steruj cego po prawej
stronie poni ej wy wietlacza. Po lewej stronie umiejscowione jest zabezpieczenie 1A
(Si). Chroni ono elektronik przed zbyt du ym napi ciem. Je eli panel steruj cy
trudno by oby w czy , nale y skontrolowa zabezpieczenie i ewentualnie je wymieni .

Po lewej stronie od zabezpieczenia znajduje si w cznik do w czania i wy czania
panelu steruj cego, jak i drukarki (je eli jest ona w komplecie).
1.6

Zapobieganie uszkodzeniom

Waga jest przede wszystkim przyrz dem mierniczym o wysokiej jako ci. Nale y
unika , je li to mo liwe, transportowania za adunku na przesadnie d ugich odcinkach i
zastosowania wagi w warunkach ekstremalnych. Podczas czyszczenia urz dzenia
nale y zwa
na to, aby do wn trza obudowy elektroniki urz dzenia nie dosta a si
woda. Waga ta nie mo e by poddawana dzia aniom w ekstremalnych temperaturach,
tj. od -10 ° do 40 °C.
Czujniki tensometryczne, jak i waga mog ulec uszkodzeniu, gdy dochodzi do uderze
zewn trznych, przeci enia lub oddzia ywania na wag zbyt du ego obci enia
punktowego. No no
wagi odnosi si do równomiernego , a nie punktowego
roz enia ci aru na pomo cie. Waga 2 t ma 4 szt. 1t czujników tensometrycznych.
W sytuacjach granicznych nale y skontaktowa si z serwisem. Z wag nale y
obchodzi si ostro nie, maj c na uwadze delikatno urz dzenia pomiarowego.
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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 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
asnego bezpiecze stwa zalecamy przeprowadzanie kontroli dok adno ci w
regularnych odst pach czasu z zastosowaniem odpowiednich odwa ników
wzorcowych.
1.8

Dzia anie cieczy

Czy ci wag w sposób zalecany poni ej, w dalszej cz ci instrukcji. W przypadku
dostania si do wn trza wagi wody lub innej cieczy, natychmiast wyj wtyczk i
zawiadomi serwis, w celu skontrolowania mechanizmu, przed ponownym u yciem
wagi.
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 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.
rodowisko bezpy owe.
Temperatura otoczenia - 10 do 40 C°.
Wzgl dna wilgotno powietrza od 40 do 70% (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
wagi na zbyt du e wahania
temperatur.
1.10 Nale y przestrzega :

W celu piel gnacji lub konserwacji nale y post powa zgodnie z procedur
opisan w niniejszej instrukcji.
Zwa
na to, by panel steruj cy nie by wystawiony na dzia anie deszczu lub
wilgoci, w przeciwnym wypadku mo e to doprowadzi do powstania
niebezpiecze stwa powstania po aru lub pora enia pr dem.
Nie otwiera panelu steruj cego, poniewa prowadzi to do niebezpiecze stwa
pora enia pr dem!
1.11

ytkowanie wagi

Mimo i waga wygl da solidnie, ka da z jednostek zawiera elektroniczne komponenty,
które mog ulec zniszczeniu wskutek nieostro nej eksploatacji.
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1.12 Piel gnacja i konserwacja

Ostrze enie : do czyszczenia panelu steruj cego nigdy nie u ywa acetonu lub innych
rozpuszczalników eterycznych, jak rozcie czalnik lub alkohol.
Codzienna piel gnacja : pomost wagi czy ci za pomoc mi kkiej, wilgotnej szmatki
przy u yciu agodnego rodka myj cego.
1.13 Przechowywanie przez d

sze okresy czasu

Na adowa w pe ni akumulator. Upewni si , e na pomo cie wagi nie znajduje si
adne obci enie. Wyczy ci wag i przechowywa j w suchym miejscu wolnym od
kurzu. Od czasu do czasu adowa akumulator, poniewa ulega od roz adowaniu
podczas przechowywania.
1.14 Umiejscowienie adunku

Towary powinny by umieszczane na palecie, a ta powinna by umieszczona w
centralnym punkcie wide i dosuni ta maksymalnie do ko ca. Nag e gwa towne
wstrz sy mog uszkodzi tensometry tak bardzo, e nie b dzie mo liwo ci ich
naprawy. Zapobieganie wstrz som ma bardzo du y wp yw na d ugo funkcjonowania
czujników tensometrycznych. W celu zapewnienia dobrych wyników wa enia przez
szy czas, ci ary nie powinny by zbyt d ugo sk adowane na wadze (np. przez
noc), poniewa ma to wp yw na funkcjonowanie tensometrów.
1.15 Test samoczynny wy wietlacza

Po w czeniu wagi, natychmiast rozpoczyna ona test samoczynny. Widoczne jest to
przez zliczanie wy wietlacza od - 88888 - do - 00000. Zwa
na to czy wszystkie
symbole na wy wietlaczu s dobrze widoczne, tak by zapobiec pó niejszym
nieprawid owym odczytom wyników wa enia. Gdy tylko na wy wietlaczu uka e si „0”,
waga jest gotowa do u ytku. Je eli tak si nie stanie, nale y ustawi wy wietlacz w
pozycji „0” z pomoc przycisku funkcyjnego

.

1.16 Faza nagrzewania

Przed rozpocz ciem korzystania z wagi zaleca si przez co najmniej 10 minut
rozgrzewa wag .
1.17 Przyczyny ewentualnych nieprawid owo ci w funkcjonowaniu wagi:

Waga mo e wskazywa odchylenia w wynikach wa enia, gdy :
pomi dzy wag , a wid ami znajduje si jaki przedmiot, lub brud
waga po w czeniu zostanie obci ona podczas testu funkcyjnego
wyst puje problem z zasilaniem
pomost wagi jest cz ciowo lub ca kowicie unieruchomiony
po czenie pomi dzy panelem steruj cym, a czujnikami tensometrów jest
przerwane.
Niniejsza waga jest wykalibrowana i ca kowicie przygotowana do
funkcjonowania.
Nie ma potrzeby ponownej kalibracji !

www.wagimagazynowe.com.pl
ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl
-9-

Instrukcja obs ugi: : Data utworzenia 2009-09-18 13:43:00, Instrukcja u ytkownika_wozek paletowy KPZ 71-8 Economy

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

2. Panel steruj cy KPZ 51-17
2.1

Widok miernika z przodu

2.2

Widok wy wietlacza

Symbole na wy wietlaczu:
: Waga znajduje si w po eniu zerowym
: Waga znajduje si w po eniu spoczynkowym
(bez zmiany wskaza masy)
: Wskazywana jest masa netto (tara aktywowana)
: Wskazywana jest masa brutto
: Zawarto w pami ci dodawania
: Za niskie napi cia baterii / akumulatora
kg

: Wskazania masy w kg
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2.3

Widok klawiatury

Klawisz
ON/OFF

Opis
Przycisk znajduje si na czo owej cianie obudowy i s
wy czania wskaza . Gdy po w czeniu uka e si

y do w czania i
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%
Poprzez naci ni cie przycisku 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
przycisk
, na wy wietlaczu uka e si
.
Przycisk prze cza wskazania masy pomi dzy netto i brutto. Symbole
„Net” albo
Klawisz

sygnalizuj , jaka warto

masy jest wy wietlana.

dzia a tylko wtedy, gdy masa zosta a wytarowana. Po

prze czeniu na warto
brutto (
), inne przyciski zostaj
zablokowane.
Przez naci ni cie tego przycisku mo na przes
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

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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Notatki
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