
Instrukcja obsługi wagi elektronicznej ACS TCS

Acs-c, Tcs-c, system elektronicznych wag, są rodzajem polimorficznej maszyny służącej do pomiaru. 
Charakteryzuje się dokładnym pomiarem, III klasa dokładności,, łatwością obsługi i stabilnością 
działania. Jest wytrzymała.

Prędkość próbkowania: 40 razy/sekundę.
Przeciążenie: urządzenie alarmuje w momencie dojścia do przeciążenia 15% wagi maksymalnej.
Wszechstronność: urządzenie posiada funkcję odskórzania, nagromadzania, alarm przeciążeniowy, 
akumulator na prąd zmienny i stały. W momencie rozładowania baterii włącza się alarm. Wewnętrzny 
motor elektryczny może być automatycznie mierzony.
Zasilanie: prąd zmienny 220V (+10%-15%)
Zużycie energii: Prąd stały 4,4v/4Ah
Warunki działania <5w
Czas spoczynku <1w
Środowisko: temperatura -10⁰C~40⁰C
Wilgotność 10%~80% RH bez rosy.
III Działanie

Wyjmij z pudełka, połóż je na wytrzymałe biurko, następnie przystosuj do miejsca, w którym będzie 
używane.

1. Włóż wtyczkę, zaświeci się lampka. Przełącz przełącznik, waga elektroniczna przeprowadzi 
test, na ekranie cenowym pojawi się ciąg 88888-00000. Jeśli nie będzie działać, pojawi się 
ciąg „HHHHH”…..” wraz z dźwiękiem „Di…..”, lub „LLLL” wraz z dźwiękiem „Di……”

Następnie pojawi się napięcie, pod jakim pracuje urządzenie „DC***”. Jeśli pojawi się 
dźwięk „Di……” to znaczy, że bateria niedługo się zużyje (mówiąc ogólnie, napięcie baterii 
powinno być w granicach 3.9-4.5V)

Waga elektroniczna posiada tryb uśpienia. Po kilku sekundach nie ważenia 
przechodzi w stan uśpienia. Po położeniu na nią ciężaru wraca do działania.

2. Wpisywanie cen
Po prostu naciśnij przyciski numeryczne, po usunięciu ceny możesz zrobić to ponownie.

3. Tara
Naciśnij przycisk tary.

4. Nakładanie na siebie operacji
1) Połóż przedmiot na wadze i wpisz odpowiadającą mu cenę.
2) Naciśnij przycisk akumulacji, następnie ile razy chcesz łączyć „Add.1”, pojawi się kwota 

pieniędzy.
3) Zdejmij pierwszy przedmiot i połóż na wagę następny.
4) Wpisz cenę drugiego przedmiotu.
5) Naciśnij ponownie przycisk akumulacji, ile razy chcesz łączyć. Pojawi się „add2” oraz 

kwota do zapłaty.
6) Powtarzaj punkty 3) 4) 5) do skończenia pracy z przedmiotami.
7) Naciśnij przycisk delete, a nagromadzone przedmioty znikną z ekranu.
8) Wyświetlanie akumulacji

Kiedy nie ma niczego na tacy, możesz nacisnąć przycisk akumulacji, pojawi się liczba 
przedmiotów i cena za nie, jeśli teraz naciśniesz delete, usuniesz całą zawartość, możesz też 
kontynuować operację.

Zapisywanie ceny na klawiszach M1-M6:  naciśnij przycisk STRORE  następnie cene 
jednostkowa która chcesz zapisać a następnie jeden z klawiszy M na którym dana cena ma 
być zapisana  KONIEC

5. Alarm przeciążeniowy.
1) Przeładowanie: „Pełne”, pojawia się dźwięk „Di……”
2) Słaba bateria: delikatny dźwięk „Di……”

IV Uwagi



1. Używając prądu stałego lub zmiennego: nasza firma dodaje baterie 6V4AH, które, po 
naładowaniu, można używać dłużej niż 24 godziny. Kiedy usłyszysz alarm „Di……”, znaczy to,
że trzeba naładować baterie. Powinny one jednak być ładowane już po dłuższym użytkowaniu
niż 10 godzin po naładowaniu. Jeśli nie używa się wagi przez dłuższy okres czasu, powinno 
się ładować baterię raz w miesiącu, żeby utrzymać ją w dobrym stanie.

2. Sposób ładowania
Metoda a: Podłącz zasilacz do gniazdka 220V (nie trzeba włączać przełącznika), włączy się 
wskaźnik. Metoda ta szybko ładuje baterie. Metoda b: Podłącz kabel zasilający do gniazdka 
220V i włącz urządzenie; w ten sposób można ładować baterie jednocześnie korzystając z 
wagi.

3. Waga powinna być ochraniana przed deszczem, upadkiem, podrzucaniem podczas 
transportu.

4. Proszę zachować kartę konserwacji, paczkę i fakturę. W razie normalnego transportu i użytku,
kiedy uszkodzenia nie są spowodowane przez człowieka, upewnij się, że posiadasz wszystkie
trzy, a szkoda mieści się w terminie gwarancji. Klienci powinni wysyłać wagi wraz z kartami 
konserwacji do najbliższego zakładu konserwacyjnego lub naszej firmy.

5. Waga powinna być regularnie wysyłana do organizacji potwierdzającej jakość, wyznaczonej 
przez firmę lub nadanej z urzędu w celu zapewnienia dokładności pomiaru wagi 
elektronicznej.

C-zerowanie ceny jednostkowej
ZERO-zerowanie ceny łącznej
LIGHT –podświetlanie 
ADD  - dodawanie 
TARA - tara

6. Gwarancja :

Urządzenie objęte jest 30 miesięczną gwarancją, honorowaną na podstawie dowodu zakupu.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub inne powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania czy 
podłączenia, nie podlegają gwarancji.


