
Seria FCW

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Opis przycisków

ZERO UNITS TARE HOLD

1. ZERO:
Przycisk wyzerowuje , jeśli waga jest załadowana poniżej 4% pełnej
ładowności, lub wyświetla wartość ujemną.

2. UNITS:
Wybór jednostki masy: kg, lb (funt) lub oz (uncja).

3. TARE:
A: Kiedy waga jest załadowana, wciśnij przycisk by wyzerować.
B: Umieść pojemnik na wadze, wciśnij przycisk by wytarować.

4. HOLD:
Wciśnij ten przycisk, by zachować wyświetloną wartość.

5. ZAŁĄCZNIK:
Kiedy waga jest w użyciu lub nie, załącz lub  wyłącz.



TABELA 2



Interfejs
1. Sygnały wejściowe: (złącze mikrofonowe)

Pin 1 (czerwony) E+ (źródło dodatnie)
Pin 2 (niebieski) S+ (sygnał dodatnie)
Pin 3 (czarny) E- (źródło ujemne)
Pin 4 (biały) S- (sygnał dodatnie)
Pin 5 (brak)
Nieoznaczony GND

2. Wejście akumulatora:
AC/DC12V wewnętrzny pin dodatni, zewnętrzny element ujemny.

3. Złącze RS232: DB9

RS232 FUNKCJE TRANSMISJI

1. Kiedy funkcja trAn jest załączona, wejście RS232 jest aktywne
2. Prędkość łącza 4800 lub 9600, kiedy funkcja t.b.r. jest ustawiona na 4800

lub 9600.
3. Zgodność transmisji RS232

 Tryb: Simplex Asynchronous Serial
 Prędość: 4800 lub 9600
 Data bit: 8
 Parity bit: brak
 Stop bit: 1
 Data Format: ASCII

4. Format transmisji danych: 16bajt , blank=20H
<STX><Status><+/-
><D><D><D><D><D><D><D><U><U><U><U><U<ETX>

5. Format informacji:
STX: Start of transmission =02H
Status: Status bit
Przykład: *=(2AH)=Stable Weight, ~=(7EH)= Unstable Weight
+/-:+=(2BH)=Positive Weight, -=(2DH)=Negative Weight
DDDDDDD: Value of Weight, 7ASCII Code
UUUUU: 4 ASCII Code Weight Units: kg or LB
ETX: Stop of Transmission =03h



Kiedy kalibrować
Kalibracja może być wymagana jeśli urządzenie jest instalowane po raz pierwszy,
oraz jeśli waga/balans zaczął odbiegać w istotnym stopniu od poprawnego.
Jest to konieczne, ponieważ masa w danym miejscu nie jest identyczna w stosunku
do innego. Innym powodem mogą być fakt, iż wraz z upływem czasu i użytkowania,
niektóre elementy mechaniczne mogą nieznacznie zmienić pozycje lub ulec
niewielkiemu odkształceniu.

Kalibracja wagi
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ZERO oraz przycisk TARE razem, następnie załącz
urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się napis CAL, następnie pole wyboru wartości.
Wciśnij przycisk TARE, na wyświetlaczu pojawi się wartość wagi, która wybrałeś.
Umieść odważnik o zadeklarowanej wcześniej wadze, przyciśnij przycisk TARE, a na
wyświetlaczu pojawi się: ------- a następnie zadana wartość. Kalibracja wagi została 
ukończona.

Tryb samoczynnego wyłączania się wagi
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ZERO i załącz urządzenie. Następnie (cały czas
przytrzymując ZERO) trzy razy naciśnij przycisk TARE. Na wyświetlaczu pojawi
się napis A OFF. Wciśnij przycisk UNIT (bez przycisku ZERO). Wciśnij przycisk
TARE aby ustawić czas [s] wyłączania samoczynnego. Wyświetlacz wyświetli
czas po którym waga samoczynnie się wyłączy (120, 180, 300 lub off). Po tym
zabiegu wyłącz urządzenie. Pozostawienie ustawienia off blokuje tryb sam-
oczynnego wyłączania się wagi.

Gwarancja

Waga objęta jest 30 miesiącami gwarancji


