
Instrukcja obsługi wagi hakowej 1T 

1.1 Podstawowe dane techniczne:

Klasa dokładności  Odpowiednik  III według OIML
Zakres Tarowania 100 % zakres ważenia
Automatyczne zerowanie ± 50% zakres ważenia
Ręczne zerwanie ± 2% zakres ważenia
Czas stabilizacji ≤ 10 sekund
Automatycznie usypianie Waga po 3 s bez ruchu przechodzi w tryb uśpienia
Automatyczne wyłączanie Waga po 3 min bez ruchu wyłączy się automatycznie
Wskaźnik przeciążenia 100% zakres ważenia +9e
Max bezpieczne obciążenie 120% zakres ważenia
Ostateczny próg przeciążenia 300% zakres ważenia
Czas pracy akumulatora >150 godzin
Temperatura pracy - 10° C  ~ + 40 °C
Warunki wilgotności ≥90%  w 20° C

1.2 Pojemność i rozdzielczość:

Model Max ładowność (kg/lb) Jednostka miary Podziałka (n)
OCS-C 100/200 0.02/0.04 5,000
OCS-C 200/440 0.05/0.11 4,000
OCS-C 300/660 0.10/0.22 3,000
OCS-D 100/200 0.02/0.04 5,000
OCS-D 200/440 0.05/0.11 4,000
OCS-D 300/660 0.10/0.22 3,000
OCS-D 500/1110 0.20/0.44 2,500

Podstawowe funkcje:

2.1  Włączanie

 Przez 1 sekunde przytrzymaj przycisk  ON waga włączy się, dokona testu baterii oraz analizy. 
 Na ekranie pokarze się wczytywanie – waga automatycznie się wyzeruje.

2.2 Wyłączenie

 Przyciśniej przycisk ON przez jedną sekundę by wyłączyć wagę , na ekranie pokarze się 
informacja : power - off

2.3 TARE  Tarowanie

 Naciśnij  przycisk Zero/Tare aby wytarować wagę.       
 Wyświetli się napis tara i waga się wyzeruje.
 Jeśli waga jest powyżej 100% zakresu ważenia, lub wykazuje wartość ujemną nie należy 

uzywać tary.
 Jeśli waga jest niestabilna lub wstrzymana, nie należy uzywac tary.
 Aby przywrócić wagę do trybu ważania  ponownie naciśnij przycisk Zero/Tare.  

Napis tara na wyświetlaczu zniknie  a wytarowana wartość powróci.      

                                                                                                                             

2.4 HOLD  Wstrzymywanie wyniku ważenia

 Naciśnij przycisk Hold/Unit aby wstrzymać wyświetlaną wartość.
 Wyświetlacz pokarze napis HOLD i odczyt pomiaru jest zablokowany.



 Naciśnij ponownie  Hold/Unite aby wznowić wyświetlanie.
 Napis HOLD zgaśnie i można powrócić do normalnego trybu ważenia.

2.5 UNIT Przełącznik jednostki ważenia

 Naciśnij  Hold/Unite przez 1 sekundę aby przełączyć jednostkę miary miedzy: kg, lb i N.
 Jeśli waga jest wytarowana lub w trybie HOLD, nie należy zmieniać jednostki ważenia.

2.6 ZERO Zerowanie :

 Naciśnij  Zeto/Tare przez 1 sekundę by wyzerować wagę,
 Wyświetlacz wyświetli napis ZERO a wartość wyzeruje się.
 Jeśli waga jest przeładowana lub wykazuje wartość ujemną, nie należy używać zera.
 Jeśli waga jest powyżej poziomu manualnego zera, nie należy używać tary.

3. Usterki:

               OBJAWY MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIE

Brak wyświetlania wyniku
podczas ważenia

Rozładowana bateria
              Zmienić baterieWadliwa bateria

Wadliwy przycisk ON/OFF Przytrzymaj przycisk ON/ OFF

Po naciśnięciu tary lub przy jej 
trzymaniu nie są podejmowane 
żadne działania

Wadliwy przycisk Tara Wyczyść przycisk Tara lub
przytrzymaj go

Niestabilne odczyty
waga w ruchu Ustabilizować wagę i obciążanie

Wilgoć Osusz wagę

Kurz na wyświetlaczu Wyczyść wyświetlacz

Bez obciążania odczyt nie jest
zerowy

Niestabilna waga lub hak Dłuższy czas oczekiwania

Obciążony czujnik 
tensometryczny

Waga powinna być podwieszona

Na wyświetlaczu pojawia się
duży    błąd

Waga nie jest zerowana przed 
załadunkiem

Utrzymuj wagę, rozładuj i 
zrestartuj

Wymagana ponowna kalibracja Przeprowadzić ponowną 
kalibrację (skontaktuj się z 
serwisem)

Niewłaściwa jednostka Przełącz na właściwą jednostkę

4. 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.


