Elicom Electronic Ltd.

Kompiuterinės, lipdukinės
svarstyklės

ETS

Vartotojo instrukcija

ETS serijos svarstyklės

ETS xx L1

ETS xx S

Techniniai duomenys
ETS xx-x
“Elicom electronic” Ltd , Bulgaria
III
3 kg ≤ Max ≤ 30 kg
0,020 kg ≤ Min ≤ 0,200 kg
0,001 kg ≤ e ≤ 0,010 kg
АС/DС adapter 220V AC/24V DC/ 3A
-10 ºС to 40 ºС

Tipas
Gamintojas
Tikslumo klasė
Maksimalus leistinas svoris
Minimalus leistinas svoris
Paklaida
Maitinimo šaltinis
Darbinė temperatūra

Sudėtis
-

-

svarstyklės
displėjus
displėjaus stovas
AC maitinimo blokas
Vartotojo instrukcija

Paruošimas darbui
1.
2.
3.
4.
5.

Pratieskite kabelį pro displėjaus stovą.
Prijunkite kabelį prie displėjaus ir svarstyklių.
Įstatykite displėjaus stovą į kronšteiną svarstyklių gale. Prisukite displėjaus stovą dviems varžtais.
Prisukite displėjų prie stovo dviems varžtais.
Padėkite svarstyklės ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus. Po metaline plokšte iš kairės yra akutė su
burbuliuku viduje. Išlyginkite svarstykles sukdami kojeles taip, kad burbuliukas būtų juodojo apskritimo
viduje.
6. Įjunkite AC maitinimo bloką į elektros tinklą..
7. Svarstyklės įjungiamos ir išjungiamos jungikliu ON/OFF (pav. 1), kuris randasi kairėjame šone iš apačios.
Įjunge svarstyklės darbą pradėkite po 5-10 minučių.

Dėmesio !!!
Nenaudokite svarstyklių:
- patalpose su greitu temperatūros pokyčiu
- po tiesiais saules spinduliais
- dulkėtose ir drėgnose patalpose
- vėjuotose vietose
- ant vibruojančių, nestabilių paviršių
Nepalykite svorio ant svarstyklių.
Neįrenginėkite svarstyklių prie įrenginiu generuojančių didelius magnetinius ir/arba elektromagnetinius laukus..
Saugokite svarstykles nuo skysčių užlėjimo.
Saugokite svarstykles nuo smūgių ir kratimo.
Darbinė temperatūra
Oro drėgnumas
Elektros įtampa
Srovės dažnis

-10°C to +40°C
20% to 80%
220V
50 Hz

Naudokite tik 220V/50Hz elektros tinklą!!!
Neviršikyt maksimalaus leistino svorio !!!

ON/OFF
jungiklis

(pav. 1)
Lipdukinės juostos įdėjimas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pakelkite metalinį dangtį.
Įdekite lipdukų juostą.
Atlaisvinkite spausdinimo galvutę paspaude mygtuką. (pav. 2)
Pratempkite lipdukinę juostą tarp dviejų volelių ir spausdinimo galvutę.
Užsukite lipdukinę juostą ant užsukimo volelio ir užspauskite laikikliu. (pav. 2)
Prispauskite spausdinimo galvutę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Neuždaridami metalinį dangtį paspauskite PRN mygtuką. Svarstyklės atspausdins kelis lipdukus.
3. Spausdinimo
galvutės mygtukas

(Pav. 2)

5. Užsukimo
volelis su laikikliu.

Mygtukų aprašymas

(pav. 3)
1.

>0< – nulinio svorio nustatimas. Jeigu neapkrautos svarstyklės rodo svorį didesni arba mažesni už
nulį, paspaukite >0<.
2.
T – taros svorio įvedimas. Padėkite tuščią tarą ant svarstiklių ir paspauskite T mygtuką.
3.
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , C . sverimo metu naudojami kainai įvesti. Įvedus blogą kainą
paspauskite mygtuką C ir įveskyte kainą išnaujo.

4. PRN - lipduko atspausdinimas.
Sverimas

>0<

09.12.08 16:23:20
kg
EUR/kg

EUR

0.000| 0.00|

Svarstyklės paruoštas darbui.
Jeigu neapkrautos svarstyklės rodo svorį didesni arba
mažesni už nulį, paspaukite >0<.
.

DISPLĖJAUS PARODIMAI:
1. Iškairės rodomas svoris, taros svoris.
2. Per vidurį rodoma įvesta vienėto kainą.
3. Iš dešinės rodoma paskaičiuota kaina.

Sverimas su kaina, tara.
>0<

kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

EUR

Padėkite svorį ant svarstyklių.

0.000| 0.00|
kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

P

EUR

Įveskite vieneto kainą (balti mygtukai) Pvz.: 2 , 8 , 0 .

EUR

Norėdami pataisyti kainą paspauskite C mygtuką.
Įveskite taisingą kainą. Pvz.:

1.700| 0.00|
kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

2, 5, 0

1.700| 2.80| 4.76
kg

09.12.08 16:23:25
EUR/kg

EUR

1.700| 2.50| 4.25
>0<

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

kg

EUR

0.000| 2.50|

Displėjus rodo: svorį | vieneto kainą | kainą

Take

Nuėmus svorį nuo svarstyklių, displėjus rodis paskutinę
įvestą kainą.

Sverimas su tara.
kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

EUR

2.000| 1.20| 2.40
NET

kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

EUR

Svoris nusinulino.. Virš svorio parodimų „NET” ženkliukas.
Tai reškia, kad taros svoris yra įvestas ir dabar rodomas
svoris be taros.

EUR

Paspaudus Т. mygtuką svarstyklės parodys taros svori.
Svoris bus rodomas apie į sekundes.

0.000| 0.00|
09.12.08 16:23:20
kg
EUR/kg

>0< ТАРЕ

- 2.000| 0.00|
>0< NET

kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

EUR

- 2.000|
NET

kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

EUR

1.420| 1.20| 1.70
>0<

kg

09.12.08 16:23:20
EUR/kg

0.000| 0.00|

KLAIDOS
:



Nuimkite svorį nuo svarstyklių
Išjunkite svarstyklės

Padėkite tuščia tarą ant svarstyklių ir pauspauskite mygtuką
Т.

EUR

Nuėmus svorį ir tarą nuo svarstyklių, displėjus rodis
neigiama taros svorį.

Padėjus tarą su prekėm, svarstyklės rodis prekių svorį.

Taros svorio atšaukimas įvykdomas paspaudus
mygtuką kai nėra apkrautos svorių.

Т .





Patikrinkite maitinimo laidus ir displėjaus kabelį
Atsargiai atidarykite ir uždarykite viršutinį metalinį dangtį.
Įjunkite svarstyklės. Jeigu klaidos pranešimas nedingo iškvieskite kvalifikuota serviso specialistą.

