ACS-A árszorzó mérleg

Használati utasítás
I.

Üzembe helyezés, használati feltételek
Helyezze a mérleget stabil felületre!
A mérleg alján található csavaros lábak segítségével állítsa a mérleget vízszintbe! A mérleg akkor
van vízszintbe, ha a kezelőpanel bal alsó sarkában lévő vízszintjelzőben a buborék középen van.
Ne terhelje túl a mérleget! A maximális méréshatárnál nagyobb terhelés kárt tehet a mérlegben.
Óvatosan helyezze a tálcára a mérni kívánt terhet. Ne dobja a terhet a tálcára, mert az kárt tehet
a mérlegben! Dinamikus ütésre meghibásodik!
Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet: 0°C és 40°C között
Megengedett páratartalom: kevesebb mint 75%
A mérleget ne tegye ki sugárzó hőnek, erős napsütésnek!
A mérleg nem vízálló! Ne kerüljön rá folyadék, ne használja nedves környezetben!
A mérleget tartsa távol elektromágneses sugárzástól, a tápfeszültség zavarmentes legyen,
különben a mérés pontatlan lehet!
A mérleget a hozzá tartozó adapterrel használja!

II.

Kijelző

Felirat
Tára
Zéró
€
Stabil
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Jelentés
Tára üzemmód aktív
A mérleg a nulla ponton áll
Az árak Euróban vannak kijelezve
A mérleg stabil állapotban van
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III.

Billentyűzet

Gomb
*1+ *2+ *3+ … *0+
[Unit]
[Clear / B.L.]
*Unit1+ *Unit2+ … *Unit6+
[Cur]
[Zero / On/Off]
[CHG]
[Accu]
[A.C. / Set.]
Tare
IV.

Funkció
Számok bevitele
Előre programozott árak (PLU-k) elérése (1-99)
Törlés
Háttérvilágítás üzemmód beállítása
Előre programozott árak (PLU-k) közvetlen elérése (1-6)
Árak átváltása Euróra / Visszaváltás Forintra
Nulla pont beállítása
Ki/Bekapcsolás
Visszajáró számítás
Fizetendő ára hozzáadása a gyűjtött árhoz
Gyűjtött ár törlése
Beállítás módba lépés
Tára beállítása / Törlése

Mérleg használata
1. Ki- / Bekapcsolás
-

A mérleget üres tálcával kell bekapcsolni!
Tartsa nyomva a [Zero / On/Off] gombot 2-3 másodpercig!
Bekapcsolás után a mérleg öntesztet végez, majd alaphelyzetbe áll, ha a „Zéró” és a „Stabil”
felirat melletti „◄” jel megjelenik, akkor a mérleg üzemképes .

2. A mérendő súly elhelyezése
-

A mérendő súlyt helyezze a mérleg közepére!
A kijelzett tömeg akkor pontos, ha a mérleg stabil állapotban van (a „Stabil” felirat mellett
megjelenik a „◄” jel).

3. Egységár bevitele
-

Az egység árat a számgombok (*0+ *1+ … *9+)segítségével lehet megadni.
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-

Ha két számjegy beütése között több mint 5 másodperc telik el, akkor az előző egységár törlődik.
Az egységár törléséhez használja a *Clear / B.L.+ gombot!

4. Nullázás
-

A „Zéró” felirat melletti „◄” jel jelzi, hogy a mérleg a nulla pontnál áll.
Ha a tálca üres, de a „Zéró” felirat melletti „◄” jel nem látszódik, akkor a mérleget nullázni kell.
A mérleget *Zero / On/Off] gomb lenyomásával nullázhatja.
Nem lehet nullázni, ha a kijelzett tömeg meghaladja a maximális méréshatár 2%-át vagy ha a
mérleg tára üzemmódban van.

5. Tárázás
-

Tárázáshoz helyezze a tárázandó tárolót a tálcára, majd nyomja meg a [Tare] gombot, ekkor a
kijelzett tömeg 0 lesz és megjelenik a „◄” jel a „Tára „ felirat mellett.
A tára maximális tömege a méréshatár 1/3-a lehet. Ha a tára tömege ennél nagyobb, akkor a
tára gomb nem működik.
A tárázás befejezéséhez vegyen le mindent a tálcáról, majd nyomja meg a [Tare] gombot! Ekkor
a kijelzett tömeg ismét 0 lesz és eltűnik a „◄” jel a „Tára „ felirat mellől.
Ne használja a mérleget sokáig tára üzemmódba, mert különben az automatikus nullapont
követés érvénytelen lehet és a nulla pont elmozdulhat!

6. Előre programozott egységárak (PLU)
A mérleg 99 termék egységárát képes tárolni és előhívni.
6.1.Előhívása
-

A *Unit1+*Unit2+ … *Unit6+ gombok lenyomásával az első 6 PLU közvetlenül elérhető. A
megfelelő gomb lenyomása után a hozzá tartozó egységár megjelenik az egységár kijelzőn.
A többi PLU előhívásához adja meg PLU számát a számgombok segítségével, majd nyomja meg a
*Unit+ gombot! (Pl. 12. PLU előhívása: *1+ *2+ *Unit+)

6.2.Programozása
-

Az egységárak programozásához lépjen be „Set” módba (9.pont)!
Adja meg a PLU számát, majd nyomja meg a „Unit” gombot! Ekkor megjelenik a „Set XX” felirat
(„XX” a megfelelő PLU száma).
Adja meg az egységárat!
Mentse az egységárat a *A.C. / Set+ gomb lenyomásával. Mentéskor a mérleg hármat sípol, majd
visszatér mérés módba.

7. Visszajáró számítás egy tételre
-

-

-

Nyomja meg a [CHG] gombot a visszajáró számításához! Csak akkor működik, ha érvényes a
fizetendő értéke és üres az összegző gyűjtő (az összegzett árak visszajáró számítását lásd a 8.4.
pontban).
A mérleg átmegy visszajáró módba. A tömeg kijelzőn megjelenik a „CHTL” felirat, az egységár
kijelzőn 0 látható, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi a fizetendő összeg.
Vigye be a fizetett összeget a szám gombokkal! Ilyenkor a tömeg kijelzőn megjelenik az „-CHA-„
felirat, az egységár kijelzőn a fizetett összeg, a fizetendő kijelzőn, hogy mennyi a visszajáró.
Amíg a fizetett összeg kisebb, mint a fizetendő „------„ jelenik meg a fizetendő kijelzőn.
Nyomja meg a *CHG+ gombot a visszajáró módból való kilépéshez!
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8. Fizetendő árak összegzése
A mérleg képes egy gyűjtőben több termék fizetendő árának összegzésére , visszajáró
számítására.
8.1.Ár hozzáadása az összegző gyűjtőhöz
-

-

Az „Accu” gomb lenyomásával adhatja hozzá a gyűjtőhöz az aktuális fizetendő árat (csak akkor
működik, ha a mérleg mérés módban van és érvényes a fizetendő ár).
A gomb lenyomása után a mérleg összegzett ár módba lép, a tömeg kijelzőn megjelenik az „Add-„ felirat, az egységár kijelzőn látható, hogy hány tétel van a gyűjtőben, a fizetendő kijelző
mutatja, hogy mennyi a gyűjtött árak összege.
A gyűjtő módból való kilépéshez vegye le az árut a tálcáról vagy nyomja meg az *Clear / B.L.+
gombot vagy nyomjon egy szám gombot! Ekkor a mérleg visszatér mérés módba.
Következő cikk méréséhez tegye az árut a mérlegre, üsse be az egységárat,majd az *Accu+ gomb
megnyomásával adja hozzá az összegző gyűjtőhöz.

8.2.Összegzett ár megjelenítése
-

Nyomja meg az „Accu” gombot mérés módban, amikor az egységár vagy a tömeg 0 a kijelzőn!
Csak akkor működik ha van már tétel a gyűjtőben.
Ekkor a tömeg kijelzőn megjelenik a „Total„ felirat, az egységár kijelzőn látható, hogy hány tétel
van a gyűjtőben, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi az összegzett árak összege.
A mérés módba való visszalépéshez nyomja meg a *Clear / B.L.+ gombot vagy nyomjon egy szám
gombot! Ekkor a mérleg visszatér mérés módba.

8.3.Összegzett ár törlése
-

Az összegző gyűjtő törléséhez nyomja meg a *A.C. / Set.+ gombot! Ez törli mind az összegzett
tételek számát, mind az összegzett árat.

8.4.Visszajáró számítása az összegzett árból
-

-

Nyomja meg a *CHG+ gombot a visszajáró számításához! Csak akkor működik, ha már lett ár
hozzáadva az összegzett árhoz. Mérés módban csak akkor működik, ha az egységár 0 a kijelzőn.
Ekkor a mérleg átmegy visszajáró módba. A tömeg kijelzőn megjelenik az „CHTL„ felirat, az
egységár kijelzőn 0 látható, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi a fizetendő.
Vigye be a fizetett összeget a szám gombokkal! Ilyenkor a tömeg kijelzőn megjelenik az „-CHA-„
felirat, az egységár kijelzőn a fizetett összeg, a fizetendő kijelzőn az, hogy mennyi a visszajáró.
Amíg a fizetett összeg kisebb, mint a fizetendő „------„ jelenik meg a fizetendő kijelzőn.
Nyomja meg a *CHG+ gombot a visszajáró módból való kilépéshez! Ekkor az összegzett adatok
automatikusan törlődnek.

9. Belépés set módba
-

Vegyen le mindent a tálcáról!
Ha mérleg tárázás módban van, akkor lépjen ki belőle!
Ha kijelzőn a tömeg nem nulla, akkor nullázza!
Nyomja meg az *A.C. / Set.+ gombot! Ekkor a mérleg set módba lép, a tömeg kijelzőn megjelenik
a „SET” felirat.
Hajtsa végre a kívánt beállítási műveletet vagy lépjen ki a [CHG] gombbal!
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10. Euró használat
10.1.
-

Euró beállítása

Lépjen be set módba (9. pont)!
Nyomja meg a [2] majd a [Cur] gombot!
Adja meg az alábbi táblázatban megadott paramétereket. A paraméter aktuális beállítása a
fizetendő kijelzőben jelenik meg. Minden paraméter megadása után nyomja meg a *Cur+
gombot. Az utolsó paraméter megadása után a mérleg menti a változtatásokat és visszatér
mérés módba.
Egységár
kijelző
Enabl

Paraméter jelentése

Decf

Hány tizedes pontossággal jelenjenek meg az átváltott
értékek.
Euró váltási arány (1 Euró hány Forintot ér) tizedesek
nélkül.
Megadja, hogy a fent megadott váltási arányban
mennyi a tizedes jegyek száma.

Rate
Rdf

Engedélyezve van-e az Euró átszámolási funkció.

Lehetséges
értékek
0: Nem
1: Igen
0-2
max. 5 számjegy
lehet
0-3

Példa:
Euró engedélyezése, beállítása 2 tizedes pontosságra, 274,23 FT/€ váltási arányra.
[2] [Cur]
[1] [Cur]
[2] [Cur]
[2] [7] [4] [2] [3] [Cur]
[2] [Cur]

10.2.
-

Árak kijelzése Euróban

Nyomja meg a [Cur] gombot!
Ekkor felvillan a Ft/€ váltási arány, az „€” jel mellett megjelenik a „◄” jel, majd az árak Euróban
jelennek meg.
A *Cur+ gomb újbóli megnyomásakor a mérleg visszatér Forint kijelzésre. Bármely más gomb
megnyomása esetén is visszatér Forint kijelzésre, majd végrehajtódik az adott funkció (a „CHG”
gomb lenyomásakor a visszajáró számítás is Euróban történik).

11. Háttérvilágítás állítása
-

-

A mérleg háttérvilágítását 3 üzemmódra állíthatjuk:
- Auto: ha több, mint 4 másodperc óta nem történt semmi a mérlegen a háttérvilágítás
kikapcsol, gombnyomásra vagy a súly változására újra bekapcsol.
- Off: mindig kikapcsolva.
- On: mindig bekapcsolva.
Nyomja hosszan a *Clear / B.L.+ gombot a háttérvilágítás állításához.
Kb. 2 másodperc után megjelenik az aktuális üzemmód a tömeg kijelzőn.
Ha tovább tartjuk nyomva, a mérleg a következő üzemmódra vált.
A gomb felengedése után az utoljára megjelent üzemmód kerül beállításra.

ATC Aircom Kft.
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V.

Hibajelzések
-

VI.

„-OF-”: túl nagy összeg
„----„ vagy „-Adc-„ a tömeg kijelzőben: méréshatárt meghaladó terhelés. Vegye le a mérlegről a
tárgyat!
„Err-2” bekapcsoláskor önteszt alatt: instabil mérés. Miután stabil állapotba kerül a mérleg a
hibajelzés eltűnik.
„-H-„ önteszt után: túl magas értéken van a nulla pont.
„-L-„ önteszt után: túl alacsony értéken van a nulla pont.
„-LB-„ a fizetendő kijelzőn: az akkumulátor hamarosan lemerül.

Műszaki adatok
-

Nulla pont automatikus beállítása bekapcsoláskor.
Automatikus nulla pont követés.
99 előreprogramozott ár (PLU), ebből 6 közvetlen elérésű.
Maximum 21 ár összeadása.
Visszajáró számítás.
Árak átszámolása Euró valutára.
Kétoldali, háttér világításos kijelzők.
Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet: 0°C és 40°C között
Megengedett páratartalom: kevesebb mint 75%
Külső adapter: AC bemenet: 230V / 50 Hz, DC: 5V / 550mA
Akkumulátor: 4V, 4Ah
Tálcaméret: 323 x 223 mm

Kivitel
Méréshatár
Osztásérték / Pontosság
Méret

ATC Aircom Kft.

ACS-A 15A-NFS ACS-A 30A-NFS ACS-A 15A-TFS ACS-A 30A-TFS
lapos
lapos
tornyos
tornyos
15 kg
30 kg
15 kg
30 kg
5g
10 g
5g
10 g
335 x 325 x 110 mm
335 x 380 x 560 mm
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Jótállási feltételek
-

-

-

A jótállás időtartama új gépekre a vásárlás napjától számított 12 hónap.
A Vevő a garanciális szerviznél el nem intézhető jótállási panaszával a forgalmazó cég
vevőszolgálatához és azt követően a Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez
(1088 Budapest József krt. 6.) fordulhat.
Vevő jótállási igényét a mérleg számlájával vagy annak fénymásolatával Forgalmazó által kijelölt
szervizeknél érvényesítheti.
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha
A készülék nem azonosítható (nincs rajta gyári szám).
A rendeltetésellenes használat, természetes elhasználódás, szakszerűtlen szállítás vagy
tárolás, törés, rongálás következménye a hiba.
A hiba a készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség változása, elemi csapás, stb.) miatt
következett be.
A jótállási idő alatt nem a Forgalmazó garanciális szerviz vagy nem a Forgalmazó által
kijelölt szerviz javította a mérleget.
A jótállás nem vonatkozik az akkumulátorra.
A meghibásodás felismerésekor a felhasználó köteles a garanciális szervizt haladéktalanul
értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károk a felhasználót terhelik.
A jótállás teljesítésének helye a garanciális szerviz telephelye.
A garanciális és nem garanciális javítással összefüggő szállítás és helyszínre kiszállási díjak az
üzemeltetőt terhelik.
Az MKEH hitelesítés költsége az üzemeltetőt terheli garanciális javítás esetén is.
A fentieken túl a jótállásra a Ptk. vonatkozó előírásai irányadók.
A gyártó, importáló cég vevőszolgálata, garanciális szerviz:
ATC Aircom Kft 1111 Budapest Vak Bottyán utca 3.

Gyártó:
Shanghai Yousheng Weighing Apparatus Co. Ltd.
Kína
Forgalmazó:
ATC Aircom Kft.
1111 Budapest Vak Bottyán utca 3.
www.atcnet.hu
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