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 Преглед: Електронната кранова везна комбинира надежден, съвременен електрически
хардуер с отличен софтуер. Използвайки AT серии микро процесор и висока скорост, тези
модели везни разполагат със специално проектирани компенсационни вериги, така че да
могат бързо да постигнат  равновесно състояние. Тези модели кранови везни могат да
намерят приложение в търговията, мини, рудници, складове, хранилища, както и при превоз.

Свойства и характеристики

Продуктови стандарти GB/T11883-2002

Клас точност III

Номинално натоварване 100 % пълна скала

Време за четене < 10 секунди

Максимално натоварване 150% пълна скала

Спецификации на дисплея 5 – цифрен 15 мм висока яркост 30 мм червен LED Дисплей или
5-цифрен 40 мм LCD дисплей с черно  Фоново осветление

Висящи тела 360 градусова безопасно въртелива кука и скоба шекел

Работна температура - 25 градуса до + 55 градуса

Работна влажност 30 % до 90 % RH

Автоматично изключване на
захранването

30 мин след като везната е била неактивна или при
Изключително ниско токоподаване

Вътрешен кръг със защитно
зареждане

за  повишаване енергията на батерията и удължаване
срока на ползване

Корпус на везната излят алуминиев корпус, антикорозионен, антистатичен

Клавиатура антикорозионна
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 Клавиатура

Клавиатурата включва такива бутони като ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, ЗАДЪРЖАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ,
НУЛА. (Забележка: горепосочените бутони могат да бъдат използвани в подменю, за да настроите
преобразуването на кг в lb, Задържане, Зануляване и фоново осветяване и др.

Максимална мощност /Кг/ Измерително разделение  /Кг/ Разделение висока резолюция/Кг/

600кг 0,2кг 0,1кг

1000кг 0,5кг 0,2кг

2000кг 1кг 0,5кг

3000кг 1кг 0,5кг

5000кг 2кг 1кг

10000кг 5кг 2кг

15000кг 10кг 5кг

20000кг 10кг 5кг

30000кг 20кг 10кг

 /Задръж/
Натиснете бутона, за да задържите текущото тегло, има LED индикатор в най-долната част на
дисплея. Натиснете отново бутона, когато показаното тегло  затрепти, за да изгасите
функцията ЗАДРЪЖ.

 /Смяна/
Натиснете бутона, за да смените Измерително Разделение с Разделение с Висока Резолюция.

 /Зануляване/
Натиснете бутона, за дазанулите текущото тегло
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 Основни операции на везната
 Включете везната

Натиснете бутона за включване, поставен под дисплея на везната. Максималният капацитет
на везната за претегляне е първоначално показан и след това везната преминава в режим на
самостоятелна проверка. Пет секунди по-късно везната ще се стабилизира и ще бъде готова за
употреба. (Забележка: препоръчително е да оставите 3 – 5 мин. време за подгряване на
везната преди да започнете да теглите с нея).

 Зануляване
В общия случай везната показва „0.0 кг“ или „0.00 кг“ след като е включена. В случай, че
дисплея показва стойност различна от „0“, натиснете  „Зануляване“  на клавиатурата или
дистанционното, за да настроите дисплея на „0“.

 Измерване на теглото
o След като теглото е напълно окачено, дисплея показва стойността на теглото на товара.

Когато индикатора за стабилизиране светне, може да бъде регистрирано теглото на
товара.

o В случай, че има тара като кабел, окачете тарата и натиснете „Зануляване“, за да
занулите дисплея на 0 кг. Стойността на теглото след тази операция ще бъде неговата
нетна стойност. Това няма да се промени, докато не се промени тарата или везната
бъде изключена.

 Изключване на везната
След като се приключили с претеглянето, натиснете бутона за изключване, за да
предотвратите изтощаване на батерията.

 Зареждане на батерията
1) LOB индикатора ще се включи, ако има слаб ток. В този случай батерията трябва да

бъде заредена. Въпреки това, везната може да бъде използвана около 5 часа без
зареждане.

2) След като LOB индикатора е включен за няколко часа без зареждане или няма
повече мощност в батерията, везната ще се самоизключи автоматично.

3) След зареждане на батерията, ако дисплея не работи, това е показател за
проблеми в зареждането на бетерията или повредена батерия. Моля, свържете се
с доставчика за поправка или подмяна.

За да удължите живота на батерията, ви съветваме да зареждате батерията след 48-часово
използване или не по-малко от веднъж седмично. За да избегнете повреди по батерията, моля,
зареждайте я правилно. В допълнение ви съветваме да изключите везната, за да намалите времето за
зареждане. Лампичката за зареждане на адаптера ще свети в червено по време на заряда. Когато
индикатора светне в зелено, това означава, че батерията е напълно заредена.
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 Предпазни мерки

 Моля, зареждайте везната със стандартно зарядно.
 Товара, закачен на куката на везната не бива да превишава максималният  и допустим

капацитет.
 Изпълнявайте рутинна проверка и поддръжка, за да подсигурите безопасното опериране за

следните основни точки:
1) Проверете за разхлабени болтове.
2) Проверете куката и скобата за деформации, износване или разкъсване.
3) Проверете другите елементи на везната за признаци на износване на метала.
4) Проверете за липсващо резе на заключващия механизъм на куката.
5) Избягвайте удари по дисплея.
6) Не използвайте везната при дъжд или силно замърсена околна среда.
7) Ако везната няма да бъде използвана известно време, моля почистете я, извадете

батерията и я съхранявайте в сухи условия.

За проблеми от 1) до 7), моля спрете да използвате везната и я изпратете обратно до
вашия доставчик, за да бъде поправена или да бъдат подменени проблемните части.

 Метод на калибриране
Моля, не правете опити да калибрирате везната без стандартно тегло

Стъпка Операция Диспплей Обозначение

1

Натиснете и задръжте
„Zero” бутона, за да
Включите

00000 вкарайте паролата
„*****“

2

натиснете Zero бутона SPEn влезте в състояние на
настройка и се убедете,
че везната не е с   товар

3

натиснете HOLD бутона Set 00000 ще се изпише „00000“
след 5сек.

4

Натиснете HOLD бутона,за
да добавяте, натиснете
SWITCH бутона, за да
преместите цифрите
наляво

3000

Натоварете
везната,колкото по
близо да пълния
капацитет,толкова по-
добре.Например 3000кг

5 Натиснете ZERO HOLD Везната ще регистрира
новата дата
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 Информация на калибриране

Функция Операция Дисплей Обозначение

Настройка на
сигналното устройство

Натиснете SWITCH по
време   на
самопроверката от
„99999“ до „00000”

bEE 1

0: деактивиране
1: активиране

Натиснете
„HOLD”или
„SWITCH” за да
смените

HOLD функция Натиснета „ZERO” Hod 1

0: деактивиране
1: активиране

Натиснете
„HOLD”или
„SWITCH”за да
смените

ZERO функция Натиснета „ZERO” Stb 0

0: допуска
зануляване,когато
е нестабилна

1: не допуска
зануляване ,когато
е нестабилна

Фоново осветление Натиснета „ZERO” Aut 1

0: ръчно
1: автоматично
Натиснете
„HOLD”или
„SWITCH” за да
смените

Определя единиците Натиснета „ZERO” CHt 1

0: lb

1: kg

Запазва резултатите Натиснета „ZERO” YES 0

0: не запомня

1: запомня

------------------ Натиснета „ZERO” Автоматично
рестартиране
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 Схеми и размери на везните

Капацитет L F C G D

1(0.6)t 530 76 47 200 34

2t 530 76 47 200 34

3t 547 76 50 200 40

5t 634 80 60 210 48

10t 735 92 70 220 52

15t 855 135 85 230 60
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 Схеми и размери на везните

Капацитет L F C G D

1(0.6)t 590 76 47 167 40

2t 590 76 47 167 40

3t 597 76 47 167 50

5t 683 80 60 176 52

10t 787 90 70 191 52

15t 917 135 85 196 60
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 Функции на бутоните на дистанционното
(Това е за везните с дистанционно управление)
/ZERO/: За да занулите теглото, обозначено на дисплея
/HOLD/: За да запазите текущото тегло, обозначено на дисплея
/+/BL/: Включване на фоновото осветление (важи само за везни с LCD дисплей)

Забележка: това дистанционно е по желание. Моля, упоменете дали имате нужда от това
дистанционно във вашата поръчка за доставка.
Моля издължете антената преди да използвате дистанционното
Източник на захранване: дистанционното използва 9V/6F 22 батерии

 Информация при грешка
Err0: Калибрационните данни не бива да бъдат по-малко от 4 цифри.
Err1: Калибрационните данни не бива да превишават  65536
Err2: Паролата за промяна на калибрационните данни е грешна
Err3: Стойността на теглото при калибрацията е прекалено леко. Трябва да е не по-малко от 3
валидни цифри.
Err4: Неправилна калибрационна парола. Моля поставете вярната.
Err5: Вътрешният код при калибрация е прекалено малък. Валидният вътрешен код е от 3000
до 65536.
Анализ на грешките чрез ппроверка  на вътрешния код

Натиснете „ZERO”, за да включите везната, първо ще се появи “Ad”. Тогава отпуснете бутона,
ще се покаже вътрешният код. Ако няма товар на везната, вътрешният код трябва да е между
6000 и 8000. Ако вътрешният код не е в диапазона от 6000 до 8000, моля изпратете везната
обратно на вашия доставчик за поправка.


