
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAGA! WAGA NIELEGALIZOWANA- NIE MOŻE ZŁUŻYĆ DO ROZLICZEŃ HANDLOWYCH!

Waga elektroniczna z miernikiem

XK3119M-E



UWAGA !!!
WAGI Z MIERNIKAMI SERII XK3119 NIE MOGĄ SŁUŻYĆ DO ROZLICZEŃ HANDLOWYCH 

– NIE POSIADAJĄ LEGALIZACJI.

Waga służy do precyzyjnego wyznaczania masy przedmiotu umieszczonego na platformie. Konstrukcja wagi
wykonana jest ze stali malowanej.
Zamontowane w narożnikach 4 tensometry gwarantują zwiększenie stabilności 
i wytrzymałości. Dodatkową zaletą tych urządzeń jest 5-cio metrowy kabel oraz wysokiej jakości miernik. 
Wagi wyposażone są w miernik z dużym wyświetlaczem. Kabel o długości 5m umożliwia zamontowanie 
miernika w dowolnie wybranym miejscu. 

Przed ustawieniem i uruchomieniem należy dokładne zapoznać się z instrukcją obsługi wagi. 

Sposób użytkowania oraz zasady bezpieczeństwa. 

 Nie rozkręcaj wagi.
 W przypadku 
uszkodzenia wagi należy skontaktować się z serwisem producenta.
 Nie obciążaj wagi 
obciążeniem większym niż dopuszczalne, określone w specyfikacji.
 Nie poddawaj wagi 
długotrwałemu obciążeniu.
 Uziemienie 
odprowadza ładunki elektrostatyczne i zmniejsza ryzyko uszkodzenia wagi.
 Wyłączając wtyczkę 
prądową z gniazda, nie ciągnij za zasilacz.
Może to spowodować porażenie prądem!
 Nie używaj wagi w 
pobliżu materiałów łatwopalnych, gdyż może to spowodować pożar!
 Waga nie może 
pracować w miejscach o dużej wilgotności, gdyż grozi to niebezpieczeństwem porażenia prądem lub 
uszkodzenia wagi.
 Nie trzymaj wagi w 
bezpośrednim nasłonecznieniu lub pomieszczeniach o wysokich temperaturach.
 Używaj wyłącznie 
oryginalnego zasilacza.
Niewłaściwy zasilacz może zniszczyć wagę!
Nowy zasilacz można nabyć u producenta wagi.
 Jeśli waga nie bedzię 
przez dłuższy czas używana, należy wcześniej naładować akumulator do pełna. Wbudowany 
akumulator powinien być ładowany wtedy co  miesiąc. Po dłuższym nieużywaniu wagi, przed jej 
ponownym użyciem upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany. 

UWAGA!

 Unikaj gwałtownych obciążeń oraz rzucania towaru na platformę. Grozi to uszkodzeniem czujnika 
tensometrycznego.

 Waga powinna być użytkowana na stabilnym podłożu i w stałych warunkach temperaturowych.
 Wyciek elektrolitu ze zużytego akumulatora grozi uszkodzeniem wagi.
 Używaj wyłącznie właściwego typu akumulatora.
 Używanie niewłaściwego typu akumulatora grozi jego eksplozją!



Wymiana akumulatora: 

Aby wyłożyć akumulator należy otworzyć tylną obudowę miernika i rozłączyć przewody łączące miernik z
akumulatorem.

I. Dane techniczne

1. Obudowa z tworzywa sztucznego z folią ochronną na przednim panelu i przyciskach.

2. Jednostki miar: kg / lb

3. Funkcje użytkownika:
-Autokalibracja
-Filtr zwierzęcy
- Funkcja liczenia sztuk (po uprzednim aktywowaniu przez serwis)
- Funkcja oszczędzania energii oraz automatyczne wyłączenie

4. Wysokiej rozdzielczości przetwornik A/D
 Szybkość konwersji: >40/s
 Rozdzielczość wewnętrzna: 400 000
 Rozdzielczość zewnętrzna: 1/3000 ~ 1/15000
 Nieliniowość: <0,016% pełnego obciążenia
 Zakres czujników tensometrycznych: 1,0 ~ 20mV/V
 Zasilanie czujników tensometrycznych: +5VDC

5. Zasilanie : AC: ~220V (+10% ~ -15%) 50Hz , 110V/60Hz ,   DC: akumulator (6V/4Ah), zasilacz 9V 200mA

6. Wyświetlacz LED:  -  6 cyfr.

7. Temperatura pracy: od  0°C do + 40°C,  < 90% RH

8. Wymiary miernika: 310x245x200 (mm)

9. Masa: 1,5kg (z akumulatorem)

10. Opcje wydruku:
  Wydruk daty: rok/miesiąc/dzień 

Wydruk godziny: godziny/minuty/sekundy

11. Temperatura pracy: -10oC - +40oC

II. Opis symboli wyświetlacza i przycisków



O/I        włączenie/ wyłączenie miernika; Po włączeniu i auto-teście 0-9 zostaje wyświetlony stan    
              naładowania akumulatora wyrażony w % „bpt XX” po czym waga przechodzi w tryb ważenia.
ZERO    zerowanie w zakresie do 2% maksymalnego obciążenia wagi.
TARE    tarowanie wagi; Odejmuje wagę pojemnika.
MODE  w trybie ważenia zmienia jednostkę ważenia. W trybie ustawień umożliwia ustawianie 
paramertów
              urządzenia.
ALARM stosowany przy ustawieniach progow HI/LO.
PRINT   drukowanie aktualnie wyświetlanej masy oraz łącznej wartości wszystkich  ważeń. Aby wyzerować
              aktualnie wskazywaną masę użyj klawisza „ZERO”.
MR        wyświetlanie zsumowanego czasu oraz masy. 
SAMPLE włączenie trybu liczenia sztuk oraz zmiana ilości zadawanej próbki.
CLEAR  służy do zerowania zapamiętanych wartości, Użyj klawisza „MR” aby wyjść i powrócić do trybu
              ważenia. 
VOLTAGE wyświetla stan naładowania akumulatora w procentach „bpt xx”.
FUNC     zaawansowane ustawienia serwisowe.

III. Podstawowe funkcje

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze „MODE” i „ZERO” przez 3 sekundy dopóki na wyświetlaczu 
nie pojawi się ”OFF 0”.
 1)użyj klawisza „MODE” aby zatwierdzić aktualne ustawienia i przejść do ustawień kolejnego parametru
2) klawisze „FUNC”  lub „MR” służą do zmiany aktualnie zmienianej pozycji oraz danych

Krok 1: Ustawienia automatycznego wyłączania

Na wyświetlaczu pojawi się „ OFF X” – „0” oznacza wyłączoną funkcję; Maksymalny czas czuwania to 
60minut.  Aby zmienić czas czuwania użyj klawisza „FUNC”. Naciśnij klawisz MODE.
Krok 2: Ustawienia sygnału dźwiękowego 
Na wyświetlaczu pojawi się „bp On”- użyj klawisza „MR” aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy 
podczas ważenia kontrolnego z progami HI/LO. Naciśnij klawisz MODE.
Krok 3: Ustawienia daty i godziny 
Na wyświetlaczu pojawi się „S-C1”- aktywuj zmianę  za  pomocą klawisza „FUNC”. Aby wybrać 
pozycję/cyfrę użyj klawisza „FUNC” oraz „MR”  aby zmienić wartość danej pozycji.

Krok 4: Na wyświetlaczu pojawi się „X.XX” użyj klawisza MODE aby powrócić do trybu ważenia.

IV. Liczenie sztuk



Funkcja musi być wcześniej aktywowana przez wykwalifikowany serwis.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SAMPLE tak długo aż na wyświetlaczu za świeci się ikonka „SAMPLE”. Jeśli na
wyświetlaczu pojawi się „0” umieść na szalce wagi odpowiednią ilość identycznych detali stanowiących 
próbkę. Na wyświetlaczu pojawi się ikonka „STB”- stabilny pomiar-następnie wprowadź ilość detali jaka 
znajduje się na szalce np. 100. Aby wybrać pozycje użyj klawisza FUNC i aby zmienić wartość cyfry użyj 
klawisza MR. Następnie zatwierdź klawiszem ZERO. Na wyświetlaczu pojawi się wprowadzona ilość. 
Od tego momentu waga wskaże ilość aktualnie znajdujących się na szalce detail.
Aby wyjść z trybu liczenia sztuk i powrócic do ważenia naciśnij klawisz MODE. 

V. Wzory wydruku:

VI. Błędy na wyświetlaczu:

Error 1: Nieprawidłowo przeprowadzona kalibracja (odważnik zbyt lekki, zbyt duża liczba działek).

Error 2: Błąd zera (sprawdzić czujniki).

Error 3: Wyświetlana wartoś

 przekracza zakres wyświetlacza po zmianie jednostki.

Error 4: ISN=0

Error 5: Przeciążenie wagi. Masa ważonego przedmiotu przekracza maksymalny zakres wagi. 

Uwaga: Na skutek rozwoju technicznego wyrobu, specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności
powiadamiania przez producenta.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej  nr   2004/108/EC  oraz 
dyrektywy niskonapięciowej nr 2006/95/EC.  Deklaracja zgodności dostępna jest w siedzibie producenta i 
importera.   

Utylizacja zużytego sprzętu. 



Zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2002/96/EC dotyczącą utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) urządzenie nie może być wyrzucone do ogólnodostępnego śmietnika.  Prosimy o 
przekazywanie zużytego sprzętu zgodnie z lokalnymi przepisami do punktów zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 

IMPORTER:

Ul. Przeskok 53
63-400 Ostrów Wlkp.

Tel.: 510 097 730  62 738 76 74
www.sensorwag.pl

email: biuro@sensorwag.com.pl
   


