
Uwagi: 

1. Waga nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością. Artykuły spożywcze należy 

ważyć w opakowaniach.  

2. Należy unikać używania miernika na deszczu i zalania wodą, gdyż może spowodować to 

uszkodzenie elementów elektronicznych  miernika. 

3. Nie użytkować w pobliżu źródeł ciepła. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych.  

4. Należy unikać przeciążania zakresu pomiarowego wagi, bez względu na to czy waga jest 

włączony czy nie.  Przeciążenie może spowodować uszkodzenie mechanizmu ważącego – 

tensometru. 

 

 

 

 

Wyprodukowano w Chinach dla: 

P.P.H.U. SENSOR-WAG ul.Gorzycka 18  

63-440 Ostrów Wielkopolski 

WWW.SENSORWAG.COM.PL 
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I.DANE TECHNICZNE 
 

• Wbudowany akumulator, ładowany po podłączeniu kabla sieciowego 

• Automatyczne zerowanie po włączeniu zasilania 

• Automatyczne śledzenie zera. 

• Zapamiętywanie 1 - 100 pomiarów 

• Zasilanie: AC 220V/50Hz, DC 6V/4Ah (wbudowany akumulator) 

• Temperatura pracy: od 0 do 40°C 

• Wilgotność Prac: < 85% RH 

 

UWAGA !!! Aby wyłożyć akumulator należy otworzyć dolną obudowę wagi i rozłączyć przewody 

łączące wagę z akumulatorem. 

II.  FUNKCJE KLAWISZY 

 
Waga musi być postawiona na równej i stabilnej płaszczyźnie. Za pomocą czterech wykręcanych   

nóżek należy ustawić ja poziomo korzystając z wbudowanej poziomnicy. 

 
[ Cali ] - zmienia niektóre parametry kalibracji. 

[ Mode ] - Wybór funkcji: ważenie, liczenie sztuk, procenty. 

[ Jedn ] -zmiana jednostki kg/1b 

[ Zero ] - ustawia wartość zerową, jeżeli na wadze nic nie ma, a wyświetlacz nie pokazuje “0”  

[ ↑ ] - po wciśnięciu i przytrzymaniu 2-4 sekundy włącza i wyłącza podświetlanie. 

[ Tare ] - tarowanie, kasowanie tary. 

[          ] - wprowadza liczbę. 

[ Enter ] - potwierdza wybrane funkcje. 

 
III. PODSTAWOWE OPERACJE 

Po włączeniu wagi następuję przełączenie w tryb ważenia. Na wyświetlaczu pojawią się  wskazania “Zero” oraz 

“kg”. Teraz można za pomocą klawisza [ Mode ] wybrać tryb pracy: ważenie, liczenie sztuk lub wartości 

procentowe. 

Tara: 
Po wciśnięciu klawisza [ Tare ] (pomiar musi być stabilny) zerują się wskazania pomiaru, na wyświetlaczu pojawi 

się symbol “Tare”. Po zdjęciu obciążenia na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna. Po kolejnym wciśnięciu [ 
Tare ] wyświetli się ponownie wartość “0” i zniknie wskaźnik “tare”. 

Zero: 
Aby wyzerować wskazania wyświetlacza w sytuacji, kiedy na wadze nie ma żadnego obciążenia, a wyświetlacz 
pokazuje wartość inna niż “0” proszę wcisnąć  klawisz [ Zero ]. 
Tryb ważenia: 
Wybór jednostki ważenia (kg lub lb) następuje po wciśnięciu klawisza [ Unit ] 

1. Ustawianie górnego limitu ważenia - Po wciśnięciu klawisza [ Set ] przechodzimy do opcji ustawiania 

górnego limitu ważenia. Na wyświetlaczu będzie się wyświetlać na  zmianę symbol “-HH-”oraz aktualna 

wartość górnego limitu ważenia. Aby pominąć ustawianie górnego zakresu i przejść od razu do 

ustawiania dolnego zakresu ważenia wciskamy [ Enter ], aby zacząć ustawianie górnego zakresu 

ważenia wciskamy [ ↑ ].  Teraz za pomocą klawisza [ Enter ] przechodzimy do kolejnej cyfry, a za 

pomocą [ ↑ ] zmieniamy wartość migającej cyfry. Po przełączeniu na ostatnia cyfrę i kolejnym 

wciśnięciu [ Enter ] przechodzimy do ustawiania dolnego zakresu ważenia. 

2. Ustawianie dolnego limitu ważenia - Na wyświetlaczu będzie się wyświetlać na  zmianę symbol  “-LL-” 

oraz aktualna wartość dolnego limitu ważenia. Dolny zakres ustawia się w sposób analogiczny jak 

zakres górny. 

3. Ustawianie metody  alarmu dźwiękowego. Za pomocą klawisza [ ↑ ] dokonujemy zmiany wartości 

między “-NO-”, “- IN-” oraz “-OUT-”. Po wybraniu “-IN-” kiedy wskazywana wartość pomiaru będzie się 

mieściła  pomiędzy dolnym a górnym limitem ważenia usłyszymy sygnał dźwiękowy. Po wybraniu  “-

OUT-” alarm dźwiękowy będzie następował kiedy wskazywana wartość pomiaru będzie niższa od 

dolnego limitu ważenia lub wyższa od górnego limitu ważenia. Wybranie “-NO-” oznacza wyłączenie 

alarmu. 

Tryb liczenia sztuk: 
Za pomocą klawisza [ Mode ] przechodzimy do trybu liczenia sztuk. Aby przejść do ustawień tego trybu wciskamy 

[ Set ]. Na wyświetlaczu pojawi się “SAP  X” (gdzie “X” oznacza ilość sztuk do kalibracji). 

1. Za pomocą klawisza [ ↑ ] możemy zmieniać wartość “X” na następujące wartości: 10, 20, 50, 100, 

200, 500 lub 1000. Wciskamy klawisz [ Enter ]. 
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat  “LOAD-C”. Kładziemy na szalce odpowiednia ilość sztuk, 

zgodna z wybrana liczba “X” i wciskamy [ Enter ]. 

Tryb obliczeń procentowych: 
Za pomocą klawisza [ Mode ] przechodzimy do trybu obliczeń procentowych. Aby przejść do ustawień wciskamy 

klawisz [ Set ], na wyświetlaczu pojawi się napis “LOAD-P”. Do wyboru są dwie metody ustawień: 

1. Na wagę kładziemy ważoną próbkę i wciskamy [ Enter ]. Od tej chwili wyświetlacz będzie wskazywał 

stosunek masy aktualnie ważonej próbki do próbki wzorcowej, wyrażony w procentach. 

2. Wciskamy klawisz [ Unit ] i za pomocą klawiszy [ ↑  ] oraz [ Enter ] wprowadzamy wartość liczbową 

ciężaru w kg lub lb (w zależności od wcześniejszych ustawień). Od tej chwili wyświetlacz będzie 

wskazywał stosunek masy aktualnie ważonej próbki do wprowadzonej wcześniej wartości. 

IV. KALIBRACJA POMIARU MASY 
Wcisnąć i przytrzymać klawisz [Cali.] na około 5s. Na wyświetlaczu pojawi się napis “-CAL-”. Następnie wybrać 

jedną z metod: 

1. Kalibracja F.S.: Umieścić na wadze  odważnik o masie takiej jak pełen zakres ważenia danego modelu 

wagi (np. 3kg dla wagi o zakresie 3kg). Kiedy wynik będzie stabilny wcisnąć [ Enter ]. Kalibracja 

zakończona. 

2. kalibracja dowolnym obciążeniem: Wcisnąć klawisz [ Set ], na  wyświetlaczu pojawi się  “xxxxxx”. 

Położyć na wadze odważnik i wpisać za pomocą klawiszy  [ ↑ ] i [ Enter ]  jego masę. Kiedy wynik 

będzie stabilny wcisnąć [ Enter ]. Kalibracja zakończona. 

V. INFORMACJE BŁĘDÓW NA WYŚWIETLACZU 
1. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie “ ----OF---- “ jeśli na wadze umieścimy ciężar o masie wyższej niż 

zakres pomiarowy wagi. Przy przepełnieniu ADC pojawi się “ ----Adc--- “. Waga została przeciążona, 

należy natychmiast zdjąć obciążenie z wagi. 

2. Jeśli napięcie wbudowanego akumulatora jest niskie, na wyświetlaczu pojawi się napis “ ----Lo---- “. W 

takim przypadku należy jak najszybciej podłączyć zasilacz sieciowy AC w celu podładowania 

wbudowanego akumulatora. 

3. Na wyświetlaczu  pojawi się napis “ HHHH “ lub “ LLLL “ jeśli wskazanie zero, będzie wyższe lub niższe od 

dozwolonego zakresu. 

4. Jeśli na wyświetlaczu  pojawi się napis “ -SYS- “ oznacza to błąd parametru systemowego. 

5. Jeśli po testach następujących po włączeniu zasilania wagi na wyświetlaczu  pojawi się napis “ UNSTA “ 

oznacza on błąd nie ustabilizowania pomiaru lub drgania: Ustawić wagę na równej płaszczyźnie, 

wyregulować położenie za pomocą wykręcanych nóżek oraz sprawdzić czy na wagę nie działają wibracje 

lub wstrząsy. 

 


