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1. Загальна інформація  
 

1.1. Призначення ваги 

 
Вага призначена для точних вимірювань маси в лабораторних умовах. Зважувальні матеріали 
необхідно обережно встановлювати в центрі тарілки.  

  

1.2. Умови експлуатації   

 Вагу не можна використовувати в вибухонебезпечному приміщенні чи інших небезпечних 
умовах. Забороняється проводити будь-які зміни в конструкції ваги. 

 

1.3. Гарантії 

Гарантія на вагу не поширюються: 
  

• при порушенні умов користування, приведених в інструкції користувача 

• при пошкодженні пломби, яка захищає вагу від несанкціонованого доступу 

• при механічних ушкодженнях, або ушкодженнях спричинених використанням рідин 

• при невідповідному встановленні і підключенні до електричної мережі 

• при пошкодженнях механізму зважування відперевантаження 

 

1.4.  Контрль і перевірка метрологічних параметрів ваги 
  

Метрологічні параметри ваги повинні періодично перевірятись користувачем. Періодичність 
перевірки залежить від умов експлуатації ваги, виду зважувань, які виконує користувач, і 
існуючої системи нагляду за якістю. 
 

1.5. Інформація наведена в інструкції обслуговування 
 

Перед початком користування вагою необхідно уважно ознайомитись з інструкцією 
обслуговування, навіть якщо користувач має досвід роботи з вагами такого типу. 

 

1.6. Навчання персоналу  
 

Вага повинна обслуговуватись і бути під наглядом осіб, які ознайомлені з даною інструкцією і 
мають практичний досвід користування вагою. 
 

2.  Транспортування і зберігання 
 

2.1. Перевірка після транспортування 

 
 Після транспортування необхідно перевірити упаковку і обладнання на наявність слідів 
зовнішніх пошкоджень. 
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2.2. Пакування 

 Усі елементи упаковки необхідно зберігати для використання їх в майбутньому. Для 
транспортування необхідно використовувати тільки оригінальну упаковку. Перед пакуванням 
необхідно від’єднати кабельні з’єднання, зняти усі рухомі частини (тарілка, заслінки) і розмістити 
в оригінальному упакуванні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. 
 

3. Розпакування, встановлення і перевірка ваги 

 
3.1. Місце встановлення і користування 

 
• ваги необхідно зберігати і використовувати в приміщеннях, в яких відсутні вібрації, протяги 

і запиленість, 

• температура повітря в приміщенні повинна занходитись в межах, вказаних в технічних 
параметрах, зміна температури не повинна перевищувати 0,5°C   
на годину 

• вологість повітря повинна бути в межах 35-80% 
• вагу необхідно розміщувати на стабільній поверхні, яка не має вібрацій і якнайдалі  від 

джерел тепла 

• особливу увагу необхідно звернути на зважування магнітних матеріалів, оскільки механізм 
зважування є сильним магнітом.  

• при впливі електростатики на покази ваги, необхідно заземлити її корпус. Гвин заземлення 
знаходиться в тильній частині ваги. 

 

3.2. Розпакування 
 

Обережно вийміть вагу з упаковки, зніміть пластикові, картонні і плівкові захисні транспортні 
елементи і обережно встановіть вагу на заплановане місце використання. Встановіть тарілку і інші 
елементи згідно з приведеною схемою. 
  

 

Мікроваги MYA… 

A – калібрування піпеток 
B – стандарт 
Після того, як вага встановлена на 
робочому місці, необхідно встановити: 
1 – нижнє кільце 
2 – тарілку ваги 
3 – скляну заслінку зважувальної кабіни 
5 – захисне покриття /для калібрування 
піпеток/ 
Після встановлення усіх елементів і  
додаткових елементів, вагу слід 
ввімкнути в мережу. 
Для калібрування піпеток: 
Після початку роботи ваги, скляний 
контейнер (4) має бути встановлений і 
після показів стабілізації слід натиснути 
кнопку TARE.   
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Вага аналітична AS…/Y 
A – вага з d=0,01мг 

B – вага з d=0,1мг 
 
Після того, як вага встановлена на 
робочому місці, необхідно встановити:  
 
1 – нижня заслінка камери 
2 – кільце центральне 
3 – тарілка ваги  
4 – заслінка тарілки 
 
Після встановлення усіх елементів і  
додаткових елементів, вагу слід 
ввімкнути в мережу. Гніздо живлення 
знаходиться на тильній стороні корпусу 
ваги 
 

 
 

 
 

 

 

Вага аналітична XA…/Y  
A – вага з d=0,01мг 

B – вага з d=0,1мг 
 
Після того, як вага встановлена на 
робочому місці, необхідно встановити: 
 
1 – кільце нижнє 
2 – тарілка ваги 
3 – заслінка тарілки 
 
Після встановлення усіх елементів і  
додаткових елементів, вагу слід 
ввімкнути в мережу. Гніздо живлення 
знаходиться на тильній стороні корпусу 
ваги 
Для калібрування піпеток: 
Зняти тарілку ваги і на її місце 
встановити: 

- камеру для калібрування піпеток 
- всередині камери встановити 

тарілку і інші елементи   
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Вага лабораторна PS…/Y , 
WLC…/Y 

A – вага з d=1мг 

B – вага з d=10 мг 
 
Після того, як вага встановлена на 
робочому місці, необхідно 
встановити:  
 
1 – втулки тарілки 
2 – тарілку ваги  
3 – заслінку тарілки  /для d=1 мг/ 
 
Після встановлення усіх елементів і  
додаткових елементів, вагу слід 
ввімкнути в мережу. Гніздо 
живлення знаходиться на тильній 
стороні корпусу ваги 
 

 

3.3 Чищення ваги 
 

Вагу необхідно чистити вологою ганчіркою, делікатно витираючи забруднену поверхню. Під 
час чищення ваги необхідно витягнути (зняти) всі елементи з камери зважування 
 

 Увага!!! Чищення встановленої тарілки, яка знаходиться в позиції зважування може 
призвести до пошкодження механізму зважування ваги 
 

3.4. Під’єднання до мережі живлення 
 

Вага може бути під’єднана до мережі живлення тільки при використанні оригінального блоку 
живлення (адаптера), який входить в комплект поставки. Для під’єднання живлення ваги 
штекер адаптера необхідно встановити в гніздо, яке знаходиться на задінй стінці ваги.  

  

3.5. Під’єднання додаткового обладання  

До ваги можна під’єднувати лише додаткове обладнання, рекомендоване виробником. Перед 
під’єднанням додаткового обладнання або його зміні (принтер, комп’ютер, клавіатура 
комп’ютера, додатковий індикатор) необхідно вимкнути живлення ваги. Після підєднання 
додаткового обладнання, знову ввімкніть вагу в мережу живлення.  

4. Вмикання і вимкнення ваги 
 

Вмикання ваги: натиснути кнопку 
«On/Off». вага виконує внутрішній 
тест, і після його закінчення готова 
до роботи. Увага: якщо вага не була 
встановлена по рівню, то після її 
вмикання зявиться повідомлення 
про необхідність встановлення 
ваги по рівню.  
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Якщо ви вимкнули вагу за допомогою 
кнопки  «On/Off», її можна ввімкнути знову: 
� натискаючи кнопку  «On/Off», або 
� натискаючи довільну область на дисплеї 

Вимкнення ваги: натискаючи кнопку «On/Off», дисплей буде вимкнений, 
але засвітиться сигнальний світлодіод 
 

 

 
 

5. Встановлення ваги по рівню 
Вага має вбудований електронний давач рівня, який постійно конролює рівень ваги і при потребі 
висилає повідомлення для корекції. Стан рівня ваги висвітлюється в правому верхньому куті 
індикатора біля дати і часу.  
  
Увага: 
Перше встановлення ваги по рівню з використанням електронного рівня може бути 
зробленим лише після 2-х годин з моменту вмикання живлення ваги. Цей час необхідний для 
досягнення теплової стабілізації елементів електронного рівня. Весь цей час ікона рівня в 
верхньому куті індикатора пульсує, а після активізації функції вирівнювання світиться 
голуба крапка стану рівня.  
 

5.1.  Автоматичне встановлення ваги по рівню – функція ,,ALARM”  

 

 
 

 
Якщо датчик рівня виявить неправильне 
встановлення, то зміниться символ встановленого 
рівня (червоний колір найменшого кола), а також 
з’явиться попереджувальне повідомлення. Для 
того, щоб вагу виставити по рівню – натисніть 
кнопку ENTER в полі повідомлення 
 

 

На індикаторі висвітиться панель управління 
функцією вирівнювання. Символ ваги з 
пульсуючими стрілами висвітиться біля символу 
рівня. Пульсуючі стріли вкажуть напрям 
обертання ніжок для правильного встановлення 
ваги по рівню 
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Вага виставлена по рівню вірно, якщо блакитна 
крапка розташована  по центру внутрішнього 
кола. Цей стан потрібно затвердити. 
Для того, щоб вийти з даного підменю і 
повернутись в режим зважування, натисніть 
клавішу „OK “ в нижньому полі індикатора 

5.2. Встановлення ваги по рівню ручним способом   

Якщо електронна функція встановлення ваги по рівню не доступна в меню ваги, то користувач 
зможе ручним способом здійснити дану операцію. 
 

 

 
Натисніть символ виставлення по рівню. 
З’явиться панель управління. Пульсуючі стріли 
вкажуть напрям обертання ніжок для правильного 
встановлення ваги по рівню. Після встановлення 
рівня затвердити цей стан натиснувши кнопку 
ОК. 

 

Якщо вага виставлена по рівню вірно, то ікона 
стану рівня, яку видно в верхньому правому куті 
індикатора, буде світитись блакитним кольором 
 
 

 

6. Структура меню ваги 
6.1. Вибір режиму роботи 

Кожен користувач ваги може обрати різні операційні методи. В результаті, вага може 
повідомити про готовність роботи з процентними відхиленнями. У будь-який 
операційний час операційні методи можуть бути змінені.   
 
Процедура: 
o В будь-який час натисніть ікону режиму 

роботи 
o На дисплеї з’являться режими роботи, які 

запрограмовані у вазі 
o Натисніть поле з назвою потрібного режиму 

роботи  
o На індикаторі висвітиться вибраний режим 

роботи в комплекті Кнопок Швидкого Доступу 
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Інформація, яка висвітись в сірому інформаційному 
полі залежить від установки функції 
„INFORMATION”.  
Типи конопок Швидкого Доступу, які видно в 
нижній полосі екрану залежать від встановлень 
функції «Кнопки». 
Внутрішні встановлення функцій «Інфрормація» і 
«Кнопки» може бути різною для різних режимів 
роботи. 

 

Отже, після вибору режису роботи, можуть 
наступити зміни в: 

� інформаційному полі (різні описи) 

� інші кнопки можуть бути також доступні. 

Зв'язок інформації і кнопок з режимамми роботи 
дозволяє створювати специфічні вагові аплікації які 
необхідні для конкретних цілей і для конкретних 
користувачів. 

Кожен з операторів ваги може вибрати інший 
режим роботи як ЗАДУМАНИЙ. В такома випадку, 
вага може повідомити свою готовність до роботи, 
наприклад, в режимі рахування кількості однакових 
деталей, або визначення процентних відхилень. В 
будь-який момент можна змінити даний режим 
роботи на інший 

 

 

6.2. Робота з меню 

 
 Завдяки кольоровому сенсорному дисплею пересування по меню програми ваги – інтуїтивне і 
просте  
 

 або  Вхід в головне меню  

 

Швидкий перехід вгору до головного меню 

 

Прехід вгору по меню  

 

Прехід вниз по меню 

 

Швидкий перехід до головного меню  

 
Зміни збережені  
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Зміни відхилені  

 Дані додані (напр. користувачі) 

 Дані стерті  

 

6.3. Повернення в режим зважування 
    

Внесені зміни записуються в пам'ять ваги при поверненні в режим зважування згідно з 
процедурою запису змін. 

 Натискайте кілька разів , доки на дисплеї не з’явиться напис:  
 

 
 

 Після цього оберіть потрібну дію:  

 – зберегти зміни 

 – відхилити зміни 
 

6.4.  Швидке повернення в режим зважування  

 Швидке повернення в режим зважування  можливе: з записом або без запису 
  
 Повернення в меню без запису введених змін  

 Натисніть і тримайте впродовж 2 секунд клавішу , яка розміщена у верхньому правому 
куті.  
Вага повернеться до висвітлення маси.  
 

 

 

 
 
 Повернення в меню з записом введених змін 

 Дана процедура дозволена якщо поворот здійснюється з меню: Периферія, Калібрування, 
Користувач, Веб, Системна інформація, Актуалізація, виставлення по рівню.  
Натисніть і чекайте біля 2 секунд ліву верхню клавішу (зона опису меню), програма повернеться 
до головного меню. 
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 Потім натисніть  , з’явиться діалогове вікно на дисплеї. Натисніть необхідну клавішу.  
 

 
Увага:  
Зміна деяких внутрішніх параметрів функції не вимагає такого затвердження, тому що вибір іншого 
значення є одночасно і його затвердженням. 
Структура меню користувача складається з 8 головних головних груп, які стають доступні після 

натискання клавіші SETUP або символу  . 
 

� Калібрування 
� Внутрішнє 
� Зовнішнє 
� Користувача 
� Тест калібрування 
� Автоматичне калібрування 
� Час автоматичного 

калібрування  
� Вибрук результатів 
� Налаштування рапорту 
� Історія калібрування  

� Калібрування індикатора 
� функція 

� Користувачі 
� Max 10 користувачів 

� Периферія 
� Принтери 
� Сканер 
� Зовнішній комунікатор 
� RS 232 [1]  
� RS 232 [2] 

 

� Системна інформація 
� ID ваги 
� Тип ваги 
� Версія програми 
� Останнє калібрування 
� Температура 
� Видрук налаштувань 

� Мережа 
� Мережа 
� IP адреса 
� Маска підмережі 
� Адреса входу 

� Актуалізація 
� Аплікація  
� Принтери 
� Мова 
� Сервер 

� Встановлення по рівню 
� Встановлення 
� Вирівнювання 

 
 Меню Користувачі є найбільш розбудованою групою. Воно вміщує наступні підменю, 
модифікація яких дає можливість прилаштувати параметри ваги до власних потреб. 
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Бази даних: 

- товари 
- оператори 
- зважування 
- контрагенції 
- контроль 
- середнє тари 
- упакування 
- склади 
- етикетки 
- визначення ID 
- база рецептур 

− Деталі користувача 
� користувач  
� пароль 
� мова 
� адміністратор 
� роздрук налаштувань 
� копіювання налаштувань 

− Вигляд 
� кольор  
� яскравість дисплею 
� яскравість дисплею додаткового 
� звук 

− Зчитування даних 
� фільтр 
� затвердження результату 
� оновлення 
� автоматичне обнулення  
� остання цифра 

− Обслуговування клавіатури 
� лівий сенсор 
� правий сенсор 
� чутливість сенсора 
� звук сенсора 
� звук клавіатури 

− Дата/Час 
� формат дати 
� формат часу 
� час 
� дата 
� висвітлення часу 
� висвітлення дати 
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− Роздрук 
� Стандартний друк 
� Не стандартний друк 
� Код сторінки 
� Обрізання видруку 

− Одиниці 
� Основні одиниці 
� Додаткові одиниці 

− Режими роботи 
� Зважування 
� Підрахунок кількості 
� Дозування 
� Сортування 
� Відхилення 
� Зважування тваринок 
� Густина 
� Рецептури 
� Статистика 

− Доступ 
 

7. Процедури зважування 
 

 Для здійснення процесу простого зважування, потрібно використовувати клавіші з правого 
боку терміналу. Вага обладнана окремими клавішами для обнулення, тарування, і генерування 
роздруку  

7.1. Обнулення ваги  

Натискання кнопки спричиняє визначення нового значення нуля. 
Відтепер усі зважування будуть вираховуватись відносно нового 
значення нуля. Після обнулення ваги, значечення тари і нетто буде 
рівне нулю. Завжди перед початком нового процесу зважування 
необхідно обнулити вагу, особливо перед визначенням значення 
тари. Діапазон обнулення становить ± 20 % НГЗ ваги. 
 

 

7.2. Тарування ваги 

 
Натисніть клавішу TARE. Символ „Net“ означає, що усі покази 
ваги є значеннями нетто. 
Вказівка: тарування від’ємних значень є недопустимим і 
призводить до появи повідомлення про помилку. В такому випадку, 
необхідно обнулити вагу і заново виконати процедуру тарування. 

 

 

 
 Зважування: 
  
Покладіть продукт на тарілку ваги. Після стабілізації показів, можна зробити відлік результату 
зважування. Якщо перед тим була використана функція тарування, на дисплеї з’виться символ 
NET  
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7.3. Використання сталої тари в процесі зважування 

 

Якщо зважуються однакові пакунки з відомою масою, можна визначити так звагу 
сталу тару. При зважуванні таку тару можна викликати кнопкою Швидкого Доступу. 
Результат зважування буде нетто 

 Процедура – виклик тари 
o В будь-який момент користування 

натисніть кнопку Швидкого 
Доступу 

o На індикаторі з’явиться екран зі 
значеннями всіх записаних тар  

o Натиснути назву, або код вибраної 
тари – вона автоматично буде 
викликана для використання 

o на індикаторі з’явиться значення 
тари зі знаком мінус. 

 
Увага: 
Значення тари (максимально 10) може бути 
зміненим в меню „Tare“.  
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Процедура – запис Тари 
o Натисніть Швидкого Доступу 
o На індикаторі з’явиться значення всіх 

записаних тар 
o Натисніть Ікону Плюс 
o Значення тари буде додано до бази даних 

тар  
o Натисніть і притримайте лінійку з 

назвою тари  
o Індикатор покаже поле з даною тарою, 

необхідно вказати назву або код тари. 
Якщо кількість використовуваних тар 
значна, то передбачена можливість: 

 сортування бази згідно з назвою, кодом 
  вибір елементві згідно із назвою, кодом 
 редагування і зміни в базі упакувань 
 друкування елементів бази  
 експортування елементів бази до пліку 

CSV 
 імпортування елементів бази 

 
Процедура: 

 в довільний момент натиснути сіре 
інформаційне поле 

 на індикаторі з’явиться екран з 
внутрішнім меню 

 перемістити меню до поля ТАРА 
 натиснути поле ТАРА 

 
Увага:  
В меню ТАРА можна записати значення 
для використовуваних тар, які будуть 
доступні після натискання кнопки 
Швидкого Доступу «Тара» 

 натиснути клавішу Додати, щоб ввести 
нову тару 

 вказати її назву, а потім її значення 
 щоб змінити значення тари необхідно 

натиснути поле екрану з висвітленим 
значенням тари, з’явиться цифрова 
клавіатура – ввести значення і затвердити 
кнопкою ОК 

 щоб змінити назву Тари необхідно 
натиснути поле з назвою тари, з’явиться 
вікно з клавіатурою, в якому можна 
змінити її назву. Назва може мати 
максимально 15 знаків. 

 
 

 

 

Виклик сталої тари 
o Натисніть клавішу ШВИДКИЙ ДОСТУП 

і виберіть одну з запрограмованих 
значень тари  
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7.4. Використання автоматичного тарування    

 Процедура   
o В будь-який час користування 

натисніть сіре інформаційне поле 
o Висвітиться внутрішнє меню, 

пов’язане з даною функцією 
o Перемотайте меню до поля 

AUTOMATIC TARE і натисніть 
його 

  

 

  

 
o Встановіть автоматичну активність 

тари, натиснувши ТАК  
o Мінімальна маса має бути визначена  

 

7.5. Цифрова тара   

 

Цифрова тара вводиться за допомогою Клавіші Швидкого Доступу. Після натискання 
клавіші значення маси тари має бути введене з точністю не більшою за точність ваги.  

 

8. Основні термінали і програми ваги  
 
 Даний розділ описує дисплей ваги, пояснює дію програми ваги і елементи терміналу.  
 Опис терміналу  
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1.  Наближення до датчиків. 
Для того, щоб вибрати потрібну функцію, користувачу потрібно 
перемістити свою руку до необхідного сенсору (максимальна 
відстань 5 сантиметрів) 
 Сенсор підтверджує отримання наказу за допомогою звукового 
сигналу, після чого відбувається потрібна функція   
 

 
2. Клавіша «F1»«F1»  
Натисканням даної клавіші користувач спричиняє пересування з 
рівня меню до вибору користувача 

 

 

3  Клавіша «F2» 
Клавіша дозволяє вибрати функцію ваги (а саме: просте 
жважування, статистика, формули, рахування кількості, 
зважування у відсотках і визначення густини). 

 
4 «F3» 

       Клавіша робить можливе внутрішнє налаштування ваги 

 

5 «SETUP» 
Клавіша уможливлює встановлення головних прогам. 
Встановлення стосується до усіх дій, які виконує користувач 

 

 

6 «On/OFF» 
Клавіша уможливлює вимкнення/вмикання дисплею вагиing; 
стан готовності ваги  
 

 

 

7 «0» 
Клавіша уможливлює обнулення показів ваги 
 

 

 

8 «T» 
Клавіша уможливлює процес тарування  

 

 

8 «PRINT/ENTER »  
Натиснення клавіші спричинює передачу даних до зовнішніх 
приладів 

 
 

9.  Калібрування ваги 
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Для того, щоб забезпечити найточніше зважування вага може 
здійснювати процес калібрування. 
 
Види калібрування: 
� автоматичне внутрішнє  
� напівавтоматичне внутрішнє 
� зовнішнє  

 
Увага: Під час калібрування на вазі не повинно бути вантажу  

 
 

 

 Якщо потрібно, користувач може змінити установки, як описано далі 
Для того, щоб встановити параметри налаштування – натисніть клавішу 
SETUP  
 

 

 
Висвітиться головне програмне меню. Натисніть клавішу <Calibration>, після чого 
висвітиться діалогове вікно з процедурами калібрування  

 

 

 
 

1 Внутрішнє калібрування  
Натискання клавіші спричинює початок процесу внутрішнього 
калібрування. Цей процес є повністю автоматичним. Якщо на 
тарілці ваги знаходиться вантаж – на дисплеї висвітиться позначка 
про необхідність його зняття. 
 

 

2 Зовнішнє калібрування  

Натискання клавіші спричинює початок процесу калібрування з 
зовнішнім вантажем, маса якого записана в програмному меню. 
Дана функціє не є доступною для повірених ваг.  
 

 

3 Калібрування Користувачем 
Натискання клавіші спричинює початок процесу калібрування 
Користувачем. Дана функціє не є доступною для повірених ваг.  
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4 Тест калібрування 

Процес порівняння значення внутрішнього калібрування зі 
значенням записаним в пам’яті ваги. Порівняння ваги вбудованої 
гирі до ваги, записаної у пам’яті. Це призводить до відхилення, яке 
визначає дрейф шкали індикації.  

 

5 Корекція маси  

Можливість корекції значення маси внутрішнього калібрування. 
Дана функціє не є доступною для повірених ваг.  
  
6 Автоматичне калібрування 
можливі опції:  
часове – калібрування за часом, встановлюється параметром <time 
cal.Aut.>  
температурне – калібрування відносно зміни температури  
подвійне – калібрування відносно часових і температурних змін  

 

 

7  Час автоматичного калібрування 
Визначає часові інтервали між процесами автоматичного 
калібрування. Можливий часовий ряд: 1-12 годин 
   

8 Видрук результатів 
Визначає чи після завершення процесу калібрування буде 
створений і видрукований рапорт  

9  Встановлення рапорту  
Встановлення рапорту калібрування  
 

 

10 Історія калібрування    
 

10.1. Встановлення рапорту калібрування  

Відповідно до затвердженої системи, користувач може 
використовувати в рапорті калібрування наступну інформацію і 
символи: 

 
� назва режиму роботи 
� дата 
� час 
� користувач 
� тип ваги 
� ІD ваги 
� стан рівня 
� підпис 
� порожня лінія 
� номінальна маса 
� поточна маса 
� різниця 
� визначений код 

щоб визначити коди для використання в рапорті калібрування слід 
використовувати Профайл Користувача (User’s Profile /Operating Modes / 
Weighing / ID Definition /) 
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10.2. Історія калібрування  

  
Програма ваги записує усі здійснені процедури калібрування і 
зберігає інформацію в захищеній пам’яті у разі виникнення збоїв в 
електричній мережі. 
Наступна інформація може бути висвітлена на екрані ваги:  

� Всі калібрування 
� Температура калібрування 
� Час калібрування 
� Внутрішнє калібрування 
� Зовнішнє калібрування 
� Калібрування Користувачем 

 
Підказка: якщо пам’ять є перевантаженою (понад 50 процедур), початковий запис 
буде автоматично видалений. 
 
 

11.  Пристосування ваги – настанови користувачу 
 

Дана глава пояснює шляхи встановлення індивідуальних параметрів 
для конретного Користувача.  
Установки зберігаються в активному профайлі Користувача і можуть 
використовуватись в будь-який час. Після вибору Користувача, певні 
установки активуються автоматично.  
 

 

 Панель, яка стосується Користувача буде доступна після:   

� натискання клавіші SETUP на вазі, після чого символ 
Користувача     

� натискання клавіші SYMBOL, після чого символ 
Користувача     

� натискання клавіші F1  
 

� натискання активного поля з написом активного Користувача  
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Результатом кожної вищезазначеної дії буде висвітлення панелі, яка уможливлює: 
� додавання нового Користувача 
� ліквідація Користувача 
� корекція Користувача 
� вибір Користувача, чиї параметри були використані  

 

 
 

11.1. Додавання нового користувача 

 
У верхній частині вікна потрібно натиснути символ ПЛЮС  
Панель буде висвітлена, в якій потрібно ввести ім’я Користувача і 
затвердити натиснувши клавішу  <OK> .  Нове ім’я Користувача буде 
висвітлене на панелі  
 

 

 
 

11.2. Ліквідація Користувача 

 
Натисніть символ МІНУС в верхній частині вікна. На панелі висвітяться всі 
Користувачі. Виберіть Користувача, якого ви хочете знищити. Після 
натиснення Користувача, він буде автоматично змінений.  
Дана операція не вимагає підтвердження, тому процес знищення необхідно 
здійснювати обережно.  
  

 

 

  

11.3. Вибір Користувача 

 
Для вибору Користувача, який має бути активним в певний час необхідно 
натиснути відповідне поле з лівого боку від ім’я Користувача.  

 

 

11.4. Установки Користувача 

  
Для того, щоб отримати доступ до Установок Користувача, необхідно ввести ім’я 
Користувача.  
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a – поле доступу до установок;  b – поле вибору Користувача     

  
 
 

Наступні функції стосуються кожного Користувача: 
� Деталі користувача 
� Вигляд 
� Зчитування даних 
� Обслуговування клавіш 
� Видруки 
� Одиниці 
� Способи роботи 
� Доступ 

  

 

 

 
 

11.4.1.  Деталі Користувача  

Меню містить інформацію безпосередньо пов’язану з Користувачем:  
� Користувач 

Ім’я Користувача висвітиться в полі, воно може бути редогованим і зміненим. 
Використовуючи клавіатуру ви можете ввести ім’я Користувача і затвердити його. 

� Пароль 
Дане поле уможливлює введення паролю. Необхіджно натиснути поле PASSWORD 
(ПАРОЛЬ) і клавіатура з діалоговим вікном висвітиться на екрані. Виберіть 
необхідний вам пароль і збережіть його.  

� Мова  
Дане поле уможливлює вибір мови, яка буде активною у 
вазі. Необхідно натиснути поле LANGUAGE (МОВА) і 
обрати потрібну вам мову 
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� Адміністратор 

Функція уможливлює Адміністратора. Варто запам’ятати, що Адміністратор має 
необмежений доступ до установок ваги. Функція дозволяє Адміністратору 
передавати права вибраному користувачу. Варто пам’ятати, що Адміністатор не має 
обмежень у доступі до настановок ваги.  

   ▪  Видрук установок Відноситься лише до деяких налаштувань користувача і виглядає 
наступним чином:  
                           ------------ Приватність користувача -----------                               
     Користувач                 По замовчуванню                             
     Мова                                                 
     Адміністратор            Так 

 

 

11.4.2. Вигляд 

 

 

 

 
Меню містить інформацію пов’язану з виглядом і дисплеєм, таку як:  
� Колір 

Дане поле відображає можливі кольори, які можуть бути обрані оператором 
� Яскравість дисплею  

Дане поле уможливлює визначення яскравості дисплею в діапазоні від 0 до 9. 
� Додаткова яскравість дисплею 

Дане поле уможливлює додаткову яскравість дисплею в 
діапазоні від 0 до 9. 
 
 

Увага: 
 

� Натисніть бокові навігаційні кнопки для того щоб 
побачити усі можливості вибору яскравості 

� Якщо Ви хочете позбутись даного вибору, натисніть 
кнопку повернення 
  

�  Звук 
Дана функція має дві опції: звук – ТАК, або звук – НІ. Виберіть необхідне значення.  
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11.4.3. Зчитування показів 

 

 

 

 
 
Дане меню вміщює інформацію пов’язану з процесом зважування, таким як:  

� Фільтр 

� Затвердження результатів 

� Відновлення 

� Автонуль 
 

11.4.5.  Дата/Час 

 

 

 

 

Меню вміщює опції встановлення Дати і Часу.  

� Формат дати  

Після натиснення активного поля, можна буде обрати зручний для вас формат 
часу:  

o D/M/Y (день/місяць/рік) 

o M/D/Y (місяць/день/рік) 

 

� Формат часу 

Після натискання активного поля, можна встановити часові 
параметри, такі як: 

o 12 години 

o 24 години 
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12. Визначення густини твердих тіл, рідин та повітря.                                                       

  
 
Функція густини використовується для визначення трьох наступних величин: густина твердих тіл, 
густина рідин та повітря. Алгоритми для визначення густини рідин і твердих тіл можуть 
застосовуватися до будь-яких ваг, алгоритм для визначення густини повітря застосовується лише 
для ваг з d = 0,1 мг і 0,01 мг.    
 
Клавіші швидкого доступу для використання  функції густини. Виберіть Yes (видимий) чи No 
(невидимий) варіант для кожної клавіші.  
 

   Калібрування                                                        Визначення ID 

  Налаштування тарування                                    Тверде тіло 

  Виклик тарування                                                 Повітря 

  Друк заголовків                                                  Рідина 

  Друк тексту                                                       Статистика 

  Очистити лічильник                                         ххх Нестандартні клавіші                   
 

Інформація щодо контрольного зважування: 
 
o додаткова одиниця зважування 

o тарування 

o брутто 

o лічильник 

o температура 

o густина 

o статистичні дані / кількість, різниця, сума, допустиме відхилення  і т.д. / 

o ідентифікаційні коди ID 

o нестандартна інформація 

o визначення нестандартної інформації 
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Для кожної інформації необхідно вибрати опцію ТАК (Yes, видимий) чи НІ (No, невидимий) як 
критерій   відображення інформації.  
 
 
 
Керування додатковими клавішами, пов’язаних із Функцією Густини детально описано у 
наступній частині інструкції. 
УВАГА: Детальний опис процесів та залежностей, що мають місце під час визначення густини 
твердих тіл та рідин знаходиться в Інструкції користувача щодо визначення густини. 
 
12.1. Вибір режиму роботи за замовчуванням під час 
використання функції «Густина» 
 
Ви самостійно можете обрати список функцій, які 
будуть використовуватися разом з функцією «Густина». 

Скористайтеся меню внутрішніх функцій для того, 
щоб здійснити вибір. Доступні опції: тверді або 
рідкі речовини. 
Використання режиму роботи за замовчуванням 
можливе лише тоді, коли клавіші швидкого 

доступу для твердих або рідких речовин - вимкнені. 
 
 
Вибір робочого режиму за замовчуванням:  

o У будь-який момент натисніть  інформаційне поле  
сірого кольору. 

o Усі доступні функції та налаштування з’являться на 
екрані. 

o Оберіть клавіші швидкого доступу. 

o Оберіть тип інформації,що буде відображатися в полі 
INFO. 

      ____________________________ 
o Поверніться у меню поля  «Густина» .                                                      

o Оберіть з цього меню тип густини, що буде вста-новлено 
за замовчуванням.  

o Обраний тип густини буде автоматично активований 
після повернення до зважування.                                                                    

 
 
УВАГА: після зміни типу режиму роботи, автоматично 
зміниться режим за замовчуванням 
/автоматична зміна значення поля «Густина», наприклад: 
рідина -> тверде тіло/ 
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12.2. Густина твердих тіл  
 
Для цієї функції рекомендується використовувати клавіші швидкого доступу, що дає 
можливість змінювати налаштування. Густина твердих тіл визначається за допомогою 
наступних трьох речовин: 

 
 - Дистильована вода 
 - Спирт 
 - Інша рідина відомої густини             
    
У випадку, коли обрано дистильовану воду або спирт, 
необхідно вказати температуру рідинни. Після 
введення температури, зміни у густині будуть 
відображені автоматично. 
 
 
 
Визначення густини твердого тіла: 

o Натисніть клавішу швидкого  

доступу SOLIDS 
o На екрані з’являться опції цієї функції 

o Оберіть тип рідини 

o визначте та введіть її температуру 

o у випадку, якщо обрано іншу рідину 

(OTHER) введіть її густину 
o після налаштування параметрів  

натисніть клавішу START FIELD 
o Вага готова до роботи 

 
 УВАГА:  
1.Визначення густини твердого тіла здійснюється 
через визначення маси зразка у повітрі, а потім в 
обраній рідині. 
2. Протягом здійснення аналізу  
температура рідини повинна 
бути незмінною. 
 
3. Бульбашки повітря на поверхні   
зразка можуть бути причиною ви- 
кривлення результатів дослідження  
у рідині. 
 

o Необхідно дотримуватися усіх інструкцій, зазначених в інформаційному полі, що на панелі 
команд 
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- Зразок має бути розміщено на верхній частині 
тарілки w 1 
- Натисніть клавішу ОК після стабілізації показів 
ваги 
- Перекладіть зразок на нижню  
тарілку w 2 
- Натисніть клавішу ОК після стабілізації показів 
ваги 
- Результат вимірювань з’явиться на екрані. 
 
 
 
 
 
12.3. Густина рідин 

     Густина рідини визначається за допомогою  визначення маси контрольної кульки у 
повітрі, а  згодом і в досліджуваній рідині.  
 
Перед вимірюванням необхідно ввести значення 
об’єму контрольної кульки, що вказаний на її 
гачку. 
 
Визначення густини рідини: 
 
o Натисніть клавішу швидкого доступу 
LIQUIDS 

o На екрані з’являться опції цієї функції 

o Оберіть поле «Об’єм контрольної кульки» 

o Введіть об’єм контрольної кульки  

у діалоговому вікні, що з’явится  
та натисніть клавішу ОК 
o натисніть клавішу START FIELD 

o вага готова до роботи 

o дотримуйтеся усіх інструкцій, зазначених в 
інформаційному полі, що на панелі команд. 

 
 
- Контрольна кулька має бути підвішена: 
зважування у повітрі; w 1 
- Натисніть клавішу ОК після стабілізації ваги 
- Кулька повинна бути зважена у досліджуваній рідині: зважування у w 2 
- Натисніть клавішу ОК після стабілізації 
 показів ваги 
- Результат вимірювань з’явиться на екрані. 
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12.4. Густина повітря 

   Густина повітря є однією з бажаних 
передумов  для  корегування результатів 
зважування, пов’язаних із впливом 
витискування повітря. 
 
1.Функція визначення густини 
повітря застосовується лише для ваг з  
d = 0,1 мг і 0,01 мг.   
  
2.Для визначення густини повітря необхідні два 
взірці:   алюмінієвий та сталевий, з відомими 
масами (що замовляються окремо). 
 
 
 
 
Визначення густини повітря:       
 
o Натисніть клавішу швидкого доступу AIR 

o На екрані з’являться опції цієї функції 

o Оберіть в полі значення пункт STEEL 
(СТАЛЬ) та введіть  
правильне  значення маси взірця 
o Оберіть в полі значення  
пункт ALUMINIUM ( АЛЮМІНІЙ)  
та введіть правильне  значення маси 
 взірця 
o У випадку, якщо досліджувані взірці 
виготовлено з інших матеріалів, змініть 
значення поля пов’язаного з густиною  
матеріалів  
o натисніть клавішу START FIELD 

o дотримуйтеся усіх інструкцій, зазначених в інформаційному полі, що на панелі команд 

- покладіть сталевий взірець 
- натисніть клавішу ОК після стабілізації показів ваги 
 
- покладіть алюмінієвий взірець 
- натисніть клавішу ОК після стабілізації показів ваги 
 
- результат вимірювань з’явиться на екрані автоматично. 
 
 
 

 
 


