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SERIA PI100

1. Cechy charakterystyczne
•
•
•
•

Duży wyświetlacz LCD
Zasilacz /akumulator
Funkcja SAVE do wywołania towarów z pamięci
Automatyczne podświetlanie

2. Opis klawiszy
Zero
Tare
Save
funkcji.
PLU
C
0~9
1~4
00

zerowanie wskazań wagi przy małych odchyłkach
tarowanie wagi, tylko masa netto
włączanie/wyłączanie ceny i tary w funkcji automatycznego zerowania
zapamiętanie i wywoływanie ceny z pamięci wagi
usuwanie wprowadzonych danych
klawisze numeryczne do wprowadzania ceny
klawisze bezpośrednich PLU
klawisze do wprowadzenia podwójnego zera

3. Uwagi ogólne
• Jeśli

poziom

napięcia

na

akumulatorze

spada

nisko,

zaświeci

się

automatycznie znacznik
. Oznacza to, iż należy podłączyć wagę do
zasilacza, aby naładować akumulator. Jeśli zasilacz nie będzie podłączony to
waga będzie wyświetlać co 10 minut komunikat „bat lo”, a po ok. 50
minutach zostanie wyłączona całkowicie.
• Na wadze znajduje się kontrolka ładowania charge. Zielona kontrolka
oznacza, że akumulator jest naładowany, a czerwona że akumulator jest
ładowany. Po zaświeceniu zielonej diody należy pozostawić wagę
podłączoną jeszcze przez min. 1 godzinę, aby mieć pewność że zostanie
dobrze naładowana.
• W celu naładowania akumulatora wystarczy podłączyć zasilacz do wagi.
Uruchomienie wagi nie jest konieczne. Kompletny czas ładowania
akumulatora to 24 godziny.
• Nowe akumulatory są tylko w połowie naładowane. Przed rozpoczęciem
użytkowania wagi proszę naładować akumulator według instrukcji podanych
powyżej.
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Niektóre akumulatory funkcjonują lepiej dopiero po kilkukrotnym
powtórzeniu procesu ładowania (tj. rozładowanie całkowite i naładowanie
całkowicie).
Czas działania akumulatora zależy od wielu czynników (stan początkowy,
poprawne cykle ładowania i rozładowania, temperatura pracy). Bardzo
ważnym czynnikiem, wpływającym na czas pracy akumulatora jest
używanie podświetlania wyświetlacza. Czas pracy na akumulatorze może
być dwukrotnie dłuższy bez używania podświetlania.
• Waga powinna być umieszczona na stabilnej powierzchni.
• Należy unikać ekstremalnych temperatur. Nie wolno wystawiać wagi na
bezpośrednie działanie słońca oraz umieszczać jej w pobliżu nawiewów
klimatyzacyjnych.
• Zaleca się unikać niestabilnych powierzchni. Stół i podłoże powinny być
nieruchome. Nie należy umieszczać wagi w pobliżu maszyn wywołujących
drgania.
• Należy unikać niepewnych gniazd sieciowych. Nie wolno używać wagi w
pobliżu urządzeń o wysokim poborze energii takich jak sprzęt lutowniczy
albo duże silniki.
• Należy unikać wysokiej wilgotności, która mogłaby spowodować skraplanie.
Nie wolno zanurzać wagi w wodzie lub polewać wodą.
• Waga powinna być utrzymywana w czystości i powinna być sucha.
• Zaleca się unikać przeciągów, powstałych np. pod wpływem działania
wentylatora, czy otwartych drzwi. Nie wolno umieszczać wagi zbyt blisko
otwartego okna.
• Nie można niczego kłaść na wagę, jeśli nie jest włączona.
• Nie wolno obciążać wagi masą większą niż maksymalna dopuszczona
(pojawia się wtedy komunikat ol=overload).
• Nie wolno rzucać towarów na szalkę (należy kłaść delikatnie).
• Po włączeniu wagi należy odczekać ok. 15 minut w celu rozgrzania wagi i
ustabilizowania wskazań.
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4. Opercje z wagą
4.1. Zerowanie
Jeśli na szalce nie ma towaru i waga nie wskazuje zera, naciśnij klawisz
w
celu ręcznego zerowania wagi. Kiedy punkt zero zostanie osiągnięty na
wyświetlaczu pokaże się wskaźnik zero. Jeśli wskazanie masy przekroczy 10%
maksymalnego obciążenia to zerowanie takie nie będzie możliwe.
Wagi są udostępniane z możliwością ręcznego wyzerowania w celu rozwiązania
drobnych problemów z odchyleniami wagi lub nagromadzeniem materiałów na
szalce.
4.2. Tarowanie
Umieść pojemnik (tarę) na szalce a pokaże się wartość masy tego pojemnika.
Wciśnij TARE w celu wytarowania wagi. Masa, która pojawi się na wyświetlaczu
zostanie zapisana jako wartość tary. W tym momencie zostanie aktywowany
wskaźnik masy “net” a wskaźnik masy będzie wskazywał 0.000kg. Po zdjęciu
pojemnika z szalki wyświetli się ujemna masa wskazująca wartość tary. Aby
wykasować tarę należy ponownie nacisnąć klawisz TARE (w momencie
wyświetlania masy ujemnej). Tara może być wyzerowana jeśli wartość masy
ujemnej po zdjęciu towaru jest równa wartości w momencie naciskania tary.

4.3. Ważenie
• Połóż towar na szalce
• Odczekaj, aż zapali się znacznik stabilności
• Odczytaj wartość
Unikaj przeciążenia. Jeśli pojawi się “ol” zredukuj masę

4.4. Wprowadzenie ceny
• Upewnij się, ze szalka jest pusta i na wyświetlaczu jest zero
• Połóż towar na szalce
• Wprowadź cenę używając klawiszy numerycznych. Należność wyświetli się
automatycznie
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4.5. Pamięć cen
Waga PI100 może zapamiętać 10 cen, które mogą być wywoływane za pomocą
klawiszy numerycznych od 0 do 9. Dodatkowo 4 ceny mogą być zapamiętane i
wywoływane za pomocą klawiszy bezpośrednich.
4.6. Zapisywanie cen
Wprowadź cenę za kilogram.
0000

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

10

0

, waga wyświetli
Save

pos

ps 0-9

Naciśnij odpowiedni klawisz, pod którym ma być zapamiętana cena. Jeśli cena
ma być zapamiętana pod klawiszem bezpośrednim, naciśnij i przytrzymaj dany
klawisz bezpośredni.
Plu

saved

4.7. Wywołanie PLU z pamięci
Aby wywołać cenę z pamięci należy nacisnąć klawisz PLU.
Na wyświetlaczu pojawi się: load
pos
ps 0-9
Naciśnij odpowiedni klawisz odpowiadający zapamiętanej cenie.
0000

10

0

Na wyświetlaczu pojawi się zapamiętana cena.
Połóż towar na szalce. Należność będzie wyświetlona automatycznie.
W przypadku klawiszy bezpośrednich wystarczy nacisnąć dany klawisz.
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4.8. Podświetlenie wyświetlacza LCD
Na wadze można wybrać jedną z opcji podświetlania wyświetlacza. Naciśnij i
przytrzymaj klawisz 00, aż na wyświetlaczu pojawi się:
Blset

mode

auto

Naciśnij klawisz szybkiej obsługi 4 aby wybrać jedną z 3 opcji podświetlania:
• On- podświetlenie jest włączone cały czas
• Off- podświetlenie jest wyłączone cały czas
• Auto- podświetlenie włączy się samoczynnie, gdy wskazanie masy będzie
różne od zera i wyłączy się, gdy waga będzie wskazywać zero.
Zatwierdzić klawiszem TARE.

4.9. Automatyczne zerowanie ceny
Waga może pamiętać wprowadzoną cenę lub zerować po zdjęciu towaru.
Klawisz SAVE służy do przełączania trybu zapamiętania lub kasowania ceny. Gdy
na wyświetlaczu podświetlone jest SAVE oznacza to, że po zdjęciu towaru cena
towaru nadal będzie zachowana.
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5. Współpraca z kasą fiskalną
Waga współpracuje z kasami fiskalnymi lub komputerami i ma domyślnie
ustawiony protokół (Apollo) do współpracy z kasami Novitus.
Jeśli zajdzie potrzeba zmiany protokołu (lub sprawdzenia) to należy:
Włączyć wagę i podczas odliczania testowego nacisnąć i przytrzymać klawisz
TARE. Wyświetli się pn i należy wprowadzić 0000 i zatwierdzić TARE. Klawiszami
szybkiej obsługi 2 i 4 wybrać funkcję F11 RS232/mode. Tu należy wybrać
oczekiwany protokół (dla kas Novitus jest to protokół Apollo zwany również jako
AP1/Angel/Samusng/Dibal i zatwierdzić TARE). Wyjście z programowania
dokonuje się klawiszem ZERO.
Schemat kabla komunikacyjnego pomiędzy wagą PI100 a kasą fiskalną lub
komputerem

6. LEGALIZACJA
Wszystkie wagi oferowane przez NOVITUS posiadają legalizację. Oznacza to, że
wagi mogą być używane w rozliczeniach handlowych.
Każda waga ma swój określony sposób znakowania cech legalizacyjnych. Dla wag
SPC jest to:
1. Tabliczka znamionowa z pełną informacją o wartościach metrologicznych
(model wagi, nr numer seryjny, zatwierdzenie typu, masa maksymalna i
minimalna, działka, tara)
2. Znak CE z rokiem legalizacji (np.18=2018r.) i z numerem jednostki
certyfikującej (np. 0122)
3. Znak “M”
4. Dwie plomby od spodu wagi zabezpieczające przed rozkręceniem lub
użyciem klawisza kalibracyjnego.
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Przykładowa tabliczka znamionowa

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w instrukcji bez
wcześniejszego uprzedzenia
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Deklaracja zgodności
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Oferta NOVITUS obejmuje:

Comp S.A oddział nowy sącz
Novitus-centrum technologii sprzedaży
33-300 nowy sącz • ul. Nawojowska 118 •
Tel. (018) 444 07 20 • fax (018) 444 07 90
Pomoc techniczna w zakresie wag: (018) 444 07 54
E-MAIL: INFO@NOVITUS.PL • WWW.NOVITUS.PL

infolinia: 0 801 13 00 23
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