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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Ευχαριςτοφμε που προτιμιςατε τθν θλεκτρονικι μασ ηυγαριά. Για να 

χρθςιμοποιιςετε ςωςτά αυτιν τθν ηυγαριά ςασ παρακαλοφμε να αφιερϊςετε λίγο 

από τον πολφτιμό ςασ χρόνο για να διαβάςετε αυτό το εγχειρίδιο. 

 

ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 

- Η οκόνθ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ςε ςτεγανό μζροσ και να μθ 

βρζχετε, αλλά και να μθν είναι εκτεκειμζνθ ςτον ιλιο για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. 

- Η ςυςκευι κα πρζπει να είναι καλά τοποκετθμζνθ  ςτθν βάςθ τθσ ι ςτο 

γραφείο. Προςοχι, κίνδυνοσ καταςτροφισ τθσ οκόνθσ από τισ πτϊςεισ.  

- Σο πλθκτρολόγιο κα πρζπει να κακαρίηεται, με ςτεγνό πανί. 

- Σα πλικτρα είναι ςχεδιαςμζνα να πιζηονται με το χζρι και δεν πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται με αλλά αντικείμενα. 

- Η ηυγαριά που είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν οκόνθ μασ, κα πρζπει να είναι 

τοποκετθμζνθ ςε επίπεδθ και ςτακερι επιφάνεια, προςτατευμζνθ από 

ρεφματα, αζρα, κραδαςμοφσ. 

- τθ ηυγαριά δεν κα πρζπει να τοποκετείται βάροσ μεγαλφτερο από το 

αναγραφόμενο ςτθν ζναρξθ τθσ οκόνθσ. (ΜΕΓΙΣΟ ΒΑΡΟ xxxxxx).     

- τθ ηυγαριά δεν πρζπει να γίνει καμιά εργαςία με θλεκτροκόλλθςθ, αν 

πρϊτα δεν ζχουν αφαιρεκεί όλα τα θλεκτρονικά εξαρτιματα (ενδείκτθσ – 

δυναμοκυψζλεσ – εκτυπωτισ). 

- Για τθν καλφτερθ προςταςία τθσ ηυγαριάσ, κα πρζπει να είναι κλειςτι όταν 

δεν χρθςιμοποιείται και με το φορτιςτι βγαλμζνο από το ρεφμα.     
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ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΗ ΟΘΟΝΗ 
 

Πιζηοντασ το πλικτρο  On / Off  ανοίγει θ ηυγαριά. Αφοφ εμφανιςτοφν κάποιεσ 

πλθροφορίεσ ςτθν οκόνθ, θ ςυςκευι ζρχεται ςε κατάςταςθ ηφγιςθσ.  

Με το ίδιο πλικτρο πιζηοντασ το για 2’’ θ ςυςκευι κλείνει. 

ΜΗΔΕΝΙΜΟ       
 

Όταν εκκινεί θ ςυςκευι μασ εκτελεί αυτόματα λειτουργία αυτόματου μθδενιςμοφ. 

Εάν ςε περίπτωςθ που δεν ζχουμε κάποιο βάροσ ςτθν πλατφόρμα ηφγιςθσ και θ 

ζνδειξθ ςτθν οκόνθ δεν είναι μθδζν, τότε πιζηοντασ το πλικτρο B/-0-  αυτι 

μθδενίηει. 

ΑΠΟΒΑΡΟ     
 

Σοποκετϊντασ μια άδεια ςυςκευαςία ςτθ ηυγαριά (παλζτα, δοχείο, χάρτινο κουτί 

κ.α.) και πιζηοντασ το πλικτρο tare, θ οκόνθ μθδενίηει.  τθ ςυνεχεία βάηοντασ πάλι 

τθν ςυςκευαςία με το προϊόν που κζλουμε να ηυγίςουμε ςτθν οκόνθ εμφανίηεται 

μόνο το κακαρό βάροσ του προϊόντοσ. Μετά από τθ ηφγιςθ μασ εάν δεν 

¨κλειδϊςουμε¨ τθν τιμι του απόβαρου, θ λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. 

 

 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΙΜΗ ΑΠΟΒΑΡΟΤ: 

Για να κλειδϊςουμε τθν τιμι του απόβαρου και να μθν απενεργοποιθκεί θ 

λειτουργία αυτόματα, πρζπει μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ 

απόβαρου να πιζςουμε για δεφτερθ φορά το πλικτρο T . Όταν κελιςουμε 

να απενεργοποιιςουμε αυτι τθ λειτουργία, αφαιροφμε το βάροσ από τθ 

ςυςκευι μασ και πιζηουμε το πλικτρο T. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟΒΑΡΟ 
 

Όταν ςε μια ςυςκευαςία που γνωρίηουμε το απόβαρο, κζλουμε να μάκουμε το 

βάροσ τθσ, τότε μποροφμε τοποκετϊντασ το αντικείμενο ςτθν πλατφόρμα απλά να 

το πλθκτρολογιςουμε. Πιζηουμε τα πλικτρα T και FUN και βάηουμε τθν τιμι του 

απόβαρου με τα πλικτρα T και B και πιζηουμε intro/print. Με το πλικτρο B 

εναλλάςςουμε τισ τιμζσ τθσ οκόνθσ μεταξφ κακαροφ και ολικοφ βάρουσ. Για να 

απενεργοποιθκεί θ λειτουργία αυτι πιζηουμε το πλικτρο tare δφο φορζσ. 
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Όταν χρθςιμοποιοφμε το απόβαρο ςτθν οκόνθ εμφανίηεται επάνω από τθν τιμι 

ηφγιςθσ ζνα Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
 

τθν οκόνθ δεν εμφανίηεται θ θμερομθνία και θ ϊρα. 

 

Αλλαγι ϊρασ : Πιζηουμε FUN και B και ςτθ ςυνεχεία με τα πλικτρα T ή B 

περιθγοφμαςτε ςτισ ρυκμίςεισ ηυγαριάσ μζχρι τθν οκόνθ μασ να γράφει CLOCK.  

Ζπειτα πιζηουμε το πλικτρο intro/print για να προχωριςουμε. Επιλζγουμε το 

υπομενοφ TIME με τον ίδιο τρόπο και ρυκμίηουμε τθν ϊρα με τθ μορφι: ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ, 

όπου: 

 ΩΩ: θ ϊρα ςε 24ωρθ μορφι 

 ΛΛ: τα λεπτά 

 ΔΔ: τα δευτερόλεπτα 

Πιζηουμε intro/print για να επαλθκεφςουμε τθ ρφκμιςθ μασ. 

 

Αλλαγι θμερομθνίασ  : Πιζηουμε FUN και B και ςτθ ςυνεχεία με τα πλικτρα T ή B 

περιθγοφμαςτε ςτισ ρυκμίςεισ ηυγαριάσ μζχρι τθν οκόνθ μασ να γράφει DATE. 

Ζπειτα ρυκμίηουμε τθν θμερομθνία με τον ίδιο τρόπο που ρυκμίςαμε και τθν ϊρα, 

με τθ μορφι: μμ/ΜΜ/ΕΕ, όπου: 

 μμ: θ μζρα 

 ΜΜ: ο μινασ και 

 ΕΕ: το ζτοσ 

Πιζηουμε intro/print για να επαλθκεφςουμε τθ ρφκμιςθ μασ. 

ΕΚΣΤΠΩΗ  
 

Με το πλικτρο intro/print κάνουμε εκτφπωςθ ηυγολογίου. 

Πιζηοντασ intro/print και FUN εκτυπϊνουμε ςυγκεντρωτικό ηυγολόγιο και 

ταυτόχρονα ςβινουμε το ιςτορικό ηυγίςεων. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Για να χρθςιμοποιιςουμε αυτι τθ λειτουργία κα πρζπει να είναι 

απενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτόματθσ εκτφπωςθσ που περιγράφεται 

παρακάτω. 
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ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΚΣΤΠΩΗ 
 

Η ςυςκευι μασ, μασ παρζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ εκτφπωςθσ. Για να γίνει 

αυτό, κα πρζπει θ ηυγαριά μασ να αδειάηει μετά από κάκε ηφγιςθ( να δείξει δθλαδι 

θ ηυγαριά μασ ̈ 0¨ κιλά). 

 

 ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΚΣΤΠΩΗ ΞΕΦΩΡΙΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΤΓΙΗ:  

 

Για να ενεργοποιιςουμε αυτι τθ λειτουργία, μπαίνουμε ςτο μενοφ 

λειτουργιϊν με τα πλικτρα FUN και B ταυτόχρονα πατθμζνα. 

Περιθγοφμαςτε ςτισ επιλογζσ με τα πλικτρα T ή B μζχρι τθν οκόνθ μασ να 

εμφανίηεται το μινυμα W.UNIQ. Μπαίνουμε μζςα ςτθ λειτουργία με το 

intro/print και επιλζγουμε αν κζλουμε να ενεργοποιιςουμε ι όχι αυτι τθ 

λειτουργία(on/off). Ζπετα πάμε ςτθν επιλογι AUTOAC και τθν 

ενεργοποιοφμε( εάν κζλουμε να γίνεται αυτόματθ εκτφπωςθ) ι τθν 

απενεργοποιοφμε( εάν δεν επικυμοφμε αυτόματθ εκτφπωςθ). ε αυτι τθ 

λειτουργία θ ςυςκευι μασ τυπϊνει ξεχωριςτά για κάκε ηφγιςθ μια εκτφπωςθ 

με το βάροσ και το απόβαρο( αν ζχουμε ρυκμίςει κάποιο απόβαρο). 

 

 ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΤΠΩΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΖΤΓΙΕΩΝ: 

 

Για να ενεργοποιιςουμε αυτι τθ λειτουργία πρζπει να μποφμε ςτο μενοφ με 

τα πλικτρα FUN και B ταυτόχρονα πατθμζνα και περιθγοφμαςτε με τα 

πλικτρα T ή B ςτισ επιλογζσ μζχρι ςτθν οκόνθ μασ να εμφανιςτεί το 

AUTOAC. Πιζηουμε το πλικτρο intro/print για να μποφμε ςε αυτι τθ 

λειτουργία, αν είναι off πιζηουμε το B ή Σ για να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μασ 

on και επιβεβαιϊνουμε με το πλικτρο intro/print. Ζπειτα με τα πλικτρα B ή 

T περιθγοφμαςτε ςτισ επιλογζσ μζχρι τθν οκόνθ μασ να εμφανίηεται 

NU.ACUM και μπαίνουμε ςτθ λειτουργία με το πλικτρο intro/print. τθν 

οκόνθ μασ εμφανίηεται ο αφξων αρικμόσ ηυγίςεων ςτον οποίο κζλουμε να 

εκτυπωκεί αυτόματα το ςφνολο των ηυγίςεων μασ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ:  

- Όταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτόματθσ εκτφπωςθσ δεν 

μποροφμε να εκτυπϊςουμε χειροκίνθτα τθ ηφγιςθ και το ςυνολικό μασ 

ηυγολόγιο. 

- Μετά από τθν ςυνολικι μασ εκτφπωςθ ο μετρθτισ των ηυγίςεων μθδενίηει 

και ςτθν επόμενθ μασ ηφγιςθ ξεκινάει από το 1 μζχρι τθν επόμενθ ςυνολικι 

μασ εκτφπωςθ. 
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 ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΠΕΙΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΖΤΓΙΗ ΜΕ 

ΦΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΣΤΠΩΗ ΤΝΟΛΟΤ 

 

Εάν επικυμοφμε να τυπϊνεται θ τιμι τθσ κάκε ηφγιςθσ μασ αυτόματα αλλά 

να παίρνουμε ςυνολικό ηυγολόγιο όποτε εμείσ το επικυμοφμε, ακολουκοφμε 

τα παρακάτω βιματα. 

Πιζηοντασ ταυτόχρονα τα πλικτρα FUN και B μπαίνουμε ςτο μενοφ των 

λειτουργιϊν και με τα πλικτρα B ή Σ περιθγοφμαςτε ςτισ επιλογζσ μζχρι θ 

οκόνθ μασ να γράφει AUTOAC.Μπαίνουμε ςτθ λειτουργία πιζηοντασ το 

πλικτρο intro/print, αλλάηουμε τθν επιλογι ςε on και επαλθκεφουμε με το 

πλικτρο intro/print. Ζπειτα με τα πλικτρα B ή Σ βρίςκουμε τθν επιλογι 

NU.ACUM και μπαίνουμε με το πλικτρο intro/print. Ρυκμίηουμε τθν τιμι 

που μασ δείχνει ςε ¨0¨ και επιβεβαιϊνουμε τθν επιλογι μασ με το πλικτρο 

intro/print.Βγαίνουμε από το μενοφ των λειτουργιϊν με το πλικτρο FUN και 

πλζον θ ςυςκευι μασ εκτυπϊνει κάκε φορά που ςτακεροποιείται θ τιμι και 

δεν είναι 0.Όταν κελιςουμε να εκτυπϊςουμε το ςυνολικό μασ ηυγολόγιο, 

πιζηουμε ταυτόχρονα τα πλικτρα FUN και INTRO/PRINT.Μετά τθν ςυνολικι 

εκτφπωςθ του ηυγολογίου μασ, μθδενίηουν οι μετρθτζσ μασ. 

ΤΝΔΕΗ LOADCELL 
 

Η οκόνθ μασ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδεκεί είτε με τετράκλωνο,είτε με εξάκλωνο 

καλϊδιο με το loadcell μασ. το παρακάτω ςχζδιο και πίνακα περιγράφεται πϊσ 

ςυνδζεται το loadcell μασ ςτθν οκόνθ με κάκε τφπο καλωδίου. 

 

Αριθμός 
PIN 

ΗΜΑ Σετράκλωνο 
καλώδιο (χρώμα) 

Εξάκλωνο 
καλώδιο (χρώμα) 

1 Αρνθτικό τροφοδοςίασ(V-) Μαφρο Μαφρο 

2 Αρνθτικό ςιματοσ(Ε-) Λευκό Λευκό 
3 Γείωςθ Πλέγμα Πλέγμα 

4 Θετικό ςιματοσ(Ε+) Πράςινο Πράςινο 
5 Θετικό τροφοδοςίασ(V+) Κόκκινο Κόκκινο 

6 Αρνθτικι λογικι(S-) Μαφρο Μπλε 
7 Δεν ςυνδζεται - - 

8 Δεν ςυνδζεται - - 

9 Θετικι λογικι(S+) Κόκκινο Κίτρινο 
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