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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

Δπραξηζηνύκε πνπ πξνηηκήζαηε ηελ ειεθηξνληθή καο δπγαξηά. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά 
απηήλ ηελ δπγαξηά ζαο παξαθαινύκε λα αθηεξώζεηε ιίγν από ηνλ πνιύηηκό ζαο ρξόλν γηα λα 
δηαβάζεηε απηό ην εγρεηξίδην. 
 

ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

- Ο ελδείθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ζηεγαλό κέξνο θαη λα κε βξέρεηαη, αιιά 

θαη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ ήιην γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

- Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλε ζηελ βάζε ηεο ή ζην γξαθείν. 

Πξνζνρή, θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ ελδείθηε από ηηο πηώζεηο.  

- Σν πιεθηξνιόγην ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη, κε ζηεγλό παλί (ΥΩΡΗ ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ). 

- Σα πιήθηξα είλαη ζρεδηαζκέλα λα πηέδνληαη κε ην ρέξη θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

κε αιιά αληηθείκελα.  

- Ζ δπγαξηά πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ελδείθηε καο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε 

ζε επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα, πξνζηαηεπκέλε από ξεύκαηα, αέξα, θξαδαζκνύο (από 

λεξό, εθόζνλ δελ είλαη ζηεγαλή δπγαξηά). 

- ηε δπγαξηά δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη βάξνο κεγαιύηεξν από ην ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΡΟ.     

- ηε δπγαξηά δελ πξέπεη λα γίλεη θακηά εξγαζία κε ειεθηξνζπγθόιιεζε, αλ πξώηα δελ 

έρνπλ αθαηξεζεί όια ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα (ελδείθηεο – δπλακνθπςέιεο – 

εθηππσηήο). 

- Γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ ελδείθηε, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο όηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ππάξρεη πξνζηαζία από ππεξηάζεηο ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ.    

- Αλνίμηε ηελ δπγαξηά 5΄ πξηλ ηε ρξήζε.  

- Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή πξόβιεκα ηνπ δπγηζηηθνύ ζαο επηθνηλσλήζηε κε ην 

service.   
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΚΣΖ WS-3  
  

 
 

   
 
 

1) Οζόλε LED έμη ςεθίσλ 

 Απεηθόληζε βάξνπο: “-99999” .. “999999” κε ξπζκηδόκελε ζέζε ππνδηαζηνιήο. 
 Απεηθόληζε παξακέηξσλ, κελπκάησλ, θ.η.ι. 
 
2) Έλδεημε LED “0”, αλάβεη όηαλ ε κέηξεζε βάξνπο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ειάρηζηνπ 
βάξνπο, δειαδή ε δπγαξηά ζεσξείηαη άδεηα. 
 
3) Έλδεημε LED “αζηάζεηαο” ηνπ βάξνπο. Γηα όζν είλαη αλακκέλε, ε κέηξεζε βάξνπο είλαη 
αζηαζήο. 
 
4) Πιήθηξα “MENU”, “ENTER”, “NEXT/PRINT”, “DOWN/TARE”, “UP/ZERO” 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ 
 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρεηξηζκνύο, ηα πιήθηξα έρνπλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 
 

  MENU: 
Δίζνδνο / Έμνδνο ζε κελνύ ξύζκηζεο παξακέηξσλ, αθύξσζε κεηαβνιήο αξηζκνύ, επηζηξνθή 
έλα επίπεδν πίζσ ζηε δνκή ηνπ κελνύ. 
Δμνπιηζκέλν κε LED, πνπ αλάβεη / αλαβνζβήλεη αλάινγα κε ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ ρξήζηε. 
 

  ENTER:  
Δπηινγή ιεηηνπξγίαο / παξακέηξνπ, επηθύξσζε επηινγήο/αξηζκνύ, πέξαζκα ζε επόκελε 
παξάκεηξν.  
Χρεζηκοποηείηαη ζηε ιεηηοσργία “Αζροίζκαηος δσγίζεωλ” (“Total”), δες παραθάηω. 
Δμνπιηζκέλν κε LED, πνπ αλάβεη / αλαβνζβήλεη αλάινγα κε ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ ρξήζηε. 
 

  NEXT ( ΔΠΟΜΔΝΟ ) / PRINT ( ΔΚΣΤΠΩΖ ):  
Αιιαγή ηξόπνπ κεηαβνιήο αξηζκνύ, πέξαζκα ζε επόκελν ςεθίν θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο 
αξηζκνύ. Όηαλ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία, ηα ςεθία ηνπ αξηζκνύ πνπ απεηθνλίδεηαη κπνξνύλ λα 
απμνκεησζνύλ μερσξηζηά κέζσ ησλ πιήθηξσλ UP / DOWN. 
 

  DOWN ( ΚΑΣΩ ) / TARE ( ΑΠΟΒΑΡΟ ): 
Πξνεγνύκελε επηινγή κελνύ, κείσζε ςεθίνπ / αξηζκνύ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο αξηζκνύ. 
Τπνινγηζκόο απόβαξνπ (TARE) όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε εξεκία θαη απηό επηηξέπεηαη (βιέπε 
παράκεηρος ζσζηήκαηος “PASS” ). 
 

  UP ( ΔΠΑΝΩ ) / ZERO ( ΜΖΓΔΝΗΜΟ ): 
Δπόκελε επηινγή κελνύ, αύμεζε ςεθίνπ/αξηζκνύ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο αξηζκνύ. 
Μεδεληζκόο απόβαξνπ (ZERO) όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε εξεκία. 
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ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ  
 

  “SYS.Par.”:  System parameters   
Οη παξάκεηξνη ζπζηήκαηνο ξπζκίδνληαη από ην κελνύ “SYS.Par.”, ζην νπνίν έρνπκε πξόζβαζε 
όηαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο πηέζνπκε ηα πιήθηξα “NEXT” θαη “MENU” γηα δηάξθεηα 7 
δεπηεξνιέπησλ. 
 

  “Ad.FiLt” ADC Filter,  Φίιηρο κεηαηροπέα AD 
Όζν κεγαιύηεξν, ηόζν ρακειόηεξνο ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο δύγηζεο αλά δεπηεξόιεπην. 
 
 ηηκή: 0 .. 3  πξνεπηινγή: 1 

 
 adc filter : Hz 
   0 : 16.7 
   1 : 10 
   2 : 8,35 
   3 : 5 
 

  “Ad.GAIn”  ADC Gain, Αποιαβή κεηαηροπέα AD 
Παίξλεη δύν ηηκέο, 0 θαη 1. Πξέπεη λα είλαη 0 εάλ ζπλδεζνύλ δπλακνθπςέιεο κε επαηζζεζία 
κεγαιύηεξε ή ίζε κε 20mV/V, ελώ πξέπεη λα είλαη 1 εάλ ζπλδεζνύλ δπλακνθπςέιεο κε 
επαηζζεζία κηθξόηεξε ή ίζε κε 10mV/V. 
 
 ηηκή: 0 .. 1  πξνεπηινγή: 1 

  
 0 : gain X 1 
 1 : gain X 128 
 

  “Ad.noiS.”  ADC noise,  Δπίπεδο ζορύβοσ ζηελ είζοδο δσλακοθσυέιες 
Λεηηνπξγεί ζαλ θαηώθιη γηα απόξξηςε ζνξύβνπ / κηθξνκεηαβνιώλ.  

Όζν κεγαιύηεξε ηηκή ηόζν πηό αλαίζζεην γίλεηαη ην ζύζηεκα ζε κηθξνκεηαβνιέο, δειαδή 
ηόζν πην εύθνια ζεσξεί ηελ κέηξεζε „ζηαζεξή‟, ηαπηόρξνλα όκσο κεγαιώλεη ν ρξόλνο 
απόθξηζεο ζε κηθξέο κεηαβνιέο βάξνπο. 
Δπεξεάδεηαη από ηελ πξνεγνύκελε παξάκεηξν System Parameter ADC Gain. Προηεηλόκελες 
ηηκές γηα ADC Gain==0 είλαη 2...15 ελώ γηα ADC Gain==1 είλαη 30...100 

 
 ηηκή: 1 .. 250  πξνεπηινγή: 10 
 

  “Ad.driF.”  ADC thermal drift correction, Γηόρζφζε ζερκηθής οιίζζεζες ηοσ 
κεηαηροπέα AD 

Απεηθνληδόκελεο κνλάδεο αλά δεπηεξόιεπην.  
 
 ηηκή: 0,0 .. 1,0 πξνεπηινγή: 0,0  
 

Όηαλ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 0, εμνπδεηεξώλεη ηηο πνιύ αξγέο κεηαβνιέο ζηελ έλδεημε πνπ 
ζπλήζσο νθείινληαη ζε ζεξκηθή νιίζζεζε ηεο δπλακνθπςέιεο θαη ηνπ κεηαηξνπέα AD. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ είλαη 0,2 εμνπδεηεξώλεη νιίζζεζε κηθξόηεξε ή ίζε κε 0,2 κνλάδεο αλά 
δεπηεξόιεπην, δειαδή 1 κνλάδα αλά 5 δεπηεξόιεπηα, ελώ εάλ είλαη 0,5 εμνπδεηεξώλεη 0,5 
κνλάδεο αλά δεπηεξόιεπην, δειαδή 1 κνλάδα αλά 2 δεπηεξόιεπηα. 
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  “dec.Pnt.”  (decimal point) 
Θέζε ππνδηαζηνιήο ζηελ απεηθόληζε βάξνπο. 
 
 ηηκή: 0 .. 5  πξνεπηινγή: 0 
 
 0 : “123456” … 5 : “1.23456”  
 

  “reSoL.”  (resolution) 
Αλάιπζε ηειεπηαίνπ ςεθίνπ ζηελ απεηθόληζε βάξνπο. 
 
 ηηκή: 1, 2, 5  πξνεπηινγή: 1 

 

   “d.FILt.”:  Display Filter 
Φίιηξν απεηθνληδόκελνπ βάξνπο. Με ηηκή 0 θαηαξγείηαη ηειείσο θαη ε απόθξηζε ηεο έλδεημεο ηνπ 
ελδείθηε γίλεηαη άκεζε. Με κεγαιύηεξεο ηηκέο θηιηξάξεη πεξηζζόηεξεο κηθξνκεηαβνιέο 
θαζπζηεξώληαο όκσο λα καο εκθαλίζεη ηελ έλδεημε. 
 
 ηηκή: 0 .. 10  πξνεπηινγή: 5 
 

  “Comm.”:  Communication Mode 
Λεηηνπξγία ζύξαο επηθνηλσλίαο (RS232) 
 
 ηηκή: 0 .. 5  πξνεπηινγή: 0 

 
 0 : τφρίς επηθοηλφλία 
 1 : τεηροθίλεηε ιεηηοσργία, εθηύπσζε ηξέρνπζαο έλδεημεο βάξνπο θαη θαηαγξαθή ζην 
ηζηνξηθό δπγίζεσλ, κε πίεζε ηνπ πιήθηξνπ “NEXT / PRINT” γηα έλα δεπηεξόιεπην. 
 2 : ασηόκαηε ιεηηοσργία, εθηύπσζε θαη θαηαγξαθή ζην ηζηνξηθό δπγίζεσλ θάζε θνξά 
πνπ ε δπγαξηά θνξηώλεηαη κε βάξνο θαη παξακέλεη ζηαζεξή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξόλν (βιέπε 
επόκελε παξάκεηξν). Γηα λα επαλαιεθζεί εθηύπσζε θαη θαηαγξαθή, ε δπγαξηά πξέπεη λα 
αδεηάζεη (πεξηνρή “0”) ελδηάκεζα. 
 3 : τεηροθίλεηε ιεηηοσργία όπσο „1‟, επηπξνζζέησο θαηαγξάθνληαη νη θηλήζεηο 
κεδεληζκνύ απόβαξνπ (ZERO), θαιηκπξαξίζκαηνο θαη νη αλαθνξέο ζθάικαηνο. 
 4 :  ασηόκαηε ιεηηοσργία όπσο „2‟, επηπξνζζέησο θαηαγξάθνληαη νη θηλήζεηο κεδεληζκνύ 
απόβαξνπ (ZERO), θαιηκπξαξίζκαηνο θαη νη αλαθνξέο ζθάικαηνο. 
 5 : σλετής κεηάδοζε δεδοκέλφλ προς απεηθόληζε ή σποιογηζηή, “repeater mode”. 
 Ζ ζπζθεή ζηέιλεη αλα 50msec ελα string κε ην παξαθάησ format:  
 [US/ST] ",GS," [+/-] [   weight] "  kg" [LF]  
 νπνπ:  
 [US/ST] εηλαη 2 ραξαθηήξεο,  
  'US' όηαλ ε κέηξεζε είλαη αζηαζήο θαη  
  'ST' όηαλ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί  
 [+/-] είλαη ην πξόζεκν ηεο κέηξεζεο βάξνπο  
 [   weight] είλαη ε απόιπηε ηηκή ηνπ βάξνπο,  
  αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο „0‟ εσο ‟9‟ θαη ε ηειεία '.' γηα ηελ ππνδηαζηνιή  
 [LF] είλαη ν ραξαθηήξαο LINE-FEED ('\n'), ηέινο γξακκήο  
 
 Παξάδεηγκα: γηα ζηαζεξό βάξνο 150,50 θηιά, ην string ζα είλαη  
 “S,GS,+  150.50  kg” 
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  “Pr.dEL.”:  Print Delay 
Καζπζηέξεζε απηόκαηεο εθηύπσζεο, ζε δεπηεξόιεπηα.  
 
 ηηκή: 1 .. 10  πξνεπηινγή: 3 

 

  “totAL”: Άζροηζκα δσγίζεφλ 
Δλεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία Αζροίζκαηος δσγίζεφλ. 
 
 ηηκή: 0 .. 1  πξνεπηινγή: 0 

 
 Όηαλ ελεξγνπνηεζεί απηή ε ιεηηνπξγία, ε ζπζθεπή ζπγθξαηεί (θαη απνζεθεύεη ζηελ 
αλεμίηειε κλήκε, καδί κε ηηο user parameters) έλα άζξνηζκα δπγίζεσλ θαη έλαλ αύμνληα αξηζκό 
αζξνίζεσλ. 
Γηα λα εκθαληζηνύλ απηά ζηελ νζόλε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη ζηηγκηαία (<0.4 δεπη.) ην 
πιήθηξν ENTER. Ζ ζπζθεπή ζα δείμεη ζηελ νζόλε “totAL “ γηα 1 δεπηεξόιεπην, κεηά “Id 
“ αθνινπζνύκελν από ηνλ αξηζκό ησλ αζξνηζκάησλ  γηα 1 δεπηεξόιεπην θαη κεηά ζα δείμεη ην 
θαηαγεγξακκέλν άζξνηζκα γηα 5 δεπηεξόιεπηα ή κέρξη λα παηεζεί θάπνην πιήθηξν. Καζ όιε ηε 
δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ, ηα LED ζηα πιήθηξα MENU + ENTER αλαβνζβήλνπλ γηα λα 
επηζεκάλνπλ ηελ εηδηθή θαηάζηαζε. 
 

Γηα λα πξνζηεζεί θάπνην απεηθνληδόκελν βάξνο ζην άζξνηζκα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 
παηήζεη ην ENTER παξαηεηακέλα ( >0.7 δεπη.). Σόηε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα “tot.Add” θαη ε 
αθνινπζία ησλ ελδείμεσλ όπσο πεξηγξάθεθε πην πάλσ ζηελ απεηθόληζε ηνπ αζξνίζκαηνο. 
 

Γηα λα κεδεληζηεί ην άζξνηζκα, πξέπεη ν ρξήζηεο λα παηήζεη ζηηγκηαία ENTER γηα λα 
εκθαληζηεί ην άζξνηζκα, θαη κεηά λα παηήζεη παξαηεηακέλα (>1 δεπη.) ην ZERO (βειάθη επάλσ). 
Μόιηο γίλεη ν κεδεληζκόο, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ελδείθηε ην κήλπκα “tot.Clr.” 
 

  "PASS":  Password,  Πρόζβαζε τρήζηε ζε θρίζηκες ιεηηοσργίες 
Όηαλ είλαη "1" επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ πξνζπέιαζε ζε θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο / παξακέηξνπο. 
 
 ηηκή: 0 .. 1  πξνεπηινγή: 1 

 

  “rESEt”:  Reset,  Δπαλαθορά παρακέηρφλ ζε αρτηθές ρσζκίζεης 
Δπηιέγνπκε αξηζκό, αλάινγα κε απηά πνπ ζέινπκε λα κεδελίζνπκε / επαλαθέξνπκε. 
 
 ηηκή: 0 .. 5  πξνεπηινγή: 0 

 
 0 : επηζηξνθή 
 1 : κεδεληζκόο  ηζηνξηθνύ δπγίζεσλ 
 2 : κεδεληζκόο απόβαξνπ / θαιηκπξαξίζκαηνο 
 3 : επαλαθνξά παξακέηξσλ ρξήζηε 
 4 : επαλαθνξά παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο 
 5 : ζπλνιηθή επαλαθνξά, εθηέιεζε όισλ ησλ παξαπάλσ από 1 εσο 4 
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ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΥΡΖΣΖ 
 

  “USr.PAr.”:  User Parameters  
ην κελνύ “Usr.Par.” έρνπκε πξόζβαζε όηαλ πηέζνπκε ζηηγκηαία ην πιήθηξν "MENU".  
 

  “U.tArE”: User Tare,  Απόβαρο τρήζηε 
Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα νξίζεη ην απόβαξν, πνπ ζα αθαηξείηαη 
ζηαζεξά από ηε δύγηζε θαη αλαθέξεηαη ζηηο εθηππώζεηο δύγηζεο. 
 

  “P._____”: Maximum “empty scale” weight,  Μέγηζηο βάρος "άδεηας" δσγαρηάς 
Δελ εκθαλίδεηαη όηαλ System Parameter Pass == 0. 
Όηαλ ην βάξνο ζηε δπγαξηά είλαη κηθξόηεξν από απηή ηελ ηηκή, απηή ζεσξείηαη άδεηα θαη κπνξεί 
λα μεθηλήζεη / ηεξκαηηζηεί ε δηαδηθαζία δύγηζεο 
 
ηηκή: 0 .. 199990  πξνεπηινγή: 0 (ππνδηαζηνιή αλαιόγσο) 
 

  "P.-----": Maximum allowed scale weight,  Μέγηζηο επηηρεπηό βάρος δσγαρηάς 
Δελ εκθαλίδεηαη όηαλ System Parameter Pass == 0. 
Πξέπεη λα ηίζεηαη ζην κέγηζην επηηξεπηό βάξνο. Όηαλ απηό μεπεξαζηεί, ε ζπζθεπή εκθαλίδεη 
ζθάικα ππεξθόξησζεο. 
 
ηηκή: 0 .. 999999   πξνεπηινγή: 999999 (ππνδηαζηνιή αλαιόγσο) 
 

  “CALIbr.”: Calibration,  Καιηκπράρηζκα 
Δελ εκθαλίδεηαη όηαλ System Parameter Pass == 0. 
Σνπνζεηνύκε ζηε δπγαξηά γλσζηό βάξνο ( κεγαιύηεξν αλ είλαη δπλαηόλ από ην κηζό ηνπ 
κέγηζηνπ βάξνπο ). Μεηά, επηιέγνπκε απηή ηε ιεηηνπξγία. Γηνξζώλνπκε ηελ έλδεημε ζην 
επηζπκεηό βάξνο, θαη παηάκε ην "ENTER" ("MENU" γηα αθύξσζε). ε πεξίπησζε αδπλακίαο 
θαιηκπξαξίζκαηνο εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο (βιέπε παξαθάησ). 
 

  “FILtEr”: Filter,  Φίιηρο 
Δελ εκθαλίδεηαη όηαλ System Parameter Pass == 0. 
Φίιηξν νινθιήξσζεο γηα αιγόξηζκν πξνζέγγηζεο βάξνπο θαη απόξξηςεο θξαδαζκώλ / ζνξύβνπ, 
όζν κεγαιύηεξν ηόζν πην αξγή ε πξνζέγγηζε ηνπ βάξνπο. 
 
 ηηκή: 0 .. 10  πξνεπηινγή: 2 

 

  “CLOCk”:  Clock, Ροιόχ 
Δελ εκθαλίδεηαη όηαλ ε εθηύπωζε δελ είλαη ελεργή ( System Parameter Print == 0 ). 
Ο ρξήζηεο ειέγρεη / δηνξζώλεη ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπζθεπήο, πνπ ρξεζηκεύεη ζηηο 
εθηππώζεηο. 
 
  



 
9 

 

  “HIStor.”:  History, Ηζηορηθό 
Δελ εκθαλίδεηαη όηαλ ε εθηύπωζε δελ είλαη ελεργή ( System Parameter Print == 0 ). 
Οδεγεί ζε ππν-κελνύ κε 2 επηινγέο: 

   “PrInt”: Print,  Δθηύπφζε όιφλ ηφλ αποζεθεσκέλφλ δσγίζεφλ 

   “CLEAr”: Clear,  Καζαρηζκός ηφλ αποζεθεσκέλφλ δσγίζεφλ 
 
Όηαλ ν ηύπνο εθηύπσζεο ( system parameters, print mode ) είλαη „3‟ ή „4‟, θαηαγξάθνληαη 
πξόζζεηα ζπκβάληα ηα νπνία κπνξνύλ λα εθηππσζνύλ ζηε ζπγθεληξσηηθή εθηύπσζε εάλ 
παηεζνύλ ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα „NEXT‟ θαη „ENTER‟ ( πξώηα ην „NEXT‟ θαη κεηά ην „ENTER‟ ). 

  ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΑΠΟΒΑΡΟΤ   
ε θαηάζηαζε εξεκίαο κε ηε δπγαξηά άδεηα, πηέδνπκε ην "ΒΔΛΟ ΔΠΑΝΩ / ZERO", εκθαλίδεηαη 
ζηελ νζόλε ε έλδεημε “ZErO“ θαη κεηά πηέδνπκε ην "ENTER" γηα επηθύξσζε ή ην “MENU” γηα 
αθύξσζε. Δλαιιαθηηθά, πηέδνπκε παξαηεηακέλα ην "ΒΔΛΟ ΔΠΑΝΩ / ZERO" γηα 1 
δεπηεξόιεπην. 
Ο κεδεληζκόο απόβαξνπ δηαξθεί από 1..3 δεπηεξόιεπηα θαη ε έλδεημε κεδελίδεηαη. ε πεξίπησζε 
αζηάζεηαο ηνπ βάξνπο ή ππεξβνιηθνύ απόβαξνπ (αδπλακία κεδεληζκνύ) εκθαλίδεηαη κήλπκα 
ζθάικαηνο (βιέπε παξαθάησ). 

Ασηόκαηος Τποιογηζκός Απόβαροσ τρήζηε 
Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ην απόβαξν, πνπ ζα αθαηξείηαη ζηαζεξά από ηε 
δύγηζε θαη αλαθέξεηαη ζηηο εθηππώζεηο δύγηζεο.  
ε θαηάζηαζε εξεκίαο κε ηε δπγαξηά θνξησκέλε κε ην απόβαξν, πηέδνπκε ην "ΒΔΛΟ ΚΑΣΩ / 
TARE", εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε έλδεημε “tArE“ θαη κεηά πηέδνπκε ην "ENTER" γηα επηθύξσζε 
ή ην “MENU” γηα αθύξσζε. Δλαιιαθηηθά, πηέδνπκε παξαηεηακέλα ην "ΒΔΛΟ ΚΑΣΩ / TARE" 
γηα 1 δεπηεξόιεπην. 
Σν λέν απόβαξν ρξήζηε είλαη ην άζξνηζκα ηνπ πξνεγνύκελνπ απόβαξνπ θαη ηεο έλδεημεο 
βάξνπο θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Γηα λα ειεγρζεί ε αθξηβήο ηηκή ηνπ, ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα επηιέμεη “User Parameters -> User Tare” 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ ΕΤΓΗΔΩΝ 
Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία “Αζξνίζκαηνο δπγίζεσλ” (“Total”), κε παξαηεηακέλν 
πάηεκα ηνπ “ENTER” γηα ηνπιάρηζηνλ 1 δεπηεξόιεπην, εκθαλίδεηαη γηα 0.7 δεπηεξόιεπηα ην 
κήλπκα “tot.Add” (Total Add), απμάλεηαη θαηά 1 ν αύμσλ αξηζκόο δπγίζεσλ θαη ε ηξέρνπζα 
έλδεημε δύγηζεο αζξνίδεηαη ζην ζύλνιν.  
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα “Id.  XXX”  όπνπ ΥΥΥ ν αύμσλ αξηζκόο, θαη κεηά από 0.7 
δεπηεξόιεπηα ην ζύλνιν ηνπ βάξνπο. Ζ έλδεημε ηνπ ζπλόινπ παξακέλεη ζηελ νζόλε γηα 3.5 
δεπηεξόιεπηα θαη κεηά επηζηξέθεη ζηελ έλδεημε ηνπ ηξέρνληνο βάξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο αλαβνζβήλνπλ ηα LED ησλ πιήθηξσλ “MENU” θαη “ENTER”. 
Δάλ παηεζεί ζηηγκηαία νπνηνδήπνηε πιήθηξν, ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη. 
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο παηεζεί ην “UP/ZERO”  γηα ηνπιάρηζηνλ 1 δεπηεξόιεπην, 
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα “tot.Clr” (“Total Clear”) θαη ν αύμσλ αξηζκόο θαη ην ζύλνιν ηνπ βάξνπο 
κεδελίδνληαη. 
Γηα απιή έλδεημε ρσξίο άζξνηζε, πξέπεη λα παηεζεί ην “ENTER” ζηηγκηαία, γηα ιηγόηεξν από 0.4 
ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Σόηε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα “totAL”, ελώ ε ππόινηπε ιεηηνπξγία παξακέλεη 
όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 
 
Ο αύμσλ αξηζκόο θαη ην ζύλνιν βάξνπο απνζεθεύνληαη ζηελ αλεμίηειε κλήκε ζαλ παξάκεηξνη 
ρξήζηε. 
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ΦΑΛΜΑΣΑ 
 

ε πεξίπησζε πνπ από ηε ζπζθεπή αληρλεπζεί θάπνηα δπζιεηηνπξγία, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ην 
κήλπκα “Er.  X”, νπνπ X είλαη ν θσδηθόο αξηζκόο ζθάικαηνο.  
 
Με πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ “MENU” ην ζθάικα κεδελίδεηαη θαη ε ζπζθεπή ζπλερίδεη από εθεί πνπ 
ήηαλ ή εθηειεί επαλεθθίλεζε. 
 

ε πνιιά ζθάικαηα, ππεύζπλεο είλαη θάπνηεο θαθέο ή ιαλζαζκέλεο ζπλδέζεηο νπόηε ζπληζηάηαη 
έιεγρνο θαισδίσζεο / ηνπνινγίαο ζπλδέζεσλ. 
 

# Περηγραθή  

1 Πρόβιεκα ζηης Παρακέηροσς σζηήκαηος ( System Parameters Error ) 
Πηζαλέο αηηίεο:  
Μεγάιε αζηάζεηα ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο.  
Τπεξβνιηθά ειεθηξηθά παξάζηηα ζηελ εγθαηάζηαζε, θαθή γείσζε ζσξάθηζεο θαισδίνπ.  
Γηαθνπή ηξνθνδνζίαο ζε θξίζηκε ζηηγκή (θαηά ηελ δηόξζσζε ησλ παξακέηξσλ). 

 
Λύζε:   Γηόξζσζε παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο. 

2 Πρόβιεκα ζηης Παρακέηροσς Υρήζηε ( User Parameters Error ) 
Πηζαλέο αηηίεο: Παξόκνηεο κε ζθάικα 1. 
 
Λύζε:   Δπαλαθνξά / Γηόξζσζε παξακέηξσλ ρξήζηε. 
   ( System Parameter Reset = 3 ) 

3 Πρόβιεκα ζηης παρακέηροσς Βάροσς ( Weight Calibration Error ) 
Πηζαλέο αηηίεο: Παξόκνηεο κε ζθάικα 1. 
 
Λύζε:   Δπαλαθνξά / Γηόξζσζε παξακέηξσλ βάξνπο. 
   ( System Parameter Reset = 1 ) 

4 Πρόβιεκα ζηο κεηαηροπέα AD ( ADC Converter Error ) 
Πηζαλέο αηηίεο: Παξόκνηεο κε ζθάικα 1. 
 
Λύζε:  
Δάλ ην πξόβιεκα επαλεκθαλίδεηαη κεηά απν επαλεθθίλεζε, είλαη πηζαλό λα έρεη βιάβε ν 
κεηαηξνπέαο AD. 

5 Βάρος κεγαιύηερο ηοσ επηηρεπηού  ( Over-Weight Error ) 
Δκθαλίδεηαη όηαλ θάπνηα ζπληαγή έρεη βάξνο κεγαιύηεξν ηνπ επηηξεπηνύ ή ζε 
πεξίπησζε πνπ ην κεηξνύκελν βάξνο ζηε δπγαξηά μεπεξάζεη ην όξην. 
 
Λύζε: Μεδεληζκόο απόβαξνπ / θαιηκπξαξίζκαηνο, δεο syspar→“rESEt” p2:  Reset,  
Δπαλαθορά παρακέηρφλ ζε αρτηθές ρσζκίζεης 

6 Δθηός περηοτής  ( Out of Range ) 
Καηά ην κεδεληζκό απόβαξνπ: Τπεξβνιηθό βάξνο ζηε δπγαξηά. 
Καηά ην θαιηκπξάξηζκα: Καθό ηαίξηαζκα παξακέηξσλ απεηθόληζεο ή απνιαβήο 
κεηαηξνπέα AD. 

7 Αζηάζεηα δύγηζες  ( Weight Not Stable ) 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεδεληζκνύ απόβαξνπ. 



 
11 

 

8 Πρόβιεκα ζηο Ροιόη Πραγκαηηθού Υρόλοσ ( Real Time Clock Error ) 
Πηζαλέο αηηίεο: Παξόκνηεο κε ζθάικα 1. 
 
Λύζε:   Ρύζκηζε ώξαο/εκεξνκελίαο. 

9 θάικα ζηης θαηαγραθές δύγηζες ( Records Error ) 
Πηζαλέο αηηίεο: Παξόκνηεο κε ζθάικα 1. 
 
Λύζε:   Μεδεληζκόο θαηαγξαθώλ ( User Menu => History => Clear ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σξνθνδνζία:  10 ... 24Vac, 10 ... 32Vdc (+/- 10% ) 

Μέγηζηε θαηαλάισζε:  250mA @ 10Vac / 10Vdc, 100mA @ 32Vdc / 24Vac 

 Γπλακνθπςέιε  Σύπνο ζύλδεζεο:  
Σξνθνδνζία:  
Δπαηζζεζία:  

6 ή 4 αγσγώλ 
5Vdc ± 5%, 120mA ( έσο 8 θπςέιεο ησλ 350Ω ) 
1,5mV/V ... 80mV/V 
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ΤΝΓΔΔΗ 
 

 
 

Κιέκκα “SERIAL”:  ύλδεζε ζεηξηαθήο ζύξαο RS-232 ζε εθηππσηή. 

Κιέκκα “LOAD CELL”:  ύλδεζε δπλακνθπςέιεο 6 αγσγώλ (αληηζηαζκίδεη ην ζθάικα 
δύγηζεο ιόγσ ηνπ θαισδίνπ). 
ε 
ύλδεζε δπλακνθπςέιεο 4 αγσγώλ. Οη επαθέο S-,S+ πξέπεη λα γεθπξσζνύλ κε ηηο I-, I+ 
αληίζηνηρα ( κε θνληά θαιώδηα επάλσ ζηελ θιέκκα ). 

Κιέκκα “SUPPLY”:  ύλδεζε ηξνθνδνζίαο, είηε AC από κεηαζρεκαηηζηή, είηε DC από 
ηξνθνδνηηθό ζπλερνύο ηάζεο( όποσ l1 => (+) θαη G => (-) γηα DC ηροθοδοηηθό ). 

 


