
 

 

CAS POLSKA 2012 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Uwagi ............................................................................................... 4 
2. Wstęp ................................................................................................ 6 
3. Widok ogólny ................................................................................... 6 
4. Wyświetlacz i klawiatura ................................................................. 7 
5. Instalacja wagi .................................................................................. 8 
6. Obsługa wagi .................................................................................... 9 

a) Włączenie wagi ................................................................................ 9 
b) Ważenie bez tarowania ................................................................... 10 
c) Ważenie z tarowaniem ................................................................... 10 
d) Zapamiętywanie kodów PLU ......................................................... 11 
e) Wywoływanie kodów PLU ............................................................ 12 

7. Komunikaty o błędach .................................................................... 13 
8. Specyfikacja ................................................................................... 14 
9. Deklaracja zgodności CE ............................................................... 15 
10. Ochrona środowiska. ...................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

1. Uwagi 
 
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do właściwego gniazda zasilającego 
wyposażonego w bolec zerujący. Waga powinna być zasilana, co najmniej 10 
minut przed każdorazowym użytkowaniem.   
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2. Wstęp 
Dziękujemy za zakup wagi wiszącej HS - 1. 

Waga została zaprojektowana i wykonana przez koreańską firmę CAS 
CORPORATION. Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego waga 
HS –1 jest produktem niezawodnym o najwyższych standardach użytkowych.  

Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego produktu. 

 

Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w instalacji i obsłudze wagi HS - 1 

Prosimy zapoznać się z nią uważnie i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.  

3. Widok ogólny 
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4. Wyświetlacz i klawiatura  

 
Widok wyświetlacza wagi HS – 1.  Widok klawiatury wagi HS – 1. 

 
Symbole na wyświetlaczu: 

Znacznik Opis  
� 

ZERO Wskaźnik dokładnego zera. 

� 
NET Wskaźnik włączania funkcji „TARA”. 

 
Opis funkcji klawiszy: 

Klawisz Opis funkcji 
0~9 Klawisze numeryczne 
00 Klawisz podwójnego zera 
C Klawisz anulacji 

M1 Klawisz szybkiego wywołania ceny kodu PLU 
MW Klawisz zapisu cen do pamięci PLU 
MR Klawisz wywoływania cen z pamięci PLU. 
ADD Klawisz sumowania transakcji – FUNKCJA ZABLOKOWANA* 

* Klawisz podsumowania transakcji – FUNKCJA ZABLOKOWANA* 
TARE Klawisz funkcji “TARA” – Wprowadzenie / Usunięcie tary. 
ZERO Klawisz ręcznego zerowania wskazań wagi.  

ON/OFF Klawisz włączania/wyłączania wagi 

 
*) Uwaga: 
Zgodnie z obowi ązującymi na terenie krajów Unii Europejskiej, wymogami przepisów 
metrologicznych, funkcja tworzenia rachunku wielopo zycyjnego i jego sumowania jest 
fabrycznie zablokowana.  
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5. Instalacja wagi 

 
 
 
Rysunek powyżej przedstawia sposób mocowania klawiatury na ścianie.  

Za pomocą śrub-3, przymocować uchwyt klawiatury-6 do ściany, wykorzystać 
do tego celu otwory-5 w uchwycie. Następnie wkręcić w tylną ściankę klawiatury 
śruby-2 i za ich pomocą, wykorzystując otwory-4 w uchwycie, umocować 
klawiaturę w uchwycie na ścianie 
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Rysunek powyżej przedstawia sposób montażu szalki.  

Umieścić śruby-1 w otworach-2 i za ich pomocą przymocować oba ramiona 
szalki-3 do metalowej podkładki. Umieścić śruby-4 w ramionach szalki 
i przymocować za pomocą otworów-5 w metalowej podkładce. Za pomocą śrub-6 
i nakrętek motylkowych-8 przymocować ramiona szalki do szalki. 

6. Obsługa wagi 
a) Włączenie wagi 
Przed wł ączeniem wagi nale ży upewni ć się, że szalka jest pusta . 

Następnie włączyć zasilanie klawiszem „ON/OFF” znajdującym się na klawiaturze.  

W przypadku, gdy na szalce nie znajduje się towar, a wyświetlacz włączonej wagi 
pokazuje informację o masie różną od zera, należy wyzerować wagę używając 
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klawisza ręcznego zerowania „ZERO”. Jeśli wyzerowanie nie jest możliwe należy 
wagę wyłączyć i włączyć ponownie. 
W wypadku gdyby szalka wagi była obciążona po włączeniu wagi na wyświetlaczu może 
pojawić się komunikat błędu „ Err 1”.  
Opis możliwych komunikatów o błędach znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. 

b) Ważenie bez tarowania 

 

c) Ważenie z tarowaniem 

Tara określa masę pojemnika użytego do ważenie towaru. Naciśniecie klawisza 
TARA po położeniu pojemnika na szalkę spowoduje wyzerowanie masy 
pojemnika. Umożliwi to pomiar masy netto dla towaru ważonego w pojemniku. 
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d) Zapami ętywanie kodów PLU 

Kody PLU są to kody numeryczne posiadające przypisaną ceną jednostkową 
za kilogram towaru. Po wybraniu żądanego kodu PLU na wyświetlaczu pojawi 
się przypisana do niego cena jednostkowa. 

Waga HS-1 posiada 1 kod PLU bezpośredni (przypisany do klawisza M1) i 199 
kodów PLU pośrednich 

 
 Zapami ętanie bezpo średniego kodu PLU: 
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Zapami ętywanie po średnich kodów PLU 

 
e) Wywoływanie kodów PLU 

Należy pamiętać, aby przy wywoływaniu kodów PLU szalka była pusta. 
Kod PLU bezpo średni 
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Kody PLU po średnie 

 
 

7. Komunikaty o błędach 
 
Komunikat   Przyczyna Rozwiązanie 

Err 1 Błąd zerowania wagi Sprawdzić czy w czasie 
włączania wagi szalka jest 
pusta, sprawdzić czy 
zapewniona jest swoboda ruchu 
platformy  

Err 10 Błąd modułu analogowego Kontakt z serwisem CAS 

Err 11 Błąd modułu cyfrowego Kontakt z serwisem CAS 

Err 12 Błąd ustawień serwisowych Kontakt z serwisem CAS 

Err 13 Błędne kody klawiszy Kontakt z serwisem CAS 
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8. Specyfikacja 
 

MODEL HS - 1 

Obciążenie 6 kg 15 kg  30 kg 

Dokładność 0,002 kg  0,005 kg  0,010 kg 

Wyświetlacz VFD, 6(7), 6, 6 cyfr 

Tara - 6 kg - 9,995 kg - 9,990 kg 

Temp. pracy - 10 do + 40 °C 

Zasilanie Sieć ~AC 230V 

Pobór mocy około 10 W 

Wymiar szalki 320 mm 

Wymiar wagi 230 mm x 110 mm x 368 mm 

Masa wagi 3,6 kg 
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9. Deklaracja zgodności CE 
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10. Ochrona środowiska. 
 
Zgodność z dyrektywami WEEE i ROHS: 



 17



 18

 
 



 19

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAS POLSKA Sp. z o.o . 
ul. Chrościckiego 93/105 

02-414 Warszawa 
Tel.: 022 57 19 470 
Fax.: 022 57 19 471 

email: biuro@wagiCAS.pl 
 

www.wagiCAS.pl 
 


