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WSTĘP 
 
Wagi serii EHB, które mają wzmocniony sygnał z czujnika, zamieniają go na dane 
cyfrowe i wyświetlają jako wartość masy. 
Są dokładne, szybkie, uniwersalne, z funkcjami: liczenia, ważenia procentowego i 
sumowania ważeń. 
Wyświetlacz LCD 16.5mm z podświetleniem LED, przyciski na klawiaturze reagują 
na lekki dotyk. 
Wbudowany akumulator pozwalający na nieprzerwaną pracę do 40 godzin. Zakres 
ważenia dla wag EHB/NHB od 150g do 6000g  
Wagi te mają funkcje: automatycznego śledzenia zera, tarowania i zdolność 
sumowania, która pozwala na przechowywanie danych i przywoływanie ich jako 
zsumowana całość. 
 
 

OPIS KLAWIATURY I WY ŚWIETLACZA  
 

Klawiatura 

Wydruk wyników ważenia 

Klawisz tarowania 

 Włącza i wyłącza wagę 
 

Zerowanie 

Ważenie procentowe 

Ustawienie jednostek ważenia 

Liczenie sztuk 



 
Wyświetlacz 

 

 Zero 

 Tara 

 Wykres zakresu ważenia 

 Masa netto 

 Stabilizacja 

 Liczenie sztuk 

 Jednostki ważenia 

 Ważenie/liczenie procentowe 

 
Stan baterii 

 
 
 
 
    



PODSTAWOWE OPERACJE 
Przed każdym użyciem waga powinna się rozgrzewać przez ok. 15 minut aby 
zapewnić dokładność pomiaru. 

 

On/Off 
Aby włączyć wagę użyj klawisza       . Waga zostanie włączona i rozpocznie się samo 
sprawdzanie. Aby wyłączyć wagę użyj tego samego klawisza.  

 

Zerowanie 
Aby wyzerować wagę użyj klawisza  . Zeruj wagę za każdym razem aby upewnić 
się że pomiar zaczyna się od punktu zero. 

 

Tarowanie 
Masa pojemnika może zostać wyzerowana poprzez wciśnięcie klawisza        , 
wówczas każdy kolejny pomiar pojawiający się na wyświetlaczu będzie pomiarem 
masy netto.  
 
Połóż masę na szalkę. Wciśnij klawisz        . Zero zostanie wyświetlone a tara odjęta. 
Usuń masę ze szalki. Wytarowana wartość zostanie wyświetlona. Można ustawić 
tylko jedną wartość tarowaną. Wartość wyświetlona może pojawić się z minusem.  
 
Wciśnij ponownie klawisz       . Zero zostanie wyświetlone a tarowana masa usunięta. 
 

 

Ważenie procentowe 
Waga może wskazywać masę procentowo. Pierwsza zważona masa będzie 
pokazywana jako 100%, a każda następna będzie porównywana do pierwotnej. Po 
umieszczeniu na szalce towaru, który waży 350g, naciśnij klawisz ważenia 
procentowego. Na wyświetlaczu pokaże się 100%. Zdejmij towar z szalki i upewnij 
się, że wyświetlacz wskazuje zero. Następnie połóż towar ważący 300g. Na 
wyświetlaczu pojawi się procentowa wartość towaru ważonego, porównana do 
pierwotnej. W tym wypadku będzie to 85.71% 
 

 
 



 

Liczenie sztuk 
Połóż na szalce wymaganą wg. tabeli zamieszczonej poniżej ilość sztuk towaru. 

Naciśnij klawisz liczenia       aby wejść w ustawienia i wybierz odpowiednią opcję 

naciskając klawisz  

 
Na wyświetlaczu pokaże się jeden z komunikatów wg. tabeli: 

 
sp  10 10 sztuk 

sP 20 20 sztuk 

sP 50 50 sztuk 

sP  100 100 sztuk 

sP  200 200 sztuk 
 
 
Zatwierdź wybór klawiszem 
 
Jeśli to konieczne umieść pojemnik na szalce i wciśnij klawisz aby wyzerować wagę. 
Wybierz z opcji ilość sztuk, a następnie wypełnij pudełko towarem. 
 
 
Naciśnij klawisz zerowania  aby potwierdzić. 
 
Na wyświetlaczu pojawi się ----, a po chwili wyświetli się ilość sztuk. 
 
Możesz dopełnić pojemnik, wyświetlacz sam pokaże aktualny stan sztuk. 
 
 
Naciskając ponownie klawisz            zmieniamy tryb liczenia sztuk na normalny. 
 
 

Sumowanie wa żeń 
Waga może zostać ustawiona na sumowanie ręczne poprzez naciśnięcie 
Przed rozpoczęciem upewnij się, że waga jest stabilna i wyzerowana. 
Sumowanie jest dostępne tylko wtedy, gdy ważymy więcej niż 20 działek wagi. 
 
 
Umieść produkt na szalce i naciśnij klawisz sumowania, kiedy waga się ustabilizuje. 
Na wyświetlaczu pokaże się Acc 1 
 
Po tym na 3 sekundy wyświetli się zapisana wartość. Jeśli waga ma 
zainstalowany interface RS232, dane zostaną przesłane do drukarki. 
 
Zdejmij produkt z szalki i gdy waga się wyzeruje i ustabilizuje możesz zważyć 



następny towar. Sumowania można używać tak długo, aż zostanie zapełniona cała 
pamięć. 
 
 

Przywoływanie pami ęci 
Aby przywołać zapisane dane naciśnij klawisz   . Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat Acc x (x oznacza liczbę wszystkich sumowań). Potem przez 3 sekundy 
wyświetlać się będzie suma zapisanych wartości. 

 

Czyszczenie pami ęci 
By wyczyścić pamięć naciśnij i podczas wyświetlania sumowania naciśnij  

klawisz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMP SA 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 

 

Oferta NOVITUS obejmuje: 


