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ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАЧА

№
Пункт
інстру

кції 
Функція

Задання функції
Кнопка

повідом
лення

Табло індикації

1 4.1.9 Пряме 
введення маси
тари

За допомогою кнопок , , , ... ,  
наберіть потрібну масу тари  і натисніть кнопку

 для запису її у пам’ять. 

2 4.4.2.1 Кількість 
знаків, що 
відведено для 
введення 
копійок

, де Х – кількість знаків 
після крапки в розрядах "Ціна" і 
"Вартість" (Х=0, 1 або 2).

3 4.4.4.1 Блокування 
індикації 
вартості при 
масі <Min Використовуючи кнопки  або  встановіть 

значення bnC.  При bnC=1 – вартість при масі 
менше Min (40 г) не висвічується 

4 4.3.1 –
4.3.3

Автоматичне
вимкнення ваг

, де Х – раніше 
запрограмований час автоматичного 
вимикання ваг

За допомогою цифрових кнопок задати Х – час 
автоматичного вимикання ваг (від 0 до 9, в 
хвилинах)

Вихід в режим зважування



5 4.3.4 Блокування 
чергового 
режиму

, де Х – раніше 
запрограмований час автоматичного 
вимикання ваг

, де Х – раніше 
запрограмоване значення

За допомогою цифрових кнопок наберіть «0» або 
«1»  («0» - дозвіл на перехід в черговий режим, «1» - 
заборона переходу в черговий режим) 

6 5.2 Протокол 
обміну з 
комп’ютером , де Х – номер активного 

протоколу

Натисніть кнопку  ,  або  в залежності 
від потрібного типу протоколу та підтвердьте 

вибір натисканням кнопки .

7 4.2.3 Ступінь 
заряду 
акумулятора , де ХХХ – ступінь заряду 

акумулятора у відсотках (100, 90, …, 
10). Така інформація буде 
відображатись, коли ваги працюють 
від акумулятора.

Якщо відбувається заряд акумулятора – на табло

буде повідомлення .
Для виходу з даного режиму натисніть будь-яку 
кнопку.

8 4.9 Встановлення
фільтру (часу 
зважування) , де Х – поточне значення 

фільтру

Використовуючи кнопки  ,  або  
завдайте потрібне значення фільтру та 

натисніть кнопку . Вага перейде до режиму 
зважування з новим значенням.



9 4.4.5 Скидання ціни 
в нуль при 
розвантажен
ні ваги

, де Х – дозвіл скидання 
ціни. Дозвіл може приймати значення 
«0» або «1» («0» - забороняє 
автоматичне скидання ціни, «1» 
навпаки дозволяє).

Використовуючи кнопки цифрової клавіатури 

або  встановить потрібне значення та 

натисніть кнопку . Встановлене значення 
зберігається  при вимиканні живлення.

10 4.2.7 Регулювання 
яскравості 
індикатора , де Х - поточне значення 

яскравості

Натискаючи кнопки , ,  або  
встановить потрібне значення, при цьому 
яскравість свічення відповідно змінюватиметься.
Для завершення вибору яскравості натисніть 

кнопку , після чого вага перейде у звичний 
режим роботи.22

11 4.4.2.2 Спосіб 
введення ціни 
(п'ять 
розрядів або 
тільки три 
старших 
розряди 
(гривні)

, де Х - 0 або 1.
При tCn=0 (стоїть за замовчуванням) — ввод ціни 
з копійками.
При tCn=1 – в ціну вводяться лише  три старших 
розряди ціни. Ввод двох молодших розрядів — 
після натискання кнопки  .
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