
WAGA  ELEKTRONICZNA
AWO

Typ wagi zatwierdzony przez Główny Urząd Miar 
WE NR PL 05 012

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. UWAGI WSTĘPNE

Waga elektroniczna AWO  jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym wymagającym
stosowania się do następujących zaleceń:
- kontrolowanie napięcia baterii: nie powinno być niższe niż 2.1V;
- unikanie dynamicznych przeciążeń: krótkotrwały nacisk na szalkę siły powyżej 150%     
   zakresu może uszkodzić układ pomiarowy;
- korzystanie z możliwości poziomego ustawienia szalki za pomocą nóżek o regulowanej   
   długości i optycznego wskaźnika wypoziomowania;

2. OPIS POLA PRZYCISKÓW

   - włączenie i wyłączenie miernika 
- wyjście ze stanu wybierania funkcji lub mnożenie przez 10  

T  - tarowanie, jeśli miernik jest w stanie wyświetlania pomiarów 
- tarowanie i zerowanie tary, jeśli nastąpi długie naciśnięcie i waga jest w      
  stanie  ważenia  (pojawi się --0--)
- akceptacja wybranej funkcji gdy miernik jest w stanie wybierania funkcji

F    - wybieranie funkcji: drukowanie, liczenie elementów, itd.
+, -0- - dodawanie do sumy globalnej, 

- kasowanie sumy globalnej, jeśli nastąpi długie naciśnięcie

3. OPIS FUNKCJI SPECJALNYCH

Naciskając  przycisk  F,  można  dokonać  przeglądu  nazw  wszystkich  wykonywanych przez
wagę funkcji. Akceptacja wybranej funkcji następuje przez naciśnięcie przycisku T. Do stanu
ważenia można wrócić na każdym etapie przez naciśnięcie przycisku  .
Uwaga: Producent na życzenie może opracować dodatkowe funkcje.

Waga posiada następujące funkcje wybierane przyciskiem F:
-dod- Dodanie wyświetlanej wartości do sumy globalnej, wydruk protokołu tej operacji oraz

(opcja)  rejestracja pomiaru w pamięci wraz z kodem substancji, godziną i datą do
3200 pomiarów. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę część całkowita sumy
globalnej poprzedzona literką  u .

-cod- Programowanie kodu substancji potrzebnego przy rejestracji pomiaru (opcja). Kod
może być w zakresie od 00000-99999. Programowanie jest opisane w funkcji -100-. 

-dru- Funkcje drukowania. Po akceptacji przyciskiem T na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie wybrany rodzaj wydruku. Przyciskiem F można wybrać : 
diSP wydruk zawartości wyświetlacza
Pro1 wydruk protokołu. Wydrukowany zostaje numer ostatniego ważenia, masa oraz

masa łączna
Pro2 wydruk protokołu.Wydrukowana zostaje masa: netto, brutto i tara
bil wydruk bilansu. Wydrukowana zostaje liczba ważeń i łączna masa
O bil zerowanie bilansu. Wykonalne jeśli do –Pr1- wpisane jest hasło  00113
CIAG ciągły wydruk pomiarów z jednego lub kilku mierników (patrz –PoL- )
hiS drukuje historię wykonanych  pomiarów od momentu zerowania bilansu.



Naciskając przycisk T przesyłamy wybraną informację przez wyjście RS232 do 
drukarki lub komputera.
-diS- Wybór wyświetlanej informacji . Po akceptacji przyciskiem T na wyświetlaczu pojawi

się aktualnie wybrany rodzaj informacji . Przyciskiem F można wybrać:
nor wyświetlanie ważonej masy
Glob wyświetlanie łącznej masy poprzedzonej  literką u
God wyświetlanie aktualnej godziny (opcja)
Akceptujemy wybraną informacje przyciskiem T.

-bru- Funkcja brutto. Po naciśnięciu przycisku T na wyświetlaczu pojawi się wielkość masy
mierzona  od  poziomu  zerowania.  Funkcja  jest  wykorzystywana  do  sporządzania
receptur. Naważając kolejne składniki można przy użyciu tej funkcji ustalić ich masę
sumaryczną.

-ELE- Funkcja przeliczania elementów. Po akceptacji przyciskiem  T na wyświetlaczu
pojawi  się ostatnio wybrana liczba wzorcowa elementów. Przyciskiem F wybieramy
liczbę leżących na szalce  elementów:  10, 20, 30, 50, 100, 200, 500. Akceptujemy
wybraną wartość przyciskiem T. Wybranie i akceptacja funkcji E---  przełącza wagę w
stan wyświetlania masy.

-CAL- Funkcja kalibracji jest dostępna tylko w niektórych typach wag. 
W celu przeprowadzenia kalibracji należy wcześniej wpisać jako liczbę  -100- wartość
użytej masy wzorcowej a następnie:
- Nacisnąć przycisk T. Na wyświetlaczu  pojawi się napis  000.0c. 
- Opróżnić szalkę.
- Po ustabilizowaniu się wskazania ponownie  nacisnąć przycisk T. Na wyświetlaczu 
   pojawi się  wartość żądanej masy wzorcowej  wpisanej do –100-  np. 025.0c.
- Położyć na szalkę żądany odważnik kalibracyjny  np. 25kg.
- Po ustabilizowaniu się wskazań i odczekaniu około 10 sekund należy nacisnąć       
  ponownie przycisk T. W przypadku akceptacji kalibracji przez miernik na  
  wyświetlaczu  pojawi się komunikat  ccc.cc  i  waga przejdzie w stan ważenia.  Brak  
  tego komunikatu  oznacza, że kalibracja nie została  dokonana.   

-FIL- Wybór filtru zmniejszającego wpływ zakłóceń mechanicznych takich jak: 
zewnętrznych drgań, podmuchu powietrza itp. Po akceptacji przyciskiem T na 
wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany numer filtru. Przyciskiem F można wybrać
filtr o numerze  1, 2, 3.  Większy numer oznacza skuteczniejszy filtr i  jednoczesne  
wydłużenie czasu pomiaru. Wybór akceptujemy przyciskiem T. 

-JEd- Wybór jednostek. Po akceptacji przyciskiem T na wyświetlaczu pojawi się aktualnie 
wybrana jednostka. Przyciskiem F można wybrać inną jednostkę:
Gra gramy
cara karaty (na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się litera c)
Proc procenty liczone w stosunku do wpisanej liczby oznaczonej -100- 

(na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się litera P)
n N (Newton). Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się litera n.
Wybór akceptujemy przyciskiem T.

-TyP- Wybór typu pracy wagi. Po akceptacji przyciskiem T na wyświetlaczu pojawi się 
aktualny typ pracy miernika. Przyciskiem F można wybrać następujące typy pracy:
nor wyświetlanie pomiaru masy



Sort sortowanie towaru na pięć grup według wpisanych progów oznaczonych przez
Pr1, Pr2, Pr3, Pr4. W tym stanie pracy wyświetlany będzie numer grupy 

zdefiniowany według wzoru :
- 0 - jeśli             masa < Pr1
- 1 - jeśli Pr11masa<Pr2
- 2 - jeśli Pr21masa<Pr3
- 3 - jeśli Pr31masa<Pr4
- 4 - jeśli Pr41masa

blad wyświetlanie ubytku lub przyrostu masy w stosunku do wartości  -100-
APTE sporządzanie receptur aptecznych. W tym  stanie waga może być  zerowana w 

całym zakresie pomiarowym.
dodAu automatyczne dodawanie wraz z drukowaniem i rejestracją odważanych mas z

chwilą osiągnięcia stabilności pomiaru.  Kryterium stabilności programowane
jest w  -STA-. Akceptacji typu pracy dokonuje się przyciskiem T.

nAJ wyświetlanie wartości maksymalnej masy, która wystąpi od ostatniego
zerowania lub tarowania

-100- Programowanie liczby użytej do obliczania ubytku lub wartości w procentach. Po  
naciśnięciu przycisku T na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wpisana liczba. Nową 
liczbę wpisujemy używając przycisków  F i   .   Kolejne naciśnięcia  przycisku  F  
zmieniają na najmniej znaczącej pozycji wartość od 1, 2,..., 9, 0, 1, itd. Przyciskiem 
przesuwamy całą liczbę o jedną pozycję w lewo  (mnożenie  przez  10).  Akceptacji  
wpisanej całej liczby dokonujemy  przyciskiem  T.  Wpisana  liczba  jest  pamiętana  
również po odłączeniu baterii i zewnętrznego zasilacza.

-Pr1-, -Pr2-, -Pr3-, -Pr4-
Programowanie liczb użytych do sortowania towaru na grupy. Programowanie odbywa
się  analogicznie jak w przypadku liczby -100-. 

-STA- Programowanie kryterium stabilności. Jeśli kolejne pomiary masy są mniejsze lub równe 
wartości  STA to wynik pomiaru uważany jest za stabilny i jest wykorzystany do 
automatycznego dodawania.

-For- Programowanie formatu wyświetlanej liczby (funkcja dostępna na hasło). Przyciskiem F
można wybrać następujące formaty liczby 0:
F       0
F    0.0
F  0.00
F0.000
Akceptacji  dokonuje się przyciskiem T

- d - Programowanie działki odczytowej  d wagi. Po akceptacji przyciskiem T  można wybrać
używając F:
d   1 działkę odczytową d = 1
d   2 działkę odczytową d = 2
d   5 działkę odczytową d = 5
d  10 działkę odczytową d = 10
d  20 działkę odczytową d = 20
d  50 działkę odczytową d = 50
Akceptacji  dokonuje się przyciskiem T



-Au0- Włączanie  i  regulacja  zakresu  lub  wyłączanie  funkcji  automatycznego
tarowania/zerowania wagi. Po akceptacji przyciskiem  T na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie wybrany stan. Przyciskiem F można wybrać:
1d, 2d, ..., 10d   włączenie automatycznego tarowania/zerowania w zkresie ±1d, ±2d,
   ±3d, ..., 10d
0FF wyłączenie automatycznego tarowania/zerowania
Wybór akceptujemy przyciskiem T.

-God- Funkcja ustawiania godziny i daty w zegarze (opcja). Po akceptacji przyciskiem T na
wyświetlaczu pojawią się aktualne godziny i  minuty. Programowanie nowej wartości
zostało opisane w funkcji -100- . Po akceptacji przyciskiem T na wyświetlaczu pojawi
się kolejno dzień i miesiąc, a następnie rok.

4. ZASILANIE

Waga  może  być  zasilana  z  zasilacza  dostarczonego  z  wagą,  baterii  2x1.5V  lub
akumulatorków pod warunkiem, że napięcie źródła wynosi od 2.1V do 4.2V. Jeśli w trakcie
pracy wagi napięcie źródła  osiągnie wartość  poniżej  2.1V, to  na wyświetlaczu pojawi  się
komunikat  Lobat i  po  kilkunastu  sekundach  waga  wyłączy  się  automatycznie  nie
dopuszczając do całkowitego wyładowania akumulatora.

Po  włączeniu  wagi  przyciskiem   na  końcu  testu  wyświetlany  jest  stan  baterii
wyrażony   napięciem.  Zaleca  się  wymianę  baterii,  znajdujących  się  w  pudełku  z
wyświetlaczem,  na  nowe  w  przypadku  spadku  napięcia   poniżej  2.3V  i  ładowanie
akumulatorów, gdy napięcie spadnie poniżej 2.15V. W celu oszczędności energii baterii waga
nie używana wyłącza się automatycznie po 3 minutach.

W przypadku nietypowego zachowania się wskazań wagi i nie reagowaniu na przycisk
  należy wagę odłączyć na chwilę  od zasilania z baterii i  napięcia 230V.

5. REJESTRACJA I TRANSMISJA POMIARÓW (opcja)

Rejestracji pomiarów wraz z kodem substancji godziną i datą dokonujemy naciskając przycisk
+ lub wywołując funkcję –dod- . Rejestracja może odbywać się również automatycznie jeżeli
uaktywnimy  dodAu w funkcji -TyP-. Pamięć pomieści 4000 ostatnich pomiarów i zachowuje
dane pomimo odłączenia  baterii  i  zasilacza.  Kasowanie pamięci  i  bilansu następuje przez
długie naciśnięcie przycisku + lub wybranie O bil w funkcji -dru- . Wcześniej do –Pr1- należy
wpisać  hasło umożliwiające kasowanie  00113
Historię zarejestrowanych pomiarów można transmitować do drukarki lub komputera złączem
RS232 wybierając hiS w funkcji -dru-. W przypadku podłączenia komputera należy wcześniej
uruchomić program  rs_v2.exe dostarczony na dyskietce i  wybrać numer portu,  do którego
podłączyliśmy wagę. Transmisja danych z całej pamięci trwa około 2 minut. Proces można
przerwać przyciskiem  . Pomiary są wyświetlane na ekranie i jednocześnie przesyłane do
pliku rs.txt
 



6. DANE TECHNICZNE

AWO1500P  AWO 150P AWO 60P     AWO 30P    AW0 1.5P   AWO 0.3P
Zakres ważenia                       1500 kg      150 kg   60 kg         30 kg       1500 g       300 g
Działka odczytowa [e]                1 kg       50g    20 g         10 g       1 g        0.1 g
Zakres tarowania                 -1500 kg    -150 kg  -60 kg       -30 kg     -1500 g      -300 g
Wymiary szalki  w  mm       1500x1500   500x500          400x400          200x200   130x130
Zasilanie bateryjne           2 x R20                       2 x R14
Czas pracy z bateriami alkalicznymi ponad 350h                     ponad 100h
Czas ważenia                               od 0.2 do 3s w zależności od typu filtru
Wyjście szeregowe (opcja)   RS232,  2400 bodów, gniazdo: 3 - TxD , 5 - masa
Zasilanie sieciowe 230V/50Hz/1.5VA

7. OPIS WTYKU MIERNIKA (WERSJA WAGI Z ODŁĄCZANYM MIERNIKIEM)
-wersja z jednym wtykiem

1. zasilanie czujnika ( + )
2. zasilanie czujnika ( - )
3. sygnał czujnika ( - )
4. sygnał czujnika ( + )
5. bateria ( + )
6. bateria ( - ), masa RS232
7. TXD RS232
8. ekran

-wersja z dwoma wtykami
wtyk prawy

5. bateria ( + )
6. bateria ( - ), masa RS232
7. TXD RS232
8. puste



KARTA GWARANCYJNA

Elektroniczna waga  AWO

Nr fabryczny:............................................

Data produkcji:.........................................

Producent  udziela  gwarancji  na  prawidłową pracę urządzenia  zgodnie  z warunkami
podanymi w instrukcji obsługi przez okres 1 roku od daty sprzedaży.

Data sprzedaży:.........................................

                          .......................................
           pieczątka i podpis

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę urządzenia, na które wydano niniejszą     
    kartę, w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane  
    bezpłatnie w terminie 2 tygodni od daty przyjęcia do naprawy.
3. Do dokonywania napraw oraz do zmian oprogramowania upoważnieni są jedynie  
    przedstawiciele producenta.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku:
    - uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi   
      użytkowania,
    - powstania uszkodzeń na skutek narażeń mechanicznych,
    - dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
5. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych.

L.p. Data Wykonana naprawa Podpis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producent:  AWO s.c.   Gdańsk   tel./fax  (058) 3477519     tel.  0-603 219 530  
                     internet:  www.awo.gda.pl    e-mail:  awo@awo.gda.pl


