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1. Uwagi. 

 
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do właściwego gniazda zasilającego. 
Waga powinna być zasilana co najmniej 10 minut przed każdorazowym 
użytkowaniem.   

Dla zachowania prawidłowej ochrony urządzenia, w przypadku przepalenia się 
bezpiecznika, należy go zastąpić bezpiecznikiem o takich samych parametrach 

(Typ: T 0,25A; 250V). 
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2. Wstęp. 
Dziękujemy za zakup wagi serii AD. 
Waga została zaprojektowana i wykonana przez koreańską firmę CAS 
CORPORATION. Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego waga serii 
AD jest produktem  niezawodnym o najwyższych  standardach użytkowych.  
Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego produktu. 

 

Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w instalacji i obsłudze wag serii AD. 

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

3. Klawiatura. 

 

4. Ważenie proste. 

 
• Włączyć wagę  klawiszem   
• Jeżeli wyświetlacz nie wskazuje 0, wyzerować naciskając klawisz  
• Położyć ważony towar na platformie. 
• Odczytać wskazania wagi z wyświetlacza  
• Zdjąć towar z platformy 
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5. Ważenie z tarowaniem. 
• Jeżeli wyświetlacz nie wskazuje 0, wyzerować naciskając klawisz  
• Umieścić pusty pojemnik na szalce. Na wyświetlaczu pojawi się masa 

pojemnika. 
• Nacisnąć klawisz           Wyświetlacz wskaże 0. 
• Umieścić towar w pojemniku.  
• Odczytać wartość masy towaru z wyświetlacza. 
• Wyjąć towar z pojemnika. Na wyświetlaczu  pojawi się masa pojemnika ze 

znakiem minus (–). 
• Nacisnąć ponownie klawisz           aby wyzerować wagę. 

 

6. Współpraca z urządzeniem zewnętrznym. 

Waga umożliwia współpracę z urządzeniem zewnętrznym za pomocą portu 
komunikacyjnego RS 232C. W wadze zaimplementowany jest protokół 
komunikacyjny wagi AP-1. 
 
Opis złącza RS 232C 
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7. Komunikaty o błędach 

 

Oznaczenie Przyczyna Postępowanie 

Err - I Błąd inicjacji poziomu ZERO 

Sprawdzić czy szalka jest 
prawidłowo założona. 
Sprawdzić czy szalka jest 
nieobciążona. 

Err - 10 Uszkodzony moduł CAM Kontakt z serwisem CAS 

Err - 11 Uszkodzony moduł CDM Kontakt z serwisem CAS 

Err - 12 Błąd programu Kontakt z serwisem CAS 

Err - 20 Błąd komunikacji 
Sprawdzić przewód 
komunikacyjny. Kontakt z 
serwisem CAS 

8. Specyfikacja 

 

Model AD 

Maksymalne 
obciążenie 

3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 

Minimalny odczyt 0,001 kg 0,002 kg 0,005 kg 0,01 kg 

Tara - 3 kg -6 kg -15 kg -30 kg 

Wymiary szalki 
[mm] 

340 (W) x 215 (W) 

Wymiary wagi [mm] 350 (W) x 325 (D) x 105 (H) 

Zakres temperatury 0° C ÷ + 40° C 

Zasilanie AC 220 ... 230 V, 50 Hz 

Wyświetlacz VFD 5 cyfr 

       Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadamiania przez producenta. 
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10. Ograniczenia w użytkowaniu 
Waga AD jest przeznaczona do użytkowania w obiektach handlowych i zgodnie z normą  

EN 61000-6-3.2001 spełnia wymagania klasy A dla emisji zakłóceń elektromagnetycznych. 

Produkt klasy A, użytkowany w środowisku mieszkalnym, może być przyczyną zakłóceń 

elektromagnetycznych. W  takim przypadku użytkownik powinien zastosować dodatkową ochronę 

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

02-414 Warszawa 
Tel:  022 255 90 00 
Fax: 022 255 90 01 

e-mail: biuro@WagiCAS.pl 
www.WagiCAS.pl 

 


