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Návod na obsluhu

Minebea Intec Combics 3, možnosti H0 a I2
Modely CAIS3 | CAISL3 | CAH3… | CAW3… | CAS3…
Základné aplikačné programy
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Účel použitia Obsah

 Combics 3 je robustná vyhodnocovacia 
jednotka na náročnú, každodennú 
kontrolu kvality. Spĺňa maximálne 
požiadavky na spoľahlivosť výsledkov 
váženia:

– v potravinárskom priemysle
– vo farmaceutickom priemysle
– v chemickom priemysle
– v elektropriemysle a kovospracujúcom 

priemysle

 Vyhodnocovacie jednotky Combics 3:
– sú robustné (teleso z ušľachtilej ocele)
– jednoducho sa obsluhujú vďaka:
– veľkým tlačidlám s výraznou hmatovou 

identifikáciou bodu stlačenia
– alfanumerickej klávesnici so zadávaním 

alfanumerických znakov
– veľkej podsvietenej bodovej maticovej 

zobrazovacej jednotke umožňujúcej 
plnografické zobrazenie

– textovým asistentom ovládania
– ľahko sa čistia a dezinfikujú
– dajú sa použiť bez ohľadu na umiestne-

nie základne
– vďaka rôznym rozhraniam umožňujú 

flexibilné použitie
– sú vybavené ochranou pomocou hesla 

proti neoprávneným zmenám 
prevádzkových parametrov

 Vyhodnocovacie jednotky Combics 3 
zjednodušujú a urýchľujú každodennú 
prácu vďaka:

– krátkym meracím časom
– integrovaným aplikačným programom 

(aplikáciám) na prepočet a zobrazenie 
hodnôt váženia, 

 Aplikácia 1:
– počítanie
– neutrálne meranie
– výpočet priemernej hodnoty (váženie 

zvierat)
– percentuálne váženie

 Aplikácia 2:
– kontrolné váženie
– klasifikácia

 Aplikácia 3:
– netto celkom
– sčítanie

– jednoduchá možnosť na označenie 
vážených materiálov pomocou až 
4 prídavných alfanumerických znakov

– možnosť pripojenia až 3 základní váh
– automatická inicializácia pri zapnutí 

váhy
– automatické tarovanie pri zaťažení váhy
– možnosť riadenia pomocou externého 

počítača

 Možnosť I2:
 Kombinácia viacerých aplikácií
 Pre potreby prevádzky môžete aplikácie
 vzájomne kombinovať tak, aby ste 

mohli riešiť aj komplexnejšie zadania.
 Postupná voľba programov:
 prepínanie pomocou tlačidla D

 Vysvetlivky symbolov
 V tomto návode sa používajú 

nasledujúce symboly:
§ pred pokynmi na vykonávanie činností
$ pred pokynmi na vykonávanie činností, 

ktoré sa majú vykonávať len za určitých 
predpokladov

> opisuje, čo sa stane po vykonaní úkonu
! upozorňuje na nebezpečenstvo

 Aplikačné poradenstvo/horúca linka
 Telefón: +49 (0) 40/67960444
 Fax: +49 (0) 40/67960474

 E-mail: 
 technical.support.hh@minebea-intec.

com
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 Tento návod na obsluhu opisuje 
aplikácie pre jednotku Combics 3. 
Informácie o inštalácii, špecifických 
funkciách váhy a menu Setup  
zariadenia nájdete vo všeobecnom 
návode na obsluhu jednotky Combics 3.
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  Prehľad aplikácií a funkcií
  Combics 3
Klávesnica   18 tlačidiel plus 

numerická klávesnica
Zobrazovacia jednotka   Bodová maticová 

zobrazovacia jednotka 
umožňujúcej grafické 
zobrazenie

Aplikácia
Jednoduché váženie  X
Tlač/odoslanie údajov do periférneho zariadenia  X
Tlač etikiet  X
Možnosť pripojenia druhej a tretej váhy  X
Počítanie  X
Neutrálne meranie  X
Výpočet priemernej hodnoty (váženie zvierat)  X
Percentuálne váženie  X
Kontrola  X
Klasifikácia  X
Sčítanie  X
Dávkovanie/počítanie na cieľovú hodnotu  X

Funkcia
Nulovanie  X
Tarovanie  X
Dátum/čas  X
Interná batéria (napájanie z akumulátora)  voliteľne
Identifikátory (6, každý 40 znakov)  X
Čiarový kód  X
Automatická tlač  X
Automatické tarovanie  X
Ručné zadanie hodnoty tary  X
Analógový dátový výstup  voliteľne
Voliteľné riadiace vstupy  X
Galvanicky oddelené riadiace vstupy a výstupy  voliteľne
Prepínanie jednotiek  X
Vyššie rozlíšenie  X
Tlač GMP  X
Pamäť Alibi  voliteľne
Pamäť parametrov výrobkov  X

 h Kombinácia aplikácií, pozri odsek »Kombinácia aplikácií«

Aplikačné programy
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 Tento aplikačný program umožňuje 
určenie počtu dielov, ktoré majú 
približne rovnakú kusovú hmotnosť.

 Znaky
– Zadanie referenčnej kusovej hmotnosti 

»wRef« pomocou klávesnice

– Prevzatie referenčnej hmotnosti »wRef« 
z váhy

– Zadanie referenčného počtu kusov 
»nRef« pomocou klávesnice

– Zadanie referenčnej hmotnosti pomocou 
čítačky čiarových kódov

– Automatická optimalizácia kusovej 
hmotnosti

– Počítanie pomocou dvoch základní váhy

– Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Prepnutie zobrazenia z kusov 
na hmotnosť pomocou tlačidla rýchlej 
voľby Wägen (váženie) a späť 
pomocou tlačidla rýchlej voľby 
Zählen (počítanie)

– Možnosť nastavenia parametra »Presnosť 
výpočtu kusovej hmotnosti« pri preberaní 
referenčnej kusovej hmotnosti

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Autom. 
Tarieren 1. Gewicht 
(autom. tarovanie 1. hmotnosť)

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy. Aktivuje sa s posledným 
používaným referenčným počtom kusov 
»nRef« a poslednou používanou 
referenčnou kusovou hmotnosťou 
»wRef«. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Auto-Start 
bei Einschalten  
(autom. spustenie pri zapnutí) 

– Ukončenie aplikácie, vymazanie
 parametra:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Funktion-
CF in Anwendungen  
(funkcia CF v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) 
Werkseinstellung  
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

Start  Spustenie výpočtu 
(štart) referenčnej kusovej 

hmotnosti »wRef«.* 

nRef  Prevzatie zadanej hodnoty  
ako referenčného počtu 
kusov

  Spustenie výpočtu 
referenčnej kusovej 
hmotnosti »wRef«.*

wRef Prevzatie zadanej hodnoty  
ako referenčnej kusovej 
hmotnosti

n= Spustenie výpočtu  
referenčnej kusovej 
hmotnosti »wRef«.*

Wägen Prepnutie 
(váženie) zobrazenia z kusov 

na hmotnosť

Zählen  Prepnutie 
(počítanie) zobrazenia z hmotnosti 

na kusy

* Na výpočet sa použije aktuálna netto 
hodnota váženia a uvedený počet kusov 

 Predpokladom na výpočet počtu dielov 
je znalosť priemernej hmotnosti kusu 
(referenčná kusová hmotnosť). Dá sa 
získať tromi rôznymi spôsobmi:

–  Pomocou výpočtu:
 –  Položte počet dielov prednastavený 

pomocou referenčného počtu kusov 
na pripojenú základňu váhy a stlačte 
tlačidlo rýchlej voľby Start (štart), 
resp. n= na výpočet priemernej 
kusovej hmotnosti

 –  Položte na pripojenú základňu váhy 
ľubovoľný počet dielov, počet 
položených dielov zadajte pomocou 
klávesnice a stlačte tlačidlo rýchlej 
voľby nRef na výpočet priemernej 
kusovej hmotnosti

 Určenie referenčnej hmotnosti závisí 
od presnosti výpočtu kusovej hmotnosti 
nastavenej v menu Setup. Určí sa buď 
na základe zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky, zaokrúhlenia 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10, zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100 alebo 
pomocou maximálneho interného 
rozlíšenia.

– Zadajte referenčnú kusovú hmotnosť 
(tzn. hmotnosť 1 kusa) pomocou 
klávesnice a uložte ju pomocou tlačidla 
rýchlej voľby wRef

– Referenčná kusová hmotnosť sa načíta 
pomocou čítačky čiarových kódov  

 Po inicializácii môže spočítanie dielov 
zabezpečiť pripojená základňa váhy.

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania novou hodnotou. Zostávajú 
uložené v pamäti aj po vypnutí jednotky 
Combics 3. 

Počítanie Z
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 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Počítanie:
 Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 1: Počítanie
 Min. zaťaženie na inicializáciu
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti
  o Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn.
   Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 1 des. miesto
   Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 2 des. miesta

 Prevzatie hmotnosti
  o Normálna stabilizácia
   Zostrená stabilizácia

 Optimalizácia kusovej hmotnosti
   Vyp.
  o Automaticky

 Váha pre ref. hmotnosť
  o Bez zmien
   Váha WP-1
   Váha WP-2
   Váha WP-3

Parametre aplikácií
 Autom. Tarieren 1. Gewicht (autom. tarovanie 1. hmotnosť) 

  o Vyp.
   Zap.

 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Auto-Start bei Einschalten (autom. spustenie pri zapnutí)

   Zap. 
  o Vyp. 

 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu

 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo 

 Preberacie kritérium
 Referenčná kusová hmotnosť sa preberie 

po stabilizácii zobrazenia hodnoty 
váženia. Stabilizácia zobrazenia 
hodnoty váženia sa identifikuje, keď 
nameraná hodnota kolíše v rámci 
prednastaveného tolerančného rozsahu. 
O čo je tolerančný rozsah menší, o to 
presnejšia je identifikácia stabilizácie.

 V menu Setup v položke:
 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Zählen: (počítanie:) 
Gewichtsübernahme 
(prevzatie hmotnosti)

 môžete pre kritérium preberania 
nastaviť možnosť „Normálna 
stabilizácia“ alebo „So zostrenou 
stabilizáciou“ (menší tolerančný rozsah). 
Pri možnosti Stillstand 
verschärft (zostrená 
stabilizácia) je preberanie priemernej 
kusovej hmotnosti spoľahlivejšie a lepšie 
reprodukovateľné, avšak za určitých 
okolností sa predlžuje merací čas.

  Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti
 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 

hmotnosti nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Zählen: (počítanie:) 
Genauigkeit 
Stückgewichtsberechn. 
(presnosť výpočtu kusovej hmotnosti) 
Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti zvýšite voľbou možnosti 
„+1 desatinné miesto“ alebo „+2 
desatinné miesta“. Pri možnosti „+1 
desatinné miesto“ sa rozlíšenie netto 
hodnoty zvýši o jedno miesto 
(zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 10), 
analogicky pri možnosti „+2 desatinné 
miesta“ (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100). 

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 

zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné vykonať inicializáciu, nastavíte 
v menu Setup v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Zählen: (počítanie:)  
Min.-Last für 
Initialisierung  
(min. zaťaženie na inicializáciu)

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať. Keď je položené 
bremeno príliš ľahké, dôjde pri aktivácii 
k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29
– Zaznie tón signalizujúci chybu (dvojité 

pípnutie)
– Nedôjde k inicializácii
– Nastavený referenčný počet kusov sa 

uloží

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke: 
Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Min.-Last 
f. autom. Tarieren/
Druck (min. zaťaženie na autom. 
tarovanie/tlač)

 
 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 

máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na inicializáciu 
položiť na váhu minimálne 1 000 g 
(= 1 000 dielikov stupnice).
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 Optimalizácia kusovej hmotnosti
 V menu Setup v položke:
 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Zählen: (počítanie:) 
Stückgewichts-
optimierung  
(optimalizácia kusovej hmotnosti)

 určíte, či sa má počas série meraní 
vykonávať automatická optimalizácia 
kusovej hmotnosti. Na umožnenie 
optimalizácie kusovej hmotnosti musí 
byť splnených nasledujúcich 6 kritérií:

1. V menu Setup musí byť položka menu 
nastavená na Automatisch 
(automaticky)

2. Nový počet kusov musí byť v porovnaní 
s pôvodným počtom kusov vyšší 
o minimálne dva kusy.

3. Nový počet kusov nesmie byť vyšší ako 
dvojnásobok pôvodného počtu kusov 
(toto obmedzenie neplatí pre prvú 
optimalizáciu, keď ste kusovú hmotnosť 
zadali pomocou čítačky čiarových kódov 
alebo pomocou klávesnice)

Referenz
stückzahl "alt"

Aufgelegte
Stückzahl

Bereich für
Referenzoptimierung

n n + 2 2 · n

4. Nový počet kusov musí byť < 1 000 ks
5. Rozdiel medzi interne vypočítaným 

počtom kusov (napr. 17,24) a celým 
číslom (v príklade: 17) musí byť nižší 
ako ±0,3 kusa.

6. Musí byť splnené kritériu stabilizácie 
váhy

 Pri voľbe automatickej optimalizácie 
kusovej hmotnosti v menu Setup 
a zobrazení počtu kusov (pcs) sa 
na zobrazovacej jednotke pod 
stĺpcovým grafom zobrazí nápis Auto. 
Na skutočné vykonanie optimalizácie 
upozorňuje nápis (opt.) trvalo 
zobrazený v textových riadkoch. Počas 
optimalizačnej fázy sa v riadku 
nameraných hodnôt nakrátko zobrazí 
nápis 0pt a optimalizovaný počet kusov.

 Po vykonaní optimalizácie zaznie 
signálny tón. Nová referenčná kusová 
hmotnosť a nový referenčný počet 
kusov sa uložia do pamäte. 

 Počítanie pomocou dvoch základní váhy
 Na počítanie môžete použiť súčasne dve 

základne váhy. Pri tom sa rozlišujú dva 
prevádzkové režimy:

– počítanie pomocou dvoch rovnocenných 
základní váhy,

– počítanie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy.

 Počítanie pomocou dvoch rovnocenných 
základní váhy:

 Tento prevádzkový režim sa používa, 
keď sa na pracovisku počítajú diely 
s veľkými hmotnostnými rozdielmi. 
Pomocou jednej základne váhy počíta 
používateľ ľahké diely a pomocou 
druhej ťažké.

 Jednu z týchto dvoch váh môžete 
nastaviť ako prioritnú.  
Na to použite menu Setup, položku:

 Geräteparameter: 
(parametre zariadenia:)  
Betriebsparameter: 
(prevádzkové parametre:) 
Vorzugswaage (prioritná váha)

 Po zapnutí jednotky Combics je aktívna 
vždy prioritná váha, a to bez ohľadu 
na automatickú inicializáciu aplikácie 
Počítanie.

 Počítanie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy:

 Pri tomto prevádzkovom režime má 
referenčná váha vysoké rozlíšenie, ale 
iba pomerne nízke maximálne 
zaťaženie. Množstevná váha je váha 
s vysokým maximálnym zaťažením, ale 
s pomerne nízkym rozlíšením.

 Vďaka tomu dokážete určiť referenčnú 
kusovú hmotnosť s vysokou presnosťou, 
tzn. môžete počítať veľmi presne bez 
toho, aby ste si museli obstarávať drahú 
základňu váhy s vysokým rozlíšením 
a vysokým maximálnym zaťažením.

 Na inicializáciu stačí automatické 
prepnutie na referenčnú váhu (v riadku 
nameraných hodnôt sa zobrazí Ref). 
Po spustení nasleduje prepnutie späť 
na množstevnú váhu.

 Základňu váhy nastavte ako referenčnú 
váhu v menu Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Zählen: (počítanie:)  
Waage für Ref.-Gewicht 
(váha pre ref. hmotnosť)

 Automatickú optimalizáciu kusovej 
hmotnosti vykonáva vždy aktuálne 
aktívna váha, tzn. nie je potrebné 
automatické prepínanie váh.

Počítanie Z

Rozsah na optimalizáciu 
referencie

Uložený počet ksReferenčný počet ks pôvodne
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 Príklad: Má sa stanoviť neznámy počet dielov, merania sa majú zaznamenať v protokole. 
Prednastavenia: Je zvolená aplikácia »Počítanie«, protokol tlače je nakonfigurovaný.

  t Postavte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.
  Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania (pozri kapitolu »Prevádzka«, 

odsek »Váženie«) nemusíte váhu tarovať pomocou tlačidla ). Po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary automaticky.

  t Vložte do nádoby ľubovoľný referenčný počet referenčných kusov (tu napr. 20 kusov).
t   Stlačte tlačidlo 2 0 na zadanie počtu referenčných dielov pomocou klávesnice.

  t   Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »nRef« na spustenie výpočtu referenčnej kusovej 
hmotnosti.

  y   Referenčná hmotnosť »wRef« sa zobrazí vľavo dolu.
		 t   Vložte do nádoby neznámy počet ďalších dielov.

  y   Zobrazí sa výsledok.
y  Po dokončení automatickej optimalizácie referencie sa nová vypočítaná referenčná 

hmotnosť zobrazí na zobrazovacej jednotka s dodatkom »(opt.)«.
t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 

v odseku »Konfigurácia protokolu tlače«).

    nRef  +      20 pcs
    wRef  +  5.684  g

    G#     +   320.6 g

    T       +   103.8 g

    N       +   216.8 g

    Qnt    +       38 pcs

    -------------------
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Neutrálne meranie D

 Tento aplikačný program vám umožní 
meranie dĺžok, plôch a objemu pomo-
cou váhy. Ako jednotka sa zobrazí sym-
bol o.

 Znaky
– Zadanie referenčnej hmotnosti »wRef« 

pomocou klávesnice

– Prevzatie referenčnej hmotnosti »wRef« 
z váhy

– Zadanie výpočtového súčiniteľa »nRef« 
pomocou klávesnice 

– Zadanie referenčnej hmotnosti 
pomocou čítačky čiarových kódov

– Meranie pomocou dvoch základní váhy

–  Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Prepnutie zobrazenia z merania 
na hmotnosť pomocou tlačidla rýchlej 
voľby Wägen (váženie) a späť 
pomocou tlačidla rýchlej voľby 
Messen (meranie)

– Možnosť nastavenia parametra 
»Presnosť výpočtu referenčnej hodnoty« 
pri preberaní referenčnej hmotnosti

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Autom. 
Tarieren 1. Gewicht 
(autom. tarovanie 1. hmotnosť)

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy. Aktivuje sa s posledným 
používaným výpočtovým súčiniteľom 
»nRef« a poslednou používanou 
referenčnou hmotnosťou »wRef«. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Auto-Start 
bei Einschalten (autom. 
spustenie pri zapnutí) 

–  Ukončenie aplikácie, vymazanie parametra:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Funktion-
CF in Anwendungen  
(funkcia CF v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) 
Werkseinstellung 
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

Start  Spustenie výpočtu 
(štart) referenčnej kusovej 

hmotnosti »wRef«.* 

nRef  Prevzatie zadanej hodnoty  
ako referenčného počtu 
kusov

  Spustenie výpočtu 
referenčnej kusovej 
hmotnosti »wRef«.*

wRef Prevzatie zadanej hodnoty  
ako referenčnej kusovej 
hmotnosti

n= Spustenie výpočtu  
referenčnej kusovej 
hmotnosti »wRef«.*

Wägen Prepnutie zobrazenia
(váženie) z kusov na hmotnosť

Messen Prepnutie zobrazenia 
(meranie) z hmotnosti do aplikácie 

Neutrálne meranie

* Na výpočet sa použije 
aktuálna netto hodnota 
váženia a uvedený 
výpočtový súčiniteľ 

 Na určenie výsledku výpočtu musí byť 
známa priemerná hmotnosť referencie 
(referenčná hmotnosť, napr. hmotnosť 
metra elektrického kábla). Referenčná 
hmotnosť sa dá získať tromi rôznymi 
spôsobmi: 

– Pomocou výpočtu:
 –  Položte množstvo prednastavené 

pomocou výpočtového súčiniteľa 
na pripojenú základňu váhy a stlačte 
tlačidlo rýchlej voľby Start 
(štart), resp. n= na výpočet 
referenčnej hmotnosti

 –  Na pripojenú základňu váhy položte 
ľubovoľné množstvo váženého 
materiálu, pomocou klávesnice 
zadajte výpočtový súčiniteľ a stlačte 
tlačidlo rýchlej voľby nRef 
na výpočet referenčnej hmotnosti

 Určenie referenčnej hmotnosti závisí 
od presnosti výpočtu referenčnej 
hodnoty nastavenej v menu Setup. 
Určí sa buď na základe zaokrúhlenia 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky, 
zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 10, 
zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100 alebo 
pomocou maximálneho interného 
rozlíšenia.

– Zadajte referenčnú hmotnosť (napr. 
hmotnosť 1 m elektrického kábla) 
pomocou klávesnice a uložte ju 
pomocou tlačidla rýchlej voľby wRef

– Referenčná hmotnosť sa načíta 
pomocou čítačky čiarových kódov

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania novou hodnotou. Zostávajú 
uložené v pamäti aj po vypnutí jednotky 
Combics 3. 
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 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Neutrálne meranie: 

Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 1: Neutrálne meranie
 Min. zaťaženie na inicializáciu
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Presnosť výpočtu referenčnej hodnoty
  o Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn.
   Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 1 des. miesto
   Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 2 des. miesta

 Počet desatinných miest zobrazenia výsledku
  o Žiadne miesto
   1 miesto
   2 miesta
   3 miesta

 Prevzatie hmotnosti
  o Normálna stabilizácia
   Zostrená stabilizácia

 Váha pre ref. hmotnosť
  o Bez zmien
   Váha WP-1
   Váha WP-2
   Váha WP-3

Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť
  o Vyp.
   Zap.

 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Autom. spustenie pri zapnutí
   Zap. 
  o Vyp. 

 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu

 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2
§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 

Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Preberacie kritérium
 Referenčná hmotnosť sa preberie 

po stabilizácii váhy.  
Stabilizácia váhy sa identifikuje, keď 
nameraná hodnota kolíše v rámci 
prednastaveného tolerančného rozsahu. 
O čo je tolerančný rozsah menší, o to 
presnejšia je identifikácia stabilizácie.

 V menu Setup v položke:
 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Neutrales Messen: 
(neutrálne meranie:)  
Gewichtsübernahme 
(prevzatie hmotnosti)

 môžete pre kritérium preberania 
nastaviť možnosť „Normálna 
stabilizácia“ alebo „So zostrenou 
stabilizáciou“ (menší tolerančný rozsah). 
Pri možnosti Stillstand 
verschärft (zostrená 
stabilizácia) je preberanie referenčnej 
hmotnosti spoľahlivejšie a lepšie 
reprodukovateľné, avšak za určitých 
okolností sa predlžuje merací čas.

 Presnosť výpočtu referenčnej hodnoty
 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 

hmotnosti nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Neutrales Messen: 
(neutrálne meranie:)  
Genauigkeit 
Referenzwertberechn. 
(presnosť výpočtu referenčnej hodnoty) 
Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti zvýšite voľbou možnosti „+1 
desatinné miesto“ alebo „+2 desatinné 
miesta“. Pri možnosti „+1 desatinné 
miesto“ sa rozlíšenie netto hodnoty 
zvýši o jedno miesto (zaokrúhlenie 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10), analogicky pri možnosti „+2 
desatinné miesta“ (zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia zobrazovacej jednotky krát 
100). 

 Počet desatinných miest pri zobrazení 
výsledku

 Pri neutrálnom meraní sa môžu 
zobrazovať nielen celé hodnoty, ale 
aj hodnoty dielikov stupnice (napr. 
1,25 o elektrického kábla). Počet 
desatinných miest zobrazovaných pri 
neutrálnom meraní môžete nastaviť 
v menu Setup v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Neutrales Messen: 
(neutrálne meranie:)  
Nachkomma 
Ergebnisanzeige  
(počet desatinných miest zobrazenia 
výsledku)

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 

zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné vykonať inicializáciu, nastavíte 
v menu Setup v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Neutrales Messen: 
(neutrálne meranie:)  
Min.-Last f. 
Initialisierung  
(min. zaťaženie na inicializáciu)

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať. Keď je položené 
bremeno príliš ľahké, dôjde pri aktivácii 
k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29
– Zaznie tón signalizujúci chybu (dvojité 

pípnutie)
– Nedôjde k inicializácii
– Nastavený výpočtový súčiniteľ sa uloží

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Min.-Last f. autom. 
Tarieren/Druck  
(min. zaťaženie na autom. tarovanie/
tlač)

 
 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 

máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na inicializáciu 
položiť na váhu minimálne 1 000 g 
(= 1 000 dielikov stupnice).
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Neutrálne meranie D

 Neutrálne meranie pomocou dvoch 
základní váhy

 Na neutrálne meranie môžete použiť 
súčasne dve základne váhy. Pri tom sa 
rozlišujú dva prevádzkové režimy:

– neutrálne meranie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy,

– neutrálne meranie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy.

 Neutrálne meranie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy:

 Tento prevádzkový režim sa používa, 
keď sa na pracovisku vážia vážené 
materiály s veľkými hmotnostnými 
rozdielmi. Pomocou jednej základne 
váhy odváži používateľ ľahké diely 
a pomocou druhej ťažké.

 Jednu z týchto dvoch váh môžete 
nastaviť ako prioritnú.  
Na to použite menu Setup, položku:

 Geräteparameter: 
(parametre zariadenia:)  
Betriebsparameter: 
(prevádzkové parametre:) 
Vorzugswaage  
(prioritná váha)

 Po zapnutí jednotky Combics 3 je 
aktívna vždy prioritná váha, a to 
bez ohľadu na automatickú inicializáciu 
aplikácie Neutrálne meranie.

 Neutrálne meranie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy: 

 Pri tomto prevádzkovom režime má 
referenčná váha vysoké rozlíšenie, 
ale iba pomerne nízke maximálne 
zaťaženie. Množstevná váha je váha 
s vysokým maximálnym zaťažením, 
ale s pomerne nízkym rozlíšením.

 Vďaka tomu dokážete určiť referenčnú 
hmotnosť s vysokou presnosťou, tzn. 
môžete merať veľmi presne bez toho, 
aby ste si museli obstarávať drahú 
základňu váhy s vysokým rozlíšením 
a vysokým maximálnym zaťažením.

 Na inicializáciu stačí automatické 
prepnutie na referenčnú váhu (v riadku 
nameraných hodnôt sa potom zobrazí 
Ref). Po spustení nasleduje 
automatické prepnutie na množstevnú 
váhu. 

 Základňu váhy nastavte ako referenčnú 
váhu v menu Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Neutrales Messen: 
(neutrálne meranie:)  
Waage für Ref.-Gewicht 
(váha pre ref. hmotnosť)

 Príklad: Zmeranie elektrického kábla s dĺžkou 25 m.
Prednastavenia: Je zvolená aplikácia 
»Neutrálne meranie«, protokol tlače je 
nakonfigurovaný.

  t Postavte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.
  Poznámka: Pri aktívnej funkcii 

automatického tarovania (pozri 
kapitolu »Prevádzka«, odsek »Váženie«) 
nemusíte váhu tarovať pomocou 
tlačidla ). Po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary 
automaticky.
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  t  Vložte do nádoby na váženie 1 m kábla.

  t   Stlačte tlačidlo 1 na zadanie nameranej hodnoty pomocou klávesnice (tu 1 m).
  t   Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »nRef« na prevzatie zadanej hodnoty a na výpočet 

referenčnej hmotnosti.

  y   Referenčná hmotnosť »wRef« sa zobrazí vľavo dolu.

  t  Vkladajte káble do nádoby na váženie, kým nedosiahnete požadované množstvo 
(tu 25 m).

  y Zobrazí sa výsledok.
t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 

v kapitole »Dátové rozhrania«, odsek »Konfigurácia protokolu tlače«).

    nRef 1 o

    wRef + 34.8 g

 

    G# + 982.3 g

    T + 103.7 g

    N + 878.6 g

 

    Qnt + 25 o

    -----------------
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 Tento aplikačný program vám umožní 
výpočet priemerných hodnôt z viacerých 
meraní hmotnosti pomocou váhy.

 Táto aplikácia sa používa pri vážených 
objektoch alebo prostrediach, ktoré nie 
sú počas merania nehybné (napr. 
zvieratá).

 Znaky

– Ručné alebo automatické spustenie 
výpočtu priemernej hodnoty. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Tierwägen: (váženie zvierat:) 
Start (štart)

 Pri ručnom spustení sa výpočet 
priemernej hodnoty spustí stlačením 
tlačidla, keď sú splnené podmienky 
na spustenie. Pri automatickom 
spustení, keď je váha zaťažená a sú 
splnené podmienky na spustenie.

– Zadanie počtu meraní hmotnosti 
pomocou klávesnice 

– Informačný režim 

– Prepnutie zobrazenia z položky 
„Výsledok posledného merania“ 
do položky „Aktuálna hmotnosť“ 
pomocou tlačidla rýchlej voľby 
Wägen (váženie) a späť pomocou 
tlačidla rýchlej voľby Ergeb. (výsl.).

– Možnosť nastavenia automatickej tlače 
výsledkov v menu Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Tierwägen: (váženie zvierat:) 
Autom. Ergebnisausdruck 
(autom. tlač výsledku)

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Autom. 
Tarieren 1. Gewicht 
(autom. tarovanie 1. hmotnosť)

– Automatické spustenie výpočtu 
priemernej hodnoty po zapnutí 
a zaťažení váhy (pri splnených 
podmienkach na spustenie). Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Auto-Start 
bei Einschalten (autom. 
spustenie pri zapnutí) 

– Ukončenie aplikácie, vymazanie
 parametra:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Funktion-
CF in Anwendungen 
(funkcia CF v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) 
Werkseinstellung 
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

Start Spustenie výpočtu 
(štart) priemernej hodnoty. 

Na výpočet sa použije 
uvedený počet meraní 
hmotnosti

mDef – Uloženie zadanej hodnoty 
ako „Počet meraní 
hmotnosti na výpočet 
priemernej hodnoty“

 – Spustenie výpočtu 
priemernej hodnoty 
pomocou zadaného počtu 
meraní hmotnosti

Wägen  Prepnutie do zobrazenia
(váženie) hodnoty váženia

Ergeb.  Prepnutie do zobrazenia
(výsl.) výsledku z posledného 

merania

 Na výpočet priemernej hodnoty je 
potrebných viacero meraní. Počet 
meraní hmotnosti, ktoré sa použijú 
na výpočet priemernej hodnoty, 
môžete zadať pomocou klávesnice. 

 Počet meraní zostane aktívny až 
do prepísania. Zostáva uložený aj 
po vypnutí jednotky Combics 3 
a po prepnutí do inej aplikácie.

 Výpočet priemernej hodnoty môžete 
spustiť tromi rôznymi spôsobmi:

– Ručné spustenie s prednastaveným 
počtom meraní:

 Položte na váhu vážený materiál 
a stlačte tlačidlo rýchlej voľby 
Start (štart)

– Ručné spustenie s ľubovoľným počtom 
meraní: 

 Položte na váhu vážený materiál, zadaj-
te počet meraní pomocou klávesnice. 
Pomocou tlačidla rýchlej voľby mDef 
uložíte merania hmotnosti a spustíte 
výpočet priemernej hodnoty

– Automatické spustenie s prednastave-
ným počtom meraní:

 Meranie sa spustí po položení váženého 
materiálu na základňu váhy a po splnení 
podmienok na spustenie

Výpočet priemernej hodnoty (váženie zvierat) V
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 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Váženie zvierat:
 Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 1: Váženie zvierat (výpočet priemernej hodnoty)
 Min. zaťaženie na štart
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Štart
  o Ručne
   Automaticky
 Pohyby zvierat
   0,1 % z meraného objektu
  o 0,2 % z meraného objektu
   0,5 % z meraného objektu
   1 % z meraného objektu
   2 % z meraného objektu
   5 % z meraného objektu
   10 % z meraného objektu
   20 % z meraného objektu
   50 % z meraného objektu
   100 % z meraného objektu
 Autom. tlač výsledku
  o Vyp.
   Zap.
 Prepnutie na zobraz. výsl. po uvoľnení
  o Limit zmeny zaťaženia
   Prepínacie tlačidlo
Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť 
  o Vyp.
   Zap.
 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Autom. spustenie pri zapnutí
   Zap. 
  o Vyp. 
 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu
 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 

zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné spustiť výpočet priemernej 
hodnoty, nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Tierwägen: (váženie zvierat:) 
Min.-Last f. Start  
(Min. zaťaženie na štart) 

 Prednastavenie minimálneho zaťaženia 
pomáha predovšetkým pri auto-
matickom spustení meraní.

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť) alebo na automatickú 
tlač výsledkov, nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Tierwägen: (váženie zvierat:) 
Min.-Last f. autom. 
Tarieren (min. zaťaženie na 
automatické tarovanie) 

 
 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 

máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na spustenie výpočtu 
priemernej hodnoty položiť na váhu 
minimálne 1 000 g (= 1 000 dielikov 
stupnice).

 Spustenie meraní
 Výpočet priemernej hodnoty sa spustí, 

až keď budú odchýlky hmotnosti 
na váhe pri troch nameraných 
hodnotách v rámci prednastaveného 
tolerančného rozsahu. Prípustná 
tolerancia je uvedená v položke 
„Percentá z meraného objektu“ (0,1 %;

 0,2 %; …; 50 %; 100 %) a nastavíte ju 
v menu Setup v položke: 

 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Tierwägen: (váženie zvierat:)  
Tierbewegung (pohyb zvierat)

 Ak je prípustná hodnota pohybu zvierat 
napr. 2 % z meraného objektu a meraný 
objekt váži 10 kg, meranie sa spustí, až 
keď budú odchýlky hmotnosti pri troch 
nameraných hodnotách nižšie ako 
200 g.

 Zobrazovacia jednotka

 V hlavnom zobrazení sa zobrazí 
„zmrazené“ zobrazenie vypočítanej 
priemernej hodnoty so zvolenou 
jednotkou hmotnosti. Aktivuje sa 
symbol a (prepočítaná hodnota).

 Tlačidlo rýchlej voľby Wägen 
(váženie) umožňuje prepnutie z tohto 
zobrazenia výsledku do aktuálneho 
zobrazenia váhy a pomocou tlačidla 
rýchlej voľby Ergeb. (výsl.) znovu 
späť.

 Keď je v menu Setup v položke: 
 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Tierwägen: (váženie zvierat:) 
Wechsel Ergebnisanz. 
n. Entlastung (prepnutie 
na zobraz.výsl. po uvoľnení) 

 zvolená položka menu 
Lastwechselschwelle 
(limit zmeny zaťaženia) nasleduje 
po uvoľnení váhy (hmotnosť je nižšia 
ako polovica minimálneho zaťaženia) 
automatické prepnutie do zobrazenia 
hodnoty váženia.  
Výsledok z posledného výpočtu 
priemernej hodnoty sa stratí.

 Ak je zvolená položka menu 
Wechsel-Taste (prepínacie 
tlačidlo) zostáva vypočítaná priemerná 
hodnota zobrazená v hlavnom 
zobrazení aj po uvoľnení váhy, kým 
nestlačíte tlačidlo c alebo nespustíte 
nové meranie.
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Výpočet priemernej hodnoty (váženie zvierat) V

 Príklad: Má sa zmerať hmotnosť myši.
Prednastavenia: Je zvolená aplikácia »Váženie zvierat«, protokol tlače je nakonfigurovaný.

  t Postavte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.
  Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania (pozri kapitolu »Prevádzka«, 

odsek »Váženie«) nemusíte váhu tarovať pomocou tlačidla ). Po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary automaticky.

  t Vložte myš do nádoby na váženie.

		 t  Zadajte počet meraní hmotnosti pomocou klávesnice (tu 20 meraní).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »mDef« na spustenie výpočtu referenčnej kusovej 

hmotnosti.

y  Meranie sa spustí, až keď budú odchýlky hmotnosti na váhe pri troch nameraných 
hodnotách v rámci prednastaveného tolerančného rozsahu. Počet zostávajúcich meraní je 
zobrazený v numerickom zobrazení.

  y  Zobrazí sa výsledok výpočtu priemernej hodnoty.

t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 
v kapitole »Dátové rozhrania«, odsek »Konfigurácia protokolu tlače«).

Poznámka: Pri aktívnej automatickej tlači výsledkov nemusíte stláčať tlačidlo p. 
Výsledok sa vytlačí automaticky.

  y  Pokiaľ menu neobsahuje iné nastavenie, nasleduje po uvoľnení váhy prepnutie 
zo zobrazenia výsledku do zobrazenia hodnoty váženia. Zariadenie je pripravené  
na ďalšie meranie.

 mDef + 20

 x-Net + 64.0 g

 T + 103.8 g

 ------------------
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 Tento aplikačný program vám pri pred-
nastavenej referenčnej hmotnosti 
 umožní určenie percentuálnych podie-
lov z položeného bremena. Ako jednot-
ka sa zobrazí L .

 Znaky
– Zadanie referenčnej hmotnosti »Wxx%« 

pre 100 % pomocou klávesnice

– Prevzatie aktuálnej odváženej hodnoty 
ako referenčnej hmotnosti pre referenč-
nú percentuálnu hodnotu »pRef«

– Zadanie referenčnej percentuálnej 
hodnoty »pRef« pomocou klávesnice

– Zadanie referenčnej hmotnosti 
pomocou čítačky čiarových kódov

– Zobrazenie hodnoty straty (hodnota 
rozdielu) alebo zostávajúcej hodnoty 

– Zobrazenie až troch desatinných miest. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Prozentwägen: 
(percentuálne váženie:)  
Nachkomma 
Prozentanzeige  
(počet desatinných miest 
percentuálneho zobrazenia) 

– Percentuálne váženie pomocou dvoch 
základní váhy

–  Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Prepnutie zobrazenia z percent na 
hmotnosť pomocou tlačidla rýchlej 
voľby Wägen (váženie) a späť 
pomocou tlačidla rýchlej voľby 
Proz. (perc.)

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Autom. Tarieren 1. 
Gewicht (autom. tarovanie 1. 
hmotnosť)

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy. Aktivuje sa s údajmi aktívnymi 
pri poslednej inicializácii. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Auto-Start bei 
Einschalten  
(autom. spustenie pri zapnutí) 

–  Ukončenie aplikácie, vymazanie 
parametra:

 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 
funkcie na vymazanie aplikácií. 

 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 
hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Funktion-CF in 
Anwendungen  
(funkcia CF v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Werkseinstellung  
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

Start  Spustenie výpočtu 
(štart) referenčnej hmotnosti.*

pRef – Prevzatie zadanej  
hodnoty ako referenčnej 
percentuálnej hodnoty

 – Spustenie výpočtu 
referenčnej hmotnosti.*

Wxx% Prevzatie zadanej hodnoty 
ako referenčnej hmotnosti 
pre 100 %

p= Spustenie výpočtu 
referenčnej hmotnosti.*

Wägen  Prepnutie zobrazenia 
(váženie) z percent na hmotnosť

Proz.  Prepnutie zobrazenia 
(perc.) z hmotnosti na percentá

* Na výpočet sa použije aktuálna netto 
hodnota váženia a uvedené percento 

 Predpokladom na výpočet percentuálnej 
hodnoty je znalosť referenčnej 
percentuálnej hodnoty. Dá sa získať 
tromi rôznymi spôsobmi:

– Pomocou výpočtu:
 –  Na pripojenú základňu váhy položte 

množstvo referenčného materiálu 
prednastavené pomocou referenčnej 
percentuálnej hodnoty a na 
spustenie stlačte tlačidlo rýchlej 
voľby Start, resp. p=.

 –  Na pripojenú základňu váhy položte 
ľubovoľné množstvo referenčného 
materiálu, pomocou klávesnice 
zadajte referenčnú percentuálnu 
hodnotu a na spustenie stlačte 
tlačidlo rýchlej voľby pRef.

 Určenie referenčnej hmotnosti závisí 
od presnosti prevzatia hmotnosti 
nastavenej v menu Setup. Určí sa buď 
na základe zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky, zaokrúhlenia 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10, zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100 alebo 
pomocou maximálneho interného 
rozlíšenia.

– Zadajte pomocou klávesnice referenčnú 
hmotnosť pre 100 % a na spustenie 
stlačte tlačidlo rýchlej voľby Wxx%.

– Referenčná hmotnosť sa načíta 
pomocou čítačky čiarových kódov 

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania. Zostávajú uložené v pamäti 
aj po vypnutí jednotky Combics 3. 

Percentuálne váženie L
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Percentuálne váženie L

 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Percentuálne váženie:
 Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 1: Percentuálne váženie
 Min. zaťaženie na inicializáciu
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Presnosť prevzatia hmotnosti
  o Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn.
   Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 1 des. miesto
   Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 2 des. miesta
 Počet desatinných miest percentuálneho zobrazenia
  o Žiadne miesto
   1 miesto
   2 miesta
   3 miesta
 Prevzatie hmotnosti
  o Normálna stabilizácia
   Zostrená stabilizácia
 Váha pre ref. hmotnosť
  o Bez zmien
   Váha WP-1
   Váha WP-2
   Váha WP-3
 Zobrazenie po prepočte
  o Zvyšok
   Strata
Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť
  o Vyp.
   Zap.
 Min. zaťaženie na automatické tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Autom. spustenie pri zapnutí
   Zap. 
  o Vyp. 
 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu
 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Preberacie kritérium
 Referenčná hmotnosť sa preberie 

po stabilizácii váhy. Stabilizácia váhy 
sa identifikuje, keď nameraná hodnota 
kolíše v rámci prednastaveného tole-
rančného rozsahu. O čo je tolerančný 
rozsah menší, o to presnejšia je identifi-
kácia stabilizácie.

 V menu Setup v položke:
 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Prozentwägen: (percentuálne 
váženie:) 
Gewichtsübernahme (prevza-
tie hmotnosti)

 môžete pre kritérium preberania nasta-
viť možnosť „Normálna stabilizácia“ 
alebo „So zostrenou stabilizáciou“ 
(menší tolerančný rozsah). Pri možnosti 
Stillstand verschärft 
(zostrená stabilizácia) je preberanie refe-
renčnej hmotnosti spoľahlivejšie a lepšie 
reprodukovateľné, avšak za určitých 
okolností sa predlžuje merací čas.

 Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti
 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 

hmotnosti nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Prozentwägen: (percentuálne 
váženie:) Genauigkeit 
Gewichtsübernahme 
(presnosť prevzatia hmotnosti).

 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti zvýšite voľbou možnosti „+1 
desatinné miesto“ alebo „+2 desatinné 
miesta“. Pri možnosti „+1 desatinné 
miesto“ sa rozlíšenie netto hodnoty 
zvýši o jedno miesto (zaokrúhlenie 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10), analogicky pri možnosti „+2 
desatinné miesta“ (zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia zobrazovacej jednotky krát 
100). 

 Zobrazenie výsledku
 Pri percentuálnom vážení sa výsledok dá 

zobraziť ako hodnota zvyšku alebo 
straty. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Prozentwägen: (percentuálne 
váženie:)  
Verrechnungsanzeige 
(zobrazenie po prepočte) 

 
 Vzorce:
 Zvyšok =  (aktuálna hmotnosť -  

100 % hmotnosť)/* 100

 Strata =  (aktuálna hmotnosť -  
100 % hmotnosť)/ 
100 % hmotnosť * 100

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 

zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné vykonať inicializáciu, nastavíte 
v menu Setup v položke:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Prozentwägen: (percentuálne 
váženie:)

 Min.-Last für 
Initialisierung (min. 
zaťaženie na inicializáciu)

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať. Keď je položené 
bremeno príliš ľahké, dôjde pri aktivácii 
k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29
– Zaznie tón signalizujúci chybu (dvojité 

pípnutie)
– Nedôjde k inicializácii
– Nastavená referenčná percentuálna 

hodnota sa uloží

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Min.-Last 
f. autom. Tarieren/
Druck (min. zaťaženie na autom. 
tarovanie/tlač)

 
 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 

máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na inicializáciu 
položiť na váhu minimálne 1 000 g 
(= 1 000 dielikov stupnice).
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 Percentuálne váženie pomocou dvoch 
základní váhy

 Na percentuálne váženie môžete použiť 
súčasne dve základne váhy. Pri tom sa 
rozlišujú dva prevádzkové režimy:

– percentuálne váženie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy,

– percentuálne váženie pomocou 
referenčnej a množstevnej váhy.

 Percentuálne váženie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy:

 Tento prevádzkový režim sa používa, 
keď sa na pracovisku vážia vážené 
materiály s veľkými hmotnostnými 
rozdielmi. Pomocou jednej základne 
váhy odváži používateľ ľahké diely 
a pomocou druhej ťažké.

 Jednu z týchto dvoch váh môžete 
nastaviť ako prioritnú.  
Na to použite menu Setup, položku:

 Geräteparameter: 
(parametre zariadenia:)  
Betriebsparameter: 
(prevádzkové parametre:) 
Vorzugswaage (prioritná váha)

 Po zapnutí jednotky Combics 3 je aktív-
na vždy prioritná váha, a to bez ohľadu 
na automatickú inicializáciu aplikácie 
Percentuálne váženie.

 Percentuálne váženie pomocou 
referenčnej a množstevnej váhy 

 Pri tomto prevádzkovom režime má 
referenčná váha vysoké rozlíšenie, ale 
iba pomerne nízke maximálne 
zaťaženie. Množstevná váha je váha 
s vysokým maximálnym zaťažením, ale 
s pomerne nízkym rozlíšením.

 Vďaka tomu dokážete určiť referenčnú 
hmotnosť s vysokou presnosťou, tzn. 
môžete merať veľmi presne bez toho, 
aby ste si museli obstarávať drahú 
základňu váhy s vysokým rozlíšením 
a vysokým maximálnym zaťažením.

 Na inicializáciu stačí automatické 
prepnutie na referenčnú váhu (v riadku 
nameraných hodnôt sa potom zobrazí 
Ref). Po spustení nasleduje automatické 
prepnutie na množstevnú váhu. 

 Základňu váhy nastavte ako referenčnú 
váhu v menu Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:) 
Prozentwägen: (percentuálne 
váženie:) Waage für Ref.-
Gewicht (váha pre ref. hmotnosť)

 Príklad: Má sa rozvážiť 100 % váženého materiálu.
Prednastavenia: Je zvolená aplikácia 
»Percentuálne váženie«, protokol tlače je 
nakonfigurovaný.

  t Postavte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.
  Poznámka: Pri aktívnej funkcii 

automatického tarovania (pozri 
kapitolu »Prevádzka«, odsek »Váženie«) 
nemusíte váhu tarovať pomocou 
tlačidla ). Po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary 
automaticky.

  t  Naplňte referenčný materiál 
do nádoby na váženie podľa 
definovanej referenčnej 
percentuálnej hodnoty  
(tu 20 % = 30 g).
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 t  Zadajte referenčnú percentuálnu hodnotu »pRef« pomocou klávesnice.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »pRef« na spustenie výpočtu referenčnej 

hmotnosti »Wxx%«.

 y  Na výpočet sa použije aktuálna netto hodnota váženia a nastavená referenčná 
percentuálna hodnota. Referenčná hmotnosť »Wxx%« sa zobrazí vľavo dolu.

Poznámka: Pri príliš nízkej hmotnosti sa v hlavnom zobrazení zobrazí nápis »INF 29«. 
V takomto prípade nastavte minimálne zaťaženie na nižší počet jednotiek na displeji.

  t  Napĺňajte ďalší materiál, kým nedosiahnete referenčnú percentuálnu hodnotu  
(tu: 100 % = 150 g).

  t  Napĺňajte, kým sa nezobrazí 100 %.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Wägen (váženie)«.

  y  Zobrazí sa netto hmotnosť.
t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 

v odseku »Konfigurácia protokolu tlače«).

Poznámka: Pri aktívnej automatickej tlači výsledkov nemusíte stláčať tlačidlo p. 
Výsledok sa vytlačí automaticky.

 pRef + 20 %

 wRef + 30.202 g

 G# + 254.000 g

 T + 103.800 g

 N + 150.200 g

 Prc + 100 %

 -------------------
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 Tento aplikačný program umožňuje 
určenie, či vážený materiál zodpovedá 
prednastavenej hodnote hmotnosti, 
resp. či sa nachádza v prednastavenom 
tolerančnom rozsahu. Kontrolné váženie 
umožňuje aj jednoduché rozváženie 
vážených materiálov na určitú požado-
vanú hodnotu. 

 Znaky
– Zadanie požadovanej hodnoty (Setp) 

a tolerančného rozsahu pomocou 
klávesnice alebo ako váženej hodnoty 
hmotnosti z váhy

– Zadanie tolerančného rozsahu (medzí) 
pomocou absolútnych hodnôt (hodnoty 
min. a max.) alebo ako percentuálnej 
odchýlky od požadovanej hodnoty. 
Možnosť nastavenia v menu, položka: 

 Anwendung 2: (aplikácia 2:) 
Kontrollwägen: (kontrolné 
váženie:) Art der 
Kontrollwerteingabe 
(spôsob zadania kontrolných hodnôt)

– Zobrazenie výsledku v hlavnom 
zobrazení, v stĺpcovom diagrame 
a pomocou farebných kontroliek, ako 
aj zopnutí riadiacich výstupov na ďalšie 
elektronické spracovanie výsledkov

– Prepnutie hlavného zobrazenia 
zo zobrazenia hmotnosti do zobrazenia 
medznej hodnoty pomocou tlačidla 
rýchlej voľby LLHH a späť pomocou 
tlačidla rýchlej voľby Wägew. (odv. 
hodn.). V zobrazení medzných hodnôt 
sa hodnoty mimo medzí zobrazujú 
pomocou symbolov „LL“ (príliš nízka) 
alebo „HH“ (príliš vysoká).

- Na prepnutie hlavného zobrazenia 
na veľký stĺpcový diagram na ručné 
napĺňanie použite tlačidlo rýchlej voľby 
„Bargr. (stĺp. diagr.)“ Na návrat 
do zobrazenia odváženej hodnoty 
stlačte rovnaké tlačidlo rýchlej voľby. 
Toto zobrazenie stĺpcového diagramu 
môžete kombinovať aj so zobrazením 
medzných hodnôt.

– Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Možnosť nastavenia automatickej tlače 
výsledkov v menu Setup, položka:

 Anwendung 2: (aplikácia 2:)  
Kontrollwägen: (kontrolné 
váženie:) Autom. Ergebnis-
ausdruck (autom. tlač výsledku)

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Autom. 
Tarieren 1. Gewicht 
(autom. tarovanie 1. hmotnosť)

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy s údajmi aktívnymi pri 
predchádzajúcej inicializácii. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) 
Kontrollwägen:  
(kontrolné váženie:)  
Auto-Start bei 
Einschalten  
(autom. spustenie pri zapnutí) 

–  Ukončenie aplikácie, vymazanie 
parametra:

 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 
funkcie na vymazanie aplikácií. 

 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 
hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Funktion-CF in 
Anwendungen  
(funkcia CF v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Werkseinstellung  
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

Start Začiatok s prvou 
(štart) požadovanou hodnotou 

a zadaním tolerancie 

Param. Nová požadovaná hodnota 
(param.) a zadanie tolerancie 

LLHH Prepnutie zo zobrazenia 
hmotnosti do zobrazenia 
medzných hodnôt

Wägew. Prepnutie zo zobrazenia 
(odv. hodn.) medzných hodnôt 

do zobrazenia hmotnosti
  Pri inicializácii: 
 Aktuálnu hodnotu 

hmotnosti z váhy 
prevezmite ako požadovanú 
hodnotu alebo hodnotu 
tolerancie

Bargr. Prepnutie medzi 
(stĺp. diag.) zobrazením stĺpcového 

diagramu a zobrazením 
hmotnosti.

 Na kontrolu je potrebná požadovaná 
hodnota, s ktorou sa porovná aktuálna 
hodnota váženia. Požadovanú hodnotu 
môžete zadať pomocou klávesnice alebo 
prevziať ako váženú hodnotu hmotnosti 
z váhy. Požadovaná hodnota má 
tolerančný rozsah. Uvádza sa:

– v absolútnych hodnotách zadávaných 
pomocou klávesnice alebo v podobe 
vážených hodnôt hmotnosti alebo

– ako percentuálna odchýlka 
od požadovanej hodnoty, ktorá sa 
zadáva pomocou klávesnice

–  v relatívnych hodnotách hmotnosti 
vzhľadom na požadovanú hodnotu 
zadávaných pomocou klávesnice

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania. Zostávajú uložené v pamäti 
aj po vypnutí jednotky Combics 3. 
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 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Kontrolné váženie: 

Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 2: Kontrolné váženie
 Kontrolný rozsah
  o 30 % až 170 %
   10 % až max. zaťaženie
 Riadiaci výstup (SET)
  o Kontrolný signál ‚SET‘
   Prev. pohotovosť (pre riad.systémy)
 Spínacie výstupy zap.
   Vyp.
   Zopnuté vždy 
   Zopnuté pri stabilizácii
  o Zopnuté v kontrolnom rozsahu
   Zop. p.stabilizácii v kontr.rozsahu
 Spôsob zadania kontrolných hodnôt
  o Požadovaná, min., max. hodnota
   Požadovaná, min. %, max. % hodnota
   Pož. hodn., min., max. tolerancia
 Autom. tlač výsledku
  o Vyp.
   Zap.
   Tlač len dobrých hodnôt
   Tlač len zlých hodnôt
Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť
  o Vyp.
   Zap.
 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Autom. spustenie pri zapnutí
   Zap. 
  o Vyp. 
 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu
 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť) alebo na automatickú tlač 
výsledkov, nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Min.-Last f. autom. 
Tarieren/Druck  
(min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač)

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji 
(bez minimálneho zaťaženia)

 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na tarovanie alebo 
tlač výsledku položiť na váhu minimálne 
1 000 g (= 1 000 dielikov stupnice).

 Požadovaná hodnota
 Na kontrolu je potrebná požadovaná 

hodnota, s ktorou sa porovná aktuálna 
hodnota váženia. Požadovanú hodnotu 
môžete zadať pomocou klávesnice alebo 
prevziať ako váženú hodnotu hmotnosti 
z váhy. Požadovaná hodnota má 
tolerančný rozsah. Uvádza sa:

–  v absolútnych hodnotách zadávaných 
pomocou klávesnice alebo v podobe 
vážených hodnôt hmotnosti 

 alebo
–  ako percentuálna odchýlka od požado-

vanej hodnoty, ktorá sa zadáva pomo-
cou klávesnice

 alebo
–  ako relatívna hmotnostná odchýlka od 

požadovanej hodnoty, ktorá sa zadáva 
pomocou klávesnice

 Hodnota zostáva aktívna do jej vymaza-
nia tlačidlom c alebo prepísania. 
Zostane uložená v pamäti aj po vypnutí 
váhy. 

 Zobrazovacia jednotka
 Výsledok merania sa zobrazí v zobrazení 

hmotnosti, medzných hodnôt alebo 
stĺpcového diagramu.

–  Zobrazenie hmotnosti

 V riadku nameraných hodnôt sa vždy 
zobrazujú hodnoty váženia, aj keď 
príslušné hodnoty nedosahujú alebo 
prekračujú medzné hodnoty.

 Stĺpcový diagram sa zobrazuje so sym-
bolmi pre dolnú medzu, požadovanú 
hodnotu a hornú medzu. Hmotnosť 
položeného váženého materiálu sa 
v rozsahu 0 až dolná medzná hodnota 
zobrazuje logaritmicky, nad týmto 
 rozsahom lineárne.

 Svetelné diódy svietia nasledovne:
 žltá: hodnota váženia > horná medzná 

hodnota
 zelená: hodnota váženia je v dobrom 

rozsahu
 červená: hodnota váženia < dolná 

medzná hodnota

 Keď nesvieti žiadna LED dióda:
 _  aplikácia ešte nie je úplne 

inicializovaná,
 –  hodnota váženia je mimo 

kontrolného rozsahu. Veľkosť 
kontrolného rozsahu nastavíte 
v menu Setup v položke: 
Anwendung 2: (aplikácia 2:)  
Kontrollwägen:  
(kontrolné váženie:) 
Kontrollbereich 
(kontrolný rozsah)

 – Váha nie je stabilizovaná 

– Zobrazenie medznej hodnoty

 Ako zobrazenie hmotnosti, ale:
 –  LL sa v hlavnom zobrazení 

zobrazuje pre hodnoty váženia, ktoré 
sú nižšie ako dolná medzná hodnota

 –  HH sa v hlavnom zobrazení 
zobrazuje pre hodnoty váženia, ktoré 
sú vyššie ako horná medzná hodnota

- Zobrazenie stĺpcového diagramu
   

Veľký stĺpcový diagram signalizuje 
vizuálne aktuálnu hmotnosť vzhľadom 
na požadovanú hodnotu.
Hodnota hmotnosti sa zobrazuje ako 
malé číslo v ľavej hornej časti hlavného 
zobrazenia.
LED diódy a spínacie výstupy sa ovládajú 
podľa opisu pre zobrazenie hmotnosti.
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 Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
 Aplikácia Kontrola podporuje vstupné/

výstupné rozhranie.
 Štyri výstupy sú zapojené nasledovne 

(pozri aj obrázok):

– Nižšie
– Rovné
– Vyššie
– Set

 V menu Setup v položke:
 Anwendung 2: (aplikácia 2:) 
Kontrollwägen:  
(kontrolné váženie:) 
Schaltausgänge an 
(spínacie výstupy zap.)

 môžete pre riadiace výstupy nastaviť, 
či sú

– vypnuté, 
– zopnuté vždy, 
– zopnuté pri stabilizácii, 
– zopnuté v kontrolnom rozsahu, 
– zopnuté pri stabilizácii v kontrolnom 

rozsahu.

 Výstup „Set“ mení svoju hladinu 
normálne, keď sa hmotnosť približuje 
k požadovanej hmotnosti. Tomuto 
výstupu môžete alternatívne priradiť 
funkciu „Pripravený na prevádzku“. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendung 2: (aplikácia 2:) 
Kontrollwägen:  
(kontrolné váženie:) 
Steuerausgang (SET) 
(riadiaci výstup (SET))

 Tým sa umožní napr. jednoduché, 
externé optické zobrazenie výsledkov 
váženia alebo merania podobne 
ako pomocou 3 kontroliek na vyhodno-
covacej jednotke Combics 3.

 Všetky výstupy majú hladinu High, keď:

– aplikácia nie je aktivovaná,
– váha nie je stabilizovaná a je zvolené 

nastavenie „pri stabilizácii…“,
– sa hmotnosť nenachádza v kontrolnom 

rozsahu.

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
– Riadiaci výstup „SET“: set
– Spínacie výstupy: zopnuté vždy

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
– Riadiaci výstup „SET“: set
– Spínacie výstupy: v kontrolnom rozsahu

 Špecifikácie výstupov:
– V stabilizovanom stave majú hladiny 

úroveň High: > 3,7 V/+4 mA
– V aktívnom stave majú hladiny úroveň 

High: < 0,4 V/-4 mA
!Výstupy nie sú odolné proti skratu.

Požadovaná hmotnosť

Dolná medzná hodnota
Horná medzná hodnota

Nižší

Rovný

Vyšší

Set

Sollgewicht

Unterer
Grenzwert

Oberer
Grenzwert

30 % 170%

Gleich

Set

Kleiner

Größer

Sollgewicht

Unterer
Grenzwert

Oberer
Grenzwert

30 % 170%

Gleich

Set

Größer

Kleiner
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 Príklad 1: Kontrola vážených materiálov pomocou požadovanej hmotnosti 64 g a prípustnej odchýlky 
v rozsahu -1 g až +3 g. Hodnoty tolerancie zadajte ako absolútne hodnoty (dolná a horná 
medzná hodnota).
Prednastavenia: Aplikácia »Váženie« a aplikácia »Kontrolné váženie« sú zvolené pomocou 
nastavenia »…Art der Kontrollwerteingabe: Soll-, Min-, 
Max-Wert (spôsob zadania kontrolných hodnôt: požadovaná, min., max hodnota)«, 
protokol tlače bol nakonfigurovaný.

 

  t  Položte vážený materiál s požadovanou hmotnosťou (tu 64 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Start (štart)«.

  y Zobrazí sa vstupné okno.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Wägew. (odv. hodn.)« na prevzatie odváženej hodnoty 

ako požadovanej hodnoty.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
y Označí sa nasledujúci riadok.
t Pomocou klávesnice zadajte hodnotu pre dolnú medzu »Min.«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
y Označí sa nasledujúci riadok.
 t  Pomocou klávesnice zadajte minimálnu hodnotu »Min.« (tu 63 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
t Zadajte hodnotu pre hornú medzu (tu 67 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.

  y  Vstupné okno sa zatvorí.
y  Pretože vážený materiál s požadovanou hmotnosťou leží ešte stále na základni váhy, 

zobrazí sa hmotnosť na displeji pomocou kontrolnej lišty pre kontrolné váženie, zelená 
svetelná dióda signalizuje hodnotu v požadovanom rozsahu.

t Odstráňte vážený materiál s požadovanou hmotnosťou zo základne.
t Teraz môžete postupne ukladať vážené materiály a kontrolovať ich.
y  Príslušný výsledok signalizujú svetelné diódy vedľa displeja:  

Svieti žltá dióda: Hodnota je príliš vysoká 
Svieti zelená dióda: Hodnota váženia je v tolerančnom rozsahu 
Svieti červená dióda: Hodnota váženia je príliš nízka

t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 
v kapitole »Dátové rozhrania«, odsek »Konfigurácia protokolu tlače«).

      Setp  +   64.0 g  Požadovaná hodnota
      Min   +   63.0 g  Minimum
      Max   +   67.0 g  Maximum

      G#    +   64.0 g  Brutto hmotnosť
      T     +   0.00 g  Hmotnosť tary
      N     +   64.0 g  Netto hmotnosť

      Lim   +   0.00 %  Percentuálna dolná odchýlka od požadovanej hodnoty
      W.Diff+   0.00 %  Percentuálna horná odchýlka od požadovanej hodnoty
     -------------------
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 Príklad 2: Kontrola vážených materiálov pomocou požadovanej hmotnosti 64 g a prípustnej odchýlky 
-1 g až +3 g. Hodnoty tolerancie zadajte ako relatívnu odchýlku od požadovanej hodnoty.
Prednastavenia: Aplikácia »Kontrolné váženie« je zvolená pomocou nastavenia »…Art 
der Kontrollwerteingabe: Soll-Wert, Min-, Max-
Toleranz (spôsob zadania kontrolných hodnôt: požadovaná hodnota, min., max. 
tolerancia)«, protokol tlače bol nakonfigurovaný.

 

  t  Položte vážený materiál s požadovanou hmotnosťou (tu 64 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Start (štart)«.

  y Zobrazí sa vstupné okno.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Wägew. (odv. hodn.)« na prevzatie odváženej hodnoty 

ako požadovanej hodnoty.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
y Označí sa nasledujúci riadok.
t Pomocou klávesnice zadajte hodnotu pre dolnú medzu »Min.«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
y Označí sa nasledujúci riadok.
 t  Pomocou klávesnice zadajte minimálnu toleranciu »Tol-« (tu 1 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
t Pomocou klávesnice zadajte maximálnu toleranciu »Tol+« (tu 3 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.

  y  Vstupné okno sa zatvorí.
y  Pretože vážený materiál s požadovanou hmotnosťou leží ešte stále na základni váhy, 

zobrazí sa hmotnosť na displeji pomocou kontrolnej lišty pre kontrolné váženie, zelená 
svetelná dióda signalizuje hodnotu v požadovanom rozsahu.

t Odstráňte vážený materiál s požadovanou hmotnosťou zo základne.
t Teraz môžete postupne ukladať vážené materiály a kontrolovať ich.
y  Príslušný výsledok signalizujú svetelné diódy vedľa displeja:  

Svieti žltá dióda: Hodnota je príliš vysoká 
Svieti zelená dióda: Hodnota váženia je v tolerančnom rozsahu 
Svieti červená dióda: Hodnota váženia je príliš nízka

t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 
v kapitole »Dátové rozhrania«, odsek »Konfigurácia protokolu tlače«).
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Kontrolné váženie O

 Príklad 3: Kontrola voči nule Y .
Kontrola vážených materiálov pomocou požadovanej hmotnosti 64 g a prípustnej odchýlky 
-1 g až +3 g. Hodnoty tolerancie zadajte ako absolútne hodnoty (dolná a horná medzná 
hodnota).

  Prednastavenia: Spustite aplikáciu »Kontrolné váženie voči nule« a v menu »…Art der 
Kontrollwerteingabe (spôsob zadania kontrolných hodnôt)« zvoľte nastavenie 
»Soll-, Min-, Max-Wert (požadovaná, min. a max. hodnota)«, protokol tlače 
bol nakonfigurovaný.

 

  t  Položte vážený materiál s požadovanou hmotnosťou (tu 64 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Start (štart)«.

  y Zobrazí sa vstupné okno.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Wägew. (odv. hodn.)« na prevzatie odváženej hodnoty 

ako požadovanej hodnoty.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
y Označí sa nasledujúci riadok.
t Pomocou klávesnice zadajte hodnotu pre dolnú medzu »Min.«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
y Označí sa nasledujúci riadok.
 t  Pomocou klávesnice zadajte minimálnu hodnotu »Min.« (tu 63 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
t Zadajte hodnotu pre hornú medzu (tu 67 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
		 y  Vstupné okno sa zatvorí.

y  Pretože vážený materiál s požadovanou hmotnosťou leží ešte stále na základni váhy, 
zobrazí sa hmotnosť na displeji pomocou kontrolnej lišty pre kontrolné váženie, zelená 
svetelná dióda signalizuje hodnotu v požadovanom rozsahu.

t Odstráňte vážený materiál s požadovanou hmotnosťou zo základne.
t Teraz môžete postupne ukladať vážené materiály a kontrolovať ich.
y  Príslušný výsledok signalizujú svetelné diódy vedľa displeja:  

Svieti žltá dióda: Hodnota je príliš vysoká 
Svieti zelená dióda: Hodnota váženia je v tolerančnom rozsahu 
Svieti červená dióda: Hodnota váženia je príliš nízka

t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 
v odseku »Konfigurácia protokolu tlače«).
Poznámka: Pri aktívnej automatickej tlači výsledkov nemusíte stláčať tlačidlo p. 
Výsledok sa vytlačí automaticky.
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 Tento aplikačný program umožňuje 
určenie prednastavenej hmotnostnej 
triedy, do ktorej patrí hodnota 
hmotnosti.

 Znaky
– Klasifikácia s tromi alebo piatimi 

hmotnostnými triedami. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendung 2: (aplikácia 2:)  
Klassieren: (klasifikácia:)  
Anzahl Klassen (počet tried)

– Zadanie horných medzí tried pomocou 
klávesnice alebo na základe prevzatia 
hodnôt hmotnosti z váhy

– Zadanie horných medzí tried 
prostredníctvom absolútnych hodnôt 
alebo vo forme percentuálnej odchýlky 
od hornej medze prvej triedy. Možnosť 
nastavenia v menu, položka: 

 Anwendung 2: (aplikácia 2:)  
Klassieren: (klasifikácia:)  
Parametereingabe  
(zadanie parametrov)

– Triedu dodatočne signalizuje svetelná 
dióda (pri 3 triedach) alebo jedna, resp. 
dve svetelné diódy (pri 5 triedach)

– Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Prepnutie hlavného zobrazenia 
zo zobrazenia tried do zobrazenia 
hmotnosti pomocou tlačidla rýchlej 
voľby Netto (netto) a späť pomocou 
tlačidla rýchlej voľby Klasse (trieda)

– Možnosť nastavenia automatickej tlače 
výsledkov v menu Setup, položka:

 Anwendung 2: (aplikácia 2:)  
Klassieren: (klasifikácia:) 
Autom. 
Ergebnisausdruck  
(autom. tlač výsledku)

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Autom. Tarieren 1. 
Gewicht  
(autom. tarovanie 1. hmotnosť)

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy s údajmi aktívnymi pri 
predchádzajúcej inicializácii. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Auto-Start bei 
Einschalten  
(autom. spustenie pri zapnutí) 

–  Ukončenie aplikácie, vymazanie 
parametra:

 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 
funkcie na vymazanie aplikácií. 

 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 
hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendung: (aplikácia:) 
Funktion-CF in 
Anwendungen  
(funkcia CF v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Werkseinstellung  
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

Start Začiatok prvej inicializácie
(štart) 

Param. Začiatok novej inicializácie
(param.) 

Netto Prepnutie zo zobrazenia 
(netto) tried do zobrazenia 

hmotnosti

Klasse Prepnutie zo zobrazenia 
(trieda) hmotnosti do zobrazenia 

tried

Wägew. Pri inicializácii: 
(odv. hodn.) Prevzatie aktuálnej hodnoty 

hmotnosti z váhy ako 
hornej medze triedy

 Na klasifikáciu musíte zadať medzné 
hodnoty oddeľujúce jednu triedu 
od nasledujúcej.

 Na klasifikáciu sú potrebné medze 
medzi jednotlivými hmotnostnými 
triedami. Dolná medza prvej triedy 
je definovaná prednastaveným 
minimálnym zaťažením. Ďalšie 
hmotnostné medze sa definujú 
pomocou horných medzí tried. Môžete 
ich zadať dvoma rôznymi spôsobmi:

– Zadanie hmotnosti:
 Pre každú hornú medzu triedy (okrem 

poslednej triedy) zadajte hodnotu 
hmotnosti pomocou klávesnice alebo 
na základe prevzatia odváženej hodnoty 
hmotnosti.

– Zadanie percentuálnej hodnoty:
 Hornú medzu triedy 1 zadajte pomocou 

klávesnice alebo na základe prevzatia 
odváženej hodnoty hmotnosti. 
Pre horné medze ďalších tried zadajte 
pomocou klávesnice percentuálnu 
odchýlku od hornej medze prvej triedy.

 Príklad: Zadajte 100 g ako hornú medzu 
pre triedu 1. Potom zadajte 15 %. 

 Pri 3 triedach vyplynú nasledujúce 
hmotnostné triedy:

 Trieda 0: do minimálneho zaťaženia
 Trieda 1: > minimálne zaťaženie – 100 g
 Trieda 2: > 100 g – 115 g
 Trieda 3: > 115 g – maximálne zaťaženie
 Pri 5 triedach vyplynú nasledujúce 

hmotnostné triedy:
 Trieda 0: do minimálneho zaťaženia
 Trieda 1: > minimálne zaťaženie – 100 g
 Trieda 2: > 100 g – 115 g
 Trieda 3: > 115 g – 130 g
 Trieda 4: > 130 g – 145 g
 Trieda 5: > 145 g – maximálne zaťaženie

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania. Zostávajú uložené v pamäti 
aj po vypnutí jednotky Combics 3. 

Klasifikácia W
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Klasifikácia W

 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Klasifikácia:
 Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 2: Klasifikácia
 Min. zaťaženie pre dolnú medzu triedy 1
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Riadiaci výstup (SET)
  o Kontrolný signál ‚SET‘
   Prev. pohotovosť (pre riad.systémy)
 Spínacie výstupy zap.
   Vyp.
   Zopnuté vždy
  o Zopnuté pri stabilizácii
 Počet tried
  o 3 triedy
   5 tried
 Zadanie parametrov
  o Hodnoty hmotnosti
   Percentuálne hodnoty
 Autom. tlač výsledku
  o Vyp.
   Zap.
Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť
  o Vyp.
   Zap.
 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Autom. spustenie pri zapnutí
   Zap. 
  o Vyp. 
 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu
 Výrobné nastavenie len v parametri aplikácie
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Minimálne zaťaženie 
 Minimálne zaťaženie pre prvú triedu 

nastavíte v menu Setup v položke:
 Anwendung 2: (aplikácia 2:)  
Klassieren: (klasifikácia:) 
Min.-Last Untergenze 
Klasse 1  
(min. zaťaženie, dolná medza triedy 1)

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať.

 Pri inicializovanej aplikácii sa hodnoty 
hmotnosti nižšie ako minimálne 
zaťaženie zaradia do triedy 0, nezobrazí 
sa žiadna trieda hmotnosti.

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na 
automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby (1. hmotnosť) alebo na 
automatickú tlač výsledkov, 
nastavíte v menu Setup v položke:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Min.-Last f. autom. 
Tarieren/Druck  
(min. zaťaženie na autom. tarovanie/
tlač) 

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte pre prvú triedu, resp. 
na tarovanie alebo tlač výsledku položiť 
na váhu minimálne 1 000 g (= 1 000 
dielikov stupnice).

 Zobrazovacia jednotka
 Výsledok merania sa zobrazí v zobrazení 

hmotnosti alebo triedy.

– Zobrazenie hmotnosti:
 Aktuálna hmotnosť sa zobrazí v riadku 

nameraných hodnôt, aktuálna trieda 
v textových riadkoch. Dodatočne svietia 
svetelné diódy nasledovne:

 Pri troch triedach:
 – Trieda 1: červená LED dióda 
 – Trieda 2: zelená LED dióda 
 – Trieda 3: žltá LED dióda 

 Pri piatich triedach:
 – Trieda 1: červená LED dióda 
 – Trieda 2: červená a zelená LED dióda
 – Trieda 3: zelená LED dióda 
 – Trieda 4: zelená a žltá LED dióda
 – Trieda 5: žltá LED dióda 

– Zobrazenie tried:
 Aktuálna trieda sa zobrazí v riadku 

nameraných hodnôt, aktuálna 
hmotnosť v textových riadkoch. 
Dodatočne sa aktivujú svetelné 
diódy ako pri zobrazení hmotnosti.
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 Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
 Aplikácia Klasifikácia podporuje vstupné/

výstupné rozhranie.
 Štyri výstupy sú zapojené nasledovne 

(pozri aj obrázok):

– Pri troch triedach:
 – trieda 1 = nižší
 – trieda 2 = rovný
 – trieda 3 = vyšší
 – Set

– Pri piatich triedach:
 – trieda 1/2
 – trieda 2/3/4
 – trieda 4/5
 – Set

 V menu Setup v položke:
 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Klassieren: (klasifikácia:) 
Schaltausgänge an  
(spínacie výstupy zap.) môžete pre 
riadiace výstupy nastaviť, či sú

– vypnuté, 
– zopnuté vždy, 
– zopnuté pri stabilizácii. 

 Výstup „Set“ mení svoju hladinu 
normálne, keď hmotnosť nedosahuje 
minimálne zaťaženie. Tomuto výstupu 
môžete alternatívne priradiť funkciu 
„Pripravený na prevádzku“. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Anwendung 1: (aplikácia 1:)  
Klassieren: (klasifikácia:) 
Steuerausgang (SET) 
(riadiaci výstup (SET))

 Akustický signál
 Okrem zelenej LED dióda sa môže 

aktivovať aj akustický signál.  
Na nastavenie použite položku 
»Geräteparameter: 
(parametre zariadenia:) 
Betriebsparameter: 
(prevádzkové parametre:) 
Akustisches Signal: 
oAn der grünen LED 
gekoppelt  
(akustický signál: o prepojený 
so zelenou LED)«.

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie 
Reakcie výstupov pri 3 triedach

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
Reakcie výstupov pri 5 triedach

Minimálne zaťaženie
Maximálne zaťaženie

Trieda

Set

Pripravený na prevádzku

Klasse
1 2 3 4 5

Mindestlast Maximallast

Set

Klasse 1/2

Klasse 4/5

Betriebsbereit

Klasse 2/3/4

Klasse
1 2 3

Mindestlast Maximallast

Set

Klasse 3

Betriebsbereit

Klasse 1

Klasse 2
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Klasifikácia W

 Príklad: Má sa vykonať klasifikácia v troch triedach.
Prednastavenia: Aplikácie »Váženie« a »Klasifikácia« sú zvolené pomocou nastavenia 
 »…Anzahl Klassen:o3 Klassen« (počet tried: o3 triedy), protokol tlače 
bol nakonfigurovaný.

  t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Param. (param.).

  y Zobrazí sa vstupné okno.
t  Zadajte hornú medzu pre prvú triedu pomocou klávesnice (tu 63 g).
t  Zadajte hornú medzu pre druhú triedu pomocou klávesnice (tu 67 g).
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie vstupného okna a na uloženie zadaní.

  t  Položte vážený materiál.

  y  Zobrazí sa výsledok.
t   Stlačte tlačidlo p na tlač výsledku (informácie o konfigurácii protokolu tlače nájdete 

v odseku »Konfigurácia protokolu tlače«).
Poznámka: Pri aktívnej automatickej tlači výsledkov nemusíte stláčať tlačidlo p. 
Výsledok sa vytlačí automaticky.

        Lim1  +   63.0 g

        Lim2  +   67.0 g

         G#    +  63.9 g

         T     +   0.0 g

         N     +  63.9 g

      Class            2

      ------------------
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Sčítanie s

 Tento aplikačný program vám 
umožní sčítanie hmotností uložených 
v sumarizačnej pamäti pomocou váhy. 
Okrem sumy sa uloží aj počet sčítaných 
položiek.

 Znaky
– Možnosť na rozváženie až 999 položiek

– Súčasné uloženie netto hodnôt 
a prepočítaných hodnôt (ak sú 
dostupné). Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:  
Anwendung 3: (aplikácia 3:)  
Summieren: (sčítanie:) 
Übernahmewert  
(prevzatá hodnota)

– Preberanie hodnôt váženia 
a prepočítaných hodnôt buď z aplikácie 
1 (napr. počítanie, percentuálne 
váženie), alebo z aplikácie 2 (kontrolné 
váženie); 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka: Anwendung 3: 
(aplikácia 3:)  
Summieren: (sčítanie:) 
Übernahmewert  
(prevzatá hodnota)

– Zobrazenie aktuálneho počítadla 
položiek v textových riadkoch 
(vzhľadom na už spočítané položky)

– Rozváženie na celkovú hmotnosť 
prostredníctvom zobrazenia obsahu 
sumarizačnej pamäte plus aktuálnej 
hmotnosti položenej na aktívnej 
základni váhy v textových riadkoch

– Ručné alebo automatické prevzatie 
hodnôt

– Presné sčítanie pomocou dvoch základní 
váhy

– Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Automatická tlač pri prebraní položiek

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Autom. Tarieren 1. 
Gewicht (autom. tarovanie 1. 
hmotnosť)

– Uloženie neukončeného sčítania 
so zabezpečením proti výpadkom po 
vypnutí jednotky Combics 3. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:) Auto-Start 
bei Einschalten (autom. 
spustenie pri zapnutí)

– Ukončenie aplikácie, vymazanie
 parametra:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Funktion-CF in 
Anwendungen (funkcia CF 
v aplikáciách) 

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Werkseinstellung  
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby
M+  Prevzatie netto hodnoty 

položenej na aktívnej základni 
do sumarizačnej pamäte

 Na sčítanie je dostupná sumarizačná 
pamäť pre netto a brutto hodnoty. 
Odvážené hodnoty sa do sumarizačnej 
pamäte preberajú ručne alebo 
automaticky, možnosť nastavenia 
v menu Setup, položka:

 Anwendung 3: (aplikácia 3:)  
Summieren: (sčítanie:) 
Automatische 
Wertübernahme (automatické 
prevzatie hodnôt)

– Ručné preberanie hodnôt po stlačení 
tlačidla rýchlej voľby M+

 Netto hodnota položená na aktívnej 
základni sa pripočíta k sume uloženej 
v sumarizačnej pamäti, počítadlo 
položiek sa zvýši o jednu položku.

 Pri ručnom sčítavaní sa preverí, či medzi 
opakovanými stláčaniami tlačidla rýchlej 
voľby M+ došlo k uvoľneniu váhy.

– Automatické preberanie hodnôt 
pri stabilizácii váhy a pri prekročení 
prednastaveného minimálneho 
zaťaženia.

 Ak nedôjde k prekročeniu prednastave-
ného minimálneho zaťaženia, môžete 
položku prevziať ručne stlačením tla-
čidla rýchlej voľby M+. 

 Automatické preberanie hodnôt sa 
okrem toho vykoná len po uvoľnení 
váhy pred položením novej položky. 
Váha sa považuje za uvoľnenú, keď 
sa zaznamená pokles pod 50 % 
minimálneho zaťaženia.

 
 V textových riadkoch sa zobrazí počet 

sčítaných položiek.

 Sumarizačnú pamäť vymažete pomocou 
tlačidla c, pritom sa vytlačí sumárny 
protokol.

 Pri pripojení 2 základní váhy sa 
v sumarizačnej pamäti môžu sčítavať 
odvážené hodnoty z oboch základní. 
Presný výsledok výpočtu zobrazuje 
práve aktívna jednotka.

 Príklad: Hmotnosť 1,243 kg (zistená 
základňou váhy s tromi desatinnými 
miestami) sa pripočíta k hmotnosti 
1,4 kg (zistená základňou váhy 
s jedným desatinným miestom) sa 
zobrazí ako hmotnosť 2,643 kg.
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Sčítanie s

 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Sčítanie: Stlačte tlačidlo 

rýchlej voľby O

Aplikácia 3: Sčítanie
 Prevzatá hodnota
  o Netto 
   Prepočítaná
   Netto + prepočítaná
 Automatické prevzatie hodnôt
  o Vyp.
   Zap.
 Min. zaťaženie na autom. prevzatie hodnôt
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Zdroj hodnôt na autom. prevzatie hodnôt
  o Aplikácia 1
   Aplikácia 2
 Tlač pri prebraní
   Vyp.
  o Jednorazová tlač položky
 Spôsob vyhodnotenia, tlačidlo MR1)
  o Medzioperačné vyhodnotenie
   Finálne vyhodnotenie
 Vymazanie pamäte pri zmene výrobku
  o Zap. 
   Vyp. 
Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť
  o Vyp.
   Zap.
 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Autom. spustenie pri zapnutí
   Zap. 
  o Vyp. 
 Funkcia tlačidla CF v aplikáciách1) 
  o Vymaže všetky aplikácie
   Vymaže iba zvolenú aplikáciu
 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Len pri možnosti I2

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Minimálne zaťaženie 
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Min.-Last f. autom. 
Tarieren/Druck  
(min. zaťaženie na autom. tarovanie/
tlač) 

 Minimálne zaťaženie, ktoré musí 
položka vyvolať na umožnenie 
automatického prevzatia do 
sumarizačnej pamäte, nastavíte 
v menu Setup v položke:

 Anwendung 3: (aplikácia 3:)  
Summieren: (sčítanie:)  
Min.-Last f. autom. 
Wertübern. (min. zaťaženie na 
autom. prevz. hodn.)

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na spustenie 
automatického tarovania (pri aktívnej 
položke menu „Autom. tarovanie 
1. hmotnosť“) položiť na váhu 
minimálne 1 000 g (= 1 000 dielikov 
stupnice).

 Protokol
 Protokol môžete vytvoriť automaticky 

pri prevzatí hodnoty hmotnosti 
do sumarizačnej pamäte alebo ručne 
pomocou tlačidla rýchlej voľby »MR«. 
Na nastavenie použite položku 
»Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Anwendung 3 (aplikácia 3) 
(protokoll–end)  
(protokol – konečný): 
Summieren: (sčítanie:) 
Ausdruck bei Übernahme 
(tlač pri prebraní), resp.  
Art der Auswertung, 
Taste MR  
(spôsob vyhodnotenia, tlačidlo MR)«.

–  Tlač automaticky: protokol zložiek 
(jednorazová tlač zložky)

–  Tlač len ručne pomocou tlačidla rýchlej 
voľby »MR«: medzioperačné 
vyhodnotenie 

   Tlač len ručne pomocou tlačidla rýchlej 
voľby »MR«: finálne vyhodnotenie 
a ukončenie sčítania

  Sumárny protokol sa vytlačí pri každom 
vymazaní sumarizačnej pamäte 
(vymazanie pomocou tlačidla c).
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 Príklad: Majú sa sčítať hodnoty hmotnosti.
Prednastavenia: Sú zvolené aplikácie »Váženie« a »Sčítanie«, protokol tlače bol 
nakonfigurovaný. 
Protokol zložiek nastavte v položke »…Ausdruck bei Übernahme: 
oEinzeldruck einer Komponente (tlač pri prebraní: o jednorazová tlač 
zložky)«  
Sumárny protokol nastavte v položke »…Art der Auswertung,Taste MR: 
oEndauswertung, Druck (spôsob vyhodnotenia, tlačidlo MR: o finálne 
vyhodnotenie, tlač)«

  t  Položte na základňu váhy  prvú hmotnosť.

  y  Zobrazí sa hodnota hmotnosti.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »M+« na prevzatie prvej hmotnosti do sumarizačnej pamäte.

      G#    +   0.064 kg  y Položka sa vytlačí automaticky (protokol zložiek).
      T     +   0.000 kg

      N     +   0.064 kg

      n             1

  y  Počítadlo položiek »n« sa zvýši o jednu položku (na 1).

  t Odstráňte zo základne váhy prvú hmotnosť a položte na ňu druhú.
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Sčítanie s

  y  Zobrazí sa hodnota hmotnosti.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »M+« na prevzatie druhej hmotnosti 

do sumarizačnej pamäte.

     G#    +   0.064 kg  y Položka sa vytlačí automaticky (protokol zložiek).
     T     +   0.000 kg

     N     +   0.064 kg

     n             2

t  Stlačte tlačidlo c alebo tlačidlo rýchlej voľby »MR« (keď ste ho predtým 
nastavili v menu) na ukončenie sčítania a na vymazanie sumarizačnej pamäte.

     G#    +   0.128 kg y Vytlačí sa nakonfigurovaný sumárny protokol.
     T     +   0.000 kg

     N     +   0.128 kg

     n             2

     ------------------
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Netto celkom R

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Autom. Tarieren 1. 
Gewicht (autom. tarovanie 1. 
hmotnosť)

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Werkseinstellung  
(výrobné nastavenie)

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby

M+ Prevzatie zložky do pamäte 
Netto celkom

A.Mode Prepnutie do pripočíta-
(prip. režim) vacieho režimu

K.Mode Prepnutie do režimu zložiek
(rež. zl.) 

 Tento aplikačný program vám umožní 
postupné naváženie viacerých zložiek 
receptúry na váhe. Každá zložka sa 
po prevzatí uloží do pamäte Netto 
celkom.

 Znaky
– Možnosť na postupné rozváženie až 

999 zložiek receptúry

– Parameter Netto celkom sa 
dá kombinovať s aplikačnými 
programami úrovne 1 a 2

– Zobrazenie aktuálneho počítadla 
zložiek v textových riadkoch (vzhľadom 
na práve nasledujúcu zložku)

– Prepnutie zobrazenia z „Režim zložiek“ 
do „Pripočítavací režim“ pomocou 
tlačidla rýchlej voľby A.Mode  
(prip. režim) a späť pomocou tlačidla 
rýchlej voľby K.Mode (rež. zl.).

 – Režim zložiek: zobrazenie hmotnosti 
jednej zložky (po prevzatí ešte 
1 sekundu, potom sa vykoná 
tarovanie váhy)

 – Pripočítavací režim: zobrazenie 
hmotnosti všetkých zložiek 
položených na váhe (po prevzatí sa 
nakrátko zobrazí hmotnosť zložiek 
prevzatých do netto pamäte)

– Prepnutie na druhú základňu váhy 
počas rozvažovania

– Informačný režim po dlhom stlačení 
tlačidla D

– Automatická tlač zložiek pri prebraní. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Anwendung 3: (aplikácia 3:)  
Netto-Total: (netto celkom:) 
Ausdruck bei Übernahme 
(tlač pri prebraní)

 Pri zvolenej položke menu 
Einzeldruck einer 
Komponente (jednorazová tlač 
zložky) sa vždy vytlačí celý protokol 
zložiek. Vytlačí sa štandardná 
konfigurácia tlače. Pri položke menu 
Komponentenausdruck  
(tlač zložiek) sa na výstup odošlú 
nasledujúce položky na tlač len 
pre 1. zložku: 
prázdny riadok, čiarkovaný riadok, 
dátum/čas, čas, ID1 … ID4, riadok 
hlavičky 1/2. Pre nasledujúce zložky sa 
po položke na tlač »Zložka« (Comp xx) 
odošle na výstup vždy prázdny riadok.
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Netto celkom R

 Príprava
§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Výber parametrov aplikácií: Stlačte 

tlačidlo rýchlej voľby O
§ Voľba aplikácie Netto celkom:
 Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Aplikácia 3: Netto celkom
 Min. zaťaženie na prevzatie hodnôt
  o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Tlač pri prebraní
   Vyp.
  o Jednorazová tlač zložky
   Tlač zložiek
Parametre aplikácií
 Autom. tarovanie 1. hmotnosť 
   Vyp.
  o Zap.
 Min. zaťaženie na autom. tarovanie/tlač
   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
  o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
 Výrobné nastavenie len v aplikácii
   Áno
  o Nie

o = výrobné prednastavenie

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktoré musí zložka 

vyvolať, aby bolo možné automatické 
prevzatie do pamäte Netto celkom, 
nastavíte v menu Setup v položke: 
Anwendung 3: (aplikácia 3:)  
Netto-Total: (netto celkom:) 
Min.-Last f. 
Wertübernahme (min. zaťaženie 
na prevzatie hodnôt)

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
spustiť prevzatie hodnoty váženia. Keď 
je položené bremeno príliš ľahké, dôjde 
pri aktivácii k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29
– Zaznie tón signalizujúci chybu (dvojité 

pípnutie)
– Nedôjde k prevzatiu

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 
zaťažená základňa váhy na automatické 
tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:  
Anwendungsparameter: 
(parametre aplikácií:)  
Min.-Last f. autom. 
Tarieren/Druck (min. 
zaťaženie na autom. tarovanie/tlač) 

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

 Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
 Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
 Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
 Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

 Jednotka na displeji pri tom zodpovedá 
hodnote dieliku stupnice pripojenej 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na prevzatie položiť 
na váhu minimálne 1 000 g (= 1 000 
dielikov stupnice).

 Netto celkom pomocou dvoch základní 
váhy

 Prevádzkový režim Netto celkom 
pomocou dvoch základní váhy sa 
používa na súčasné váženie malých 
a veľkých zložiek.

 Pri tom môžete počas merania vykonať 
jedno prepnutie zo základne váhy na 
malé zložky na základňu váhy na veľké 
zložky. Po prepnutí na základňu váhy 
na veľké zložky zostanú tlačidlá ( 
a ) aktívne až do prevzatia zložky. 
Na základe toho môžete tarovať 
čiastočne naplnenú nádobu prevzatú 
zo základne váhy na malé zložky.

 Obsah pamäte zložiek zo základne váhy 
na malé zložky sa prenesie na základňu 
váhy na veľké zložky, hmotnostná 
jednotka sa príp. prepočíta na novú 
jednotku. Na základni váhy na veľké 
zložky sú okamžite dostupné režimy 
zobrazenia Režim zložiek a Pripočítavací 
režim.

 Hodnota váženia práve aktívnej 
základne váhy sa prevezme do pamäte 
zložiek. Presný výsledok výpočtu 
zobrazuje práve aktívna jednotka.

 Po ukončení série meraní pomocou 
tlačidla c sa vymažú pamäte hodnôt 
tary oboch základní váhy. Neplatí to, ak 
je základňa váhy na veľké zložky typu 
váha SBI. V takomto prípade sa taruje 
iba táto váha.
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 Príklad: Majú sa navážiť tri zložky receptúry.
Prednastavenia: Je zvolená aplikácia »Netto celkom«, protokol tlače bol nakonfigurovaný.
Protokol zložiek nastavte pomocou položky 
»Geräteparameter:Druckprotokoll: (parametre zariadenia: protokol 
tlače:) napr. Drucker1: Komp.: Druckprot. nach Übernahme 
(tlačiareň 1: kompl.: protokol tlače po prevzatí)«
Sumárny protokol nastavte pomocou položky 
»Geräteparameter:Druckprotokoll: (parametre zariadenia: protokol 
tlače:) napr. Drucker1: Summe: Druckprot. nach Taste CF 
(tlačiareň 1: suma: protokol tlače po prevzatí)«

  t Postavte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.

  Poznámka: Pri aktívnom automatickom tarovaní nemusíte váhu tarovať pomocou 
tlačidla ). Po položení nádoby preberie váha hmotnosť tary automaticky.

  y  Zobrazí sa požiadavka na naplnenie a prevzatie prvej zložky.
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Netto celkom R

  t  Naplňte do nádoby prvú zložku (tu napr. 34,7 g).

  y  Zobrazí sa hmotnosť prvej zložky.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »M+« na prevzatie hmotnosti prvej zložky.

      Cmp001+    34.7 g  y Spustí sa automatická tlač protokolu zložiek.

  y  Vykoná sa automatické tarovanie váhy a počítadlo zložiek sa zvýši o jednu zložku. 
Zobrazí sa požiadavka na naplnenie a prevzatie druhej zložky.

  t  Naplňte do nádoby druhú zložku (tu napr. 63,7 g).

  y  Zobrazí sa hmotnosť druhej zložky.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »M+« na prevzatie hmotnosti druhej zložky.

      Cmp002+    63.7 g  y Spustí sa automatická tlač protokolu zložiek. 
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  y  Vykoná sa automatické tarovanie váhy a počítadlo zložiek sa zvýši o jednu zložku. 
Zobrazí sa požiadavka na naplnenie a prevzatie tretej zložky.

  t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby»A.Mode (prip. režim)« na zobrazenie hmotnosti doposiaľ 
navážených zložiek.

  t  Napĺňajte tretiu zložku, kým nedosiahnete požadovanú celkovú hmotnosť (tu napr. 
500 g).

  y  Zobrazí sa celková hmotnosť.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »M+« na prevzatie hmotnosti tretej zložky.

      Cmp003+   401.6 g  y Spustí sa automatická tlač protokolu zložiek.

  y  Počítadlo zložiek sa zvýši o jednu zložku. Zobrazí sa požiadavka na naplnenie a prevzatie 
štvrtej zložky.

t  Stlačte tlačidlo c na ukončenie navažovania zložiek.
y  Spustí sa automatická tlač výsledku (nakonfigurovaný sumárny protokol).

       n     +       3  Počet zložiek
       Tot.cp+   500.0 g  Obsah pamäte zložiek
       Cont.T+   103.8 g  Obsah pamäte hodnôt tara (hmotnosť nádoby)

       -------------------
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y Die Waage wird automatisch tariert, der Komponentenzähler wird um eins erhöht. Die
Aufforderung, zum Einfüllen und zur Übernahme der dritten Komponente wird
angezeigt.

t Softkey »A.Mode« drücken, um das Gewicht der bisher eingewogenen Komponenten
anzuzeigen.

t Dritte Komponente einfüllen bis das gewünschte Gesamtgewicht (hier 500g) erreicht ist.

y Das Gesamtgewicht wird angezeigt.
t Softkey »M+« drücken, um das Gewicht der dritten Komponente zu übernehmen.

Cmp003+ 401.6 g y Das Komponentenprotokoll wird automatisch ausgedruckt.

y Der Komponentenzähler wird um eins erhöht. Die Aufforderung zum Einfüllen und zur
Übernahme der vierten Komponente wird angezeigt.

t Taste c drücken, um das Einwiegen von Komponenten zu beenden.
y Der Ergebnisausdruck wird automatisch erzeugt (konfiguriertes Summenprotokoll).

n + 3 Anzahl Komponenten
Tot.cp+ 500.0 g Inhalt Komponentenspeicher
Cont.T+ 103.8 g Inhalt Taraspeicher (Behältergewicht)

-------------------

37

y Die Waage wird automatisch tariert, der Komponentenzähler wird um eins erhöht. Die
Aufforderung, zum Einfüllen und zur Übernahme der dritten Komponente wird
angezeigt.

t Softkey »A.Mode« drücken, um das Gewicht der bisher eingewogenen Komponenten
anzuzeigen.

t Dritte Komponente einfüllen bis das gewünschte Gesamtgewicht (hier 500g) erreicht ist.

y Das Gesamtgewicht wird angezeigt.
t Softkey »M+« drücken, um das Gewicht der dritten Komponente zu übernehmen.

Cmp003+ 401.6 g y Das Komponentenprotokoll wird automatisch ausgedruckt.

y Der Komponentenzähler wird um eins erhöht. Die Aufforderung zum Einfüllen und zur
Übernahme der vierten Komponente wird angezeigt.

t Taste c drücken, um das Einwiegen von Komponenten zu beenden.
y Der Ergebnisausdruck wird automatisch erzeugt (konfiguriertes Summenprotokoll).

n + 3 Anzahl Komponenten
Tot.cp+ 500.0 g Inhalt Komponentenspeicher
Cont.T+ 103.8 g Inhalt Taraspeicher (Behältergewicht)

-------------------
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Pamäť parametrov výrobkov
 Účel Pamäť parametrov výrobkov umožňuje uloženie inicializačných parametrov a používateľských 

údajov (hodnoty výrobkov a tary).

 Znaky –  Parametrov výrobkov poskytuje kapacitu na uloženie min. 400 hodnôt výrobkov alebo 
min. 3 800 hodnôt tary.

–  Každé pamäťové miesto sa označí svojím jedinečným (alfanumerickým) názvom.
–  Pamäť parametrov výrobkov môžete použiť pre nasledujúce aplikácie: 

    Aplikácia 1     Aplikácia 2 
 – Váženie   – Kontrolné váženie 
 – Počítanie  – Klasifikácia 
 – Neutrálne meranie 
 – Váženie zvierat 
 – Percentuálne váženie

– Dátové záznamy môžete vkladať, kopírovať, upravovať, nahrávať, prepisovať a vymazávať 
jednotlivo.

– Uložené hodnoty zostanú zachované aj po vypnutí váhy.
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Uloženie parametrov výrobkov (tu napr. v aplikácii »Počítanie«)
1. možnosť:
t Spustite aplikáciu »Počítanie«. 
t Zadajte názov a dlho stlačte tlačidlo R (min. 2 sekundy). 

2. možnosť:
t Stlačte tlačidlo R.
y  Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

y Otvorí sa prehľad.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Neu (nový)«.

t Zadajte názov pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.

y Otvorí sa vstupné okno.

t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie riadka »Ref.gewicht (ref. hmot-
nosť)«.

t Položte na váhu hmotnosť.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Wägew. (odv. hodn.)«.
y Vypočíta sa referenčná hmotnosť a zobrazí sa v riadku.
t Príp.   stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie riadka »Ref.wert (ref. hodn.)«.
t Zadajte hodnotu pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.
y Referenčná hmotnosť sa vypočíta znovu a zobrazí sa v riadku.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do prehľadu.
y V prehľade sa zobrazí novovytvorený názov pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do menu »Speicher (pamäť)«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie menu Pamäť parametrov výrobkov.
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Kopírovanie parametrov výrobkov
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y Otvorí sa prehľad.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Kopieren (kopírovať)«.
t Zadajte nový názov pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.
t  Zadajte informáciu o výrobku pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej 

voľby »l«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do prehľadu.
y V prehľade sa zobrazí novovytvorený názov pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do menu »Speicher (pamäť)«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie kopírovaného názvu pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Ändern (zmeniť)«.
t  Zmeňte hodnoty výrobku pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej 

voľby »l«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do prehľadu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do menu »Speicher (pamäť)«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie menu Pamäť parametrov výrobkov.

Zmena parametrov výrobkov
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y  Otvorí sa prehľad.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Ändern (zmeniť)«.
t  Zmeňte hodnoty výrobku pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej 

voľby »l«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do prehľadu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do menu »Speicher (pamäť)«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie menu Pamäť parametrov výrobkov.

Aktivácia uložených parametrov výrobkov
t  Zadajte názov pamäte a stlačte tlačidlo R.
alebo
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y Otvorí sa prehľad.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Laden (nahrať)«.
y Menu Pamäť parametrov výrobkov sa automaticky zatvorí.
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Vymazanie určitého čísla pamäte
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« 2x na označenie tretieho riadka.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y Otvorí sa prehľad.

t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »lösch. (vymaz.)«.

y Otvorí sa okno s otázkou.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Nein (nie)« na nevymazanie názvu pamäte.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Ja (áno)« na vymazanie názvu pamäte.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do prehľadu.
y Prehľad už nebude obsahovať vymazaný názov pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do menu »Speicher (pamäť)«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie menu Pamäť parametrov výrobkov.

Zobrazenie informácií pre aktívnu pamäť výrobkov
t Aktivujte pamäť výrobkov, pozri odsek »Aktivácia uložených parametrov výrobkov«.
t Dlho stlačte tlačidlo D (min. 2 sekundy).

y Spustí sa informačný režim.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na opätovné zatvorenie informačného režimu.

Zobrazenie informácií pre všetky pamäte výrobkov
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu. 
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y  Otvorí sa prehľad.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Ändern (zmeniť)«.
y Zobrazia sa parametre výrobkov.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o« na návrat do menu »Speicher (pamäť)«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie menu Pamäť parametrov výrobkov.
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 Príklad: Počítanie na základe vyvolania uloženej priemernej kusovej hmotnosti. 
Prednastavenia: Aplikácia: Počítanie (zaehlen) 

Uloženie priemernej kusovej hmotnosti
t Spustite aplikáciu. 
t  Určite a uložte priemernú kusovú hmotnosť (wRef), pozri odsek »Uloženie parametrov 

výrobkov«. 

Vyvolanie priemernej kusovej hmotnosti alebo počtu kusov
t Zadajte názov pamäte a stlačte tlačidlo R.
t  Dlho stlačte tlačidlo D (min. 2 sekundy) na zobrazenie parametrov wRef (priem. kusová 

hmotnosť) alebo nRef (počet kusov) v informačnom režime.
alebo
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y Otvorí sa prehľad.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Ändern (zmeniť)«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O« 2x a tlačidlo rýchlej voľby »oo« 1x na zatvorenie menu 

Pamäť parametrov výrobkov.

Prepísanie pamäťového miesta
t Aktivujte pamäť výrobkov, ktorú chcete prepísať (tu ‚Schraube 1‘ (skrutka 1)).

t Zadajte pomocou klávesnice napr. novú kusovú hmotnosť wRef.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »wRef« na priradenie hodnoty.
t  Pomocou klávesnice zadajte názov pamäte výrobkov, ktorú chcete prepísať a dlho stlačte 

tlačidlo R (min. 2 sekundy).
y  Pamäť výrobkov sa prepíše.

Zmena priemernej kusovej hmotnosti alebo počtu kusov bez prepisovania pamäte výrobkov
t  Zadajte názov pamäte a stlačte tlačidlo R na aktiváciu pamäte výrobkov.
t Zadajte hodnotu pomocou klávesnice.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »wRef« alebo »nRef« na priradenie hodnoty.
y Zmenená hodnota sa v aktívnej pamäti výrobkov neprepísala.
Na kontrolu:
t Stlačte tlačidlo R.
y Otvorí sa menu »Speicher (pamäť)« a je označená prvá položka menu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y Otvorí sa prehľad.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie požadovaného názvu pamäte.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Ändern (zmeniť)«.
y Hodnota sa v pamäti výrobkov nezmenila.
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Možnosť I2: Kombinácia aplikácií

Nasledujúca tabuľka uvádza kombinačné možnosti opisovaných aplikácií.
Každý riadok reprezentuje možnú kombináciu. Základná funkcia Váženie je dostupná všeobecne a nemusí sa kombinovať s výpočtovou 
funkciou.  
Postupná voľba programov: prepínanie pomocou tlačidla D

Aplikácia 1 (základná funkcia) Aplikácia 2 (kontrolná funkcia) Aplikácia 3 (funkcia pre protokol)

Počítanie – Sčítanie 
Počítanie Kontrolné váženie Sčítanie 
Počítanie Kontrolné váženie – 
Počítanie Klasifikácia –

Neutrálne meranie – Sčítanie 
Neutrálne meranie Kontrolné váženie Sčítanie 
Neutrálne meranie Kontrolné váženie – 
Neutrálne meranie Klasifikácia –

Váženie zvierat – Sčítanie 
Váženie zvierat Kontrolné váženie Sčítanie 
Váženie zvierat Kontrolné váženie – 
Váženie zvierat Klasifikácia –

Percentuálne váženie – Sčítanie 
Percentuálne váženie Kontrolné váženie Sčítanie 
Percentuálne váženie Kontrolné váženie – 
Percentuálne váženie Klasifikácia –

– – Netto celkom

– Kontrolné váženie Sčítanie
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 Príklad: »Kompletovanie« (počítanie z, kontrolné váženie O so sčítaním s)

Prednastavenia:
Aplikácia 1: Počítanie »Zählen«
Aplikácia 2: Kontrolné váženie »Kontrollwägen«
Aplikácia 3: Sčítanie »Summieren«

Nastavenia v aplikácii 2:
»…Art der Kontrollwerteingabe: (spôsob zadania kontrolných hodnôt:) 
Soll-, Min-, Max-Wert (požadovaná, min., max. hodnota)«

Nastavenia v aplikácii 3:
– »Übernahmewert:Netto + Verrechnet  
(prevzatá hodnota: netto + prepočítaná)«
– »Automatische Wertübernahme:oEin  
(automatické prevzatie hodnôt: o zap.)«
– »Wertelieferant f. auto. Wertübern.: oAnwendung 2 
(zdroj hodnôt na autom. prevzatie hodnôt: o aplikácia 2)«
– »Ausdruck bei Übernahme:oAus (tlač pri prebraní: o vyp.)«

Nastavenia v menu Setup:
–  »Geräteparameter (parametre zariadenia)«: Definovanie rozhrania a tlačiarne, 

pozri kapitolu »Dátové rozhrania«, odsek »Konfigurácia dátového rozhrania ako rozhrania 
tlačiarne«.

–  »Geräteparameter:Druckprotokoll:  
(parametre zariadenia: protokol tlače:)  
napr. Drucker 1:oSumme: Druckprot. nach Taste CF… 
(tlačiareň 1: o suma: protokol tlače po tlačidle FC…)« a vhodne nastavte protokol tlače, 
pozri odsek »Konfigurácia protokolu tlače«.

Možnosť I2: Účelná kombinácia viacerých aplikácií
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  t Postavte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.

  Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania (pozri kapitolu »Prevádzka«, 
odsek »Váženie«) nemusíte váhu tarovať pomocou tlačidla ). Po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary automaticky.

  t Vložte do nádoby ľubovoľný referenčný počet referenčných kusov (tu napr. 10 kusov).
t   Stlačte tlačidlo 1 0 na zadanie počtu referenčných dielov pomocou klávesnice.
t   Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »nRef« na spustenie výpočtu referenčnej kusovej 

hmotnosti.

  y  Referenčná hmotnosť »wRef« sa zobrazí vľavo dolu.
y  Pri príliš nízkej hmotnosti sa v hlavnom zobrazení zobrazí nápis »INF 29«.

Minimálne zaťaženie nastavte na nižší počet jednotiek na displeji alebo vložte do nádoby 
vyšší počet dielov a zadajte vhodný referenčný počet kusov

t   Pomocou tlačidla D prepnite na »Kontrolné váženie«.

  y  V hornom riadku je označený symbol »O«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Start (štart)«.

  t  Zadajte požadovanú hodnotu, minimum a maximum (tu napr. požadovaná hodnota 
100 kusov, minimum 100 kusov, maximum 102 kusov).

45

t Leeren Behälter auf die Waage stellen.
t Taste ) drücken, um die Waage zu tarieren.

Hinweis: Ist die automatische Tarierfunktion aktiv (siehe Kapitel »Betrieb«im Abschnitt
»Wägen«), braucht die Waage nicht mit der Taste) tariert zu werden. Die Waage
übernimmt das Taragewicht automatisch, sobald der Behälter aufgestellt ist.

t Beliebige Referenzstückzahl in den Behälter legen (hier 10 Stück).
t Die Tasten 1 0 drücken, um die Anzahl der Referenzteile über die Tastatur

einzugeben.
t Softkey »nRef« drücken, um die Berechnung des Referenzstückgewichts zu starten.

y Das Refernzgewicht »wRef« wird unten links angezeigt.
y Falls das Gewicht zu gering ist, erscheint in der Hauptanzeige »INF 29«.

Mindestlast auf kleinere Anzahl Anzeigeschritte einstellen oder größere Anzahl Teile in
den Behälter legen und Referenzstückzahl entsprechend eingeben

t Mit Taste D auf »Kontrollwägen« umschalten.

y In der oberen Zeile ist das Symbol»O« markiert.
t Softkey »Start« drücken.

t Sollwert, Minium und Maximum eingeben (hier z.B. Sollwert 100 Stück, Minimum
100 Stück, Maximum 102 Stück).
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t Leeren Behälter auf die Waage stellen.
t Taste ) drücken, um die Waage zu tarieren.
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t Die Tasten 1 0 drücken, um die Anzahl der Referenzteile über die Tastatur

einzugeben.
t Softkey »nRef« drücken, um die Berechnung des Referenzstückgewichts zu starten.
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t Leeren Behälter auf die Waage stellen.
t Taste ) drücken, um die Waage zu tarieren.

Hinweis: Ist die automatische Tarierfunktion aktiv (siehe Kapitel »Betrieb«im Abschnitt
»Wägen«), braucht die Waage nicht mit der Taste) tariert zu werden. Die Waage
übernimmt das Taragewicht automatisch, sobald der Behälter aufgestellt ist.

t Beliebige Referenzstückzahl in den Behälter legen (hier 10 Stück).
t Die Tasten 1 0 drücken, um die Anzahl der Referenzteile über die Tastatur

einzugeben.
t Softkey »nRef« drücken, um die Berechnung des Referenzstückgewichts zu starten.

y Das Refernzgewicht »wRef« wird unten links angezeigt.
y Falls das Gewicht zu gering ist, erscheint in der Hauptanzeige »INF 29«.

Mindestlast auf kleinere Anzahl Anzeigeschritte einstellen oder größere Anzahl Teile in
den Behälter legen und Referenzstückzahl entsprechend eingeben

t Mit Taste D auf »Kontrollwägen« umschalten.

y In der oberen Zeile ist das Symbol»O« markiert.
t Softkey »Start« drücken.

t Sollwert, Minium und Maximum eingeben (hier z.B. Sollwert 100 Stück, Minimum
100 Stück, Maximum 102 Stück).
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t Leeren Behälter auf die Waage stellen.
t Taste ) drücken, um die Waage zu tarieren.

Hinweis: Ist die automatische Tarierfunktion aktiv (siehe Kapitel »Betrieb«im Abschnitt
»Wägen«), braucht die Waage nicht mit der Taste) tariert zu werden. Die Waage
übernimmt das Taragewicht automatisch, sobald der Behälter aufgestellt ist.

t Beliebige Referenzstückzahl in den Behälter legen (hier 10 Stück).
t Die Tasten 1 0 drücken, um die Anzahl der Referenzteile über die Tastatur

einzugeben.
t Softkey »nRef« drücken, um die Berechnung des Referenzstückgewichts zu starten.

y Das Refernzgewicht »wRef« wird unten links angezeigt.
y Falls das Gewicht zu gering ist, erscheint in der Hauptanzeige »INF 29«.

Mindestlast auf kleinere Anzahl Anzeigeschritte einstellen oder größere Anzahl Teile in
den Behälter legen und Referenzstückzahl entsprechend eingeben

t Mit Taste D auf »Kontrollwägen« umschalten.

y In der oberen Zeile ist das Symbol»O« markiert.
t Softkey »Start« drücken.

t Sollwert, Minium und Maximum eingeben (hier z.B. Sollwert 100 Stück, Minimum
100 Stück, Maximum 102 Stück).
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  t   Pomocou tlačidla D prepnite na »Sčítanie«.

  y  V hornom riadku je označený symbol »s«.

  t Naplňte požadované čiastkové množstvo.

  y Čiastkové množstvo sa automaticky prevezme.
t Uvoľnenie váhy: Odstráňte vážený materiál.

  t Určite ďalšie počty kusov.
t  Po každom určení počtu kusov stlačte tlačidlo rýchlej voľby »M+« na prevzatie 

čiastkových množstiev do sumarizačnej pamäte.
t  Pomocou tlačidla c ukončite kompletovanie a vytlačte finálne vyhodnotenie.

    nRef  +       10 pcs  Nakonfigurovaný protokol tlače: Suma 
    wRef  +   5.7300 g

    Setp  +      100 pcs

    Min   +      100 pcs

    Max   +      102 pcs

    n              3

    *N    +    1.730 g

    Total +      302 pcs

    --------------------
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t Mit Taste D auf »Summieren« umschalten.

y In der oberen Zeile ist das Symbol »s« markiert.

t Gewünschte Teilemenge einfüllen.

y Die Teilemaenge wird automatisch übernommen.
t Waage entlasten: Wägegut entfernen.

t Weitere Stückzahlen ermitteln.
t Softkey »M+« nach jeder Stückzahlermittlung drücken, um die Teilmengen in den

Summenspeicher zu übernehmen.
t Mit Taste c Kommissionierung beenden und Endauswertung drucken.

nRef + 10 pcs Konfiguriertes Druckprotokoll: Summe 
wRef + 5.7300 g
Setp + 100 pcs
Min + 100 pcs
Max + 102 pcs

n 3
*N + 1.730 g
Total + 302 pcs
--------------------
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Účel
Umožňuje individuálne určenie rozsahu 
všetkých protokolov z meraní. Pomocou 
sumárneho protokolu aplikácií Sčítanie 
a Netto celkom môžete určiť parametre, 
ktoré sa po stlačení tlačidla c zaznamenajú 
v protokole. 

V menu Setup, položka »Protokol tlače« 
môžete nakonfigurovať jednorazový 
protokol, protokol zložiek a sumárny 
protokol, ktoré obsahujú položky na tlač 
z príslušných aplikačných programov. 
K tomu by ste mali pristúpiť po 
prednastavení aplikačného programu, 
pretože niektoré údaje na výtlačku 
závisia od konkrétnej aplikácie.

 Znaky
– Počet a rozsah zoznamov v protokoloch:
 6 listov vždy v rozsahu max. 30 položiek 

na tlač
 - jednorazová tlač, tlačiareň 1 
 - tlač zložiek, tlačiareň 1
 - sumárna tlač, tlačiareň 1
 - jednorazová tlač, tlačiareň 2 
 - tlač zložiek, tlačiareň 2
 - sumárna tlač, tlačiareň 2

– Možnosť separátnej konfigurácie 
jednorazového protokolu, protokolu 
zložiek a sumárneho protokolu

– Výstup jednorazového protokolu: 
Tlačidlo p 

 Autom. tlač z aplikácie pri aktívnom 
menu Setup:

 –  Váženie zvierat (výpočet priemernej 
hodnoty)

 – Kontrolné váženie
 – Klasifikácia

– Výstup protokolu zložiek: 
Sčítanie/Netto celkom pomocou tlačidla 
rýchlej voľby M+ (Setup: Aplikácia 3: 
Sčítanie: Tlač: tlač zložiek)

– Výstup sumárneho protokolu: 
Pri zvolenom programe Sčítanie/Netto 
celkom pomocou tlačidla c

– Po prepnutí aplikačného programu 
v menu Setup sa vymažú len zoznamy 
protokolov.

 Nový výberový zoznam sa zostaví podľa 
aktívnych aplikačných programov.

– Položky na tlač môžete vymazávať 
jednotlivo

– Položka na tlač »Formfeed« v pätičke 
protokolu: 
Posun až na začiatok nasledujúcej 
etikety pri prevádzkovom režime 
tlačiarne:  YDP14IS: »Etiketa« a YDP05, 
nastavenie «Etiketa, formfeed ručne«

– Riadenie protokolu ISO/GMP: 
Nastavenie Setup je v protokole ISO/
GMP aktívne aj pri nakonfigurovanom 
protokole.

 Príprava

§ Výber menu Setup: Stlačte tlačidlo H
§ Voľba Geraeteparameter 

(parametre zariadenia): Stlačte tlačidlo 
rýchlej voľby O

§ Voľba protokolu tlače:  
Stlačte tlačidlo rýchlej voľby O

Protokol tlače
 …
 Tlačiareň 1
   Počet výtlačkov 
    o 1 výtlačok
     2 výtlačky
   Jednorazovo: protokol tlače pre apl./váženie
    Max. 30 voliteľných položiek na tlač
   Komp.: protokol tlače po prevzatí1)
    Max. 30 voliteľných položiek na tlač
   Suma: protokol tlače po tlačidle CF1)
    Max. 30 voliteľných položiek na tlač

o = výrobné prednastavenie
1) = len pri aplikácii 3:  
  Sčítanie a Netto celkom

§ Uložte nastavenie a zatvorte menu 
Setup: Stlačte tlačidlo H alebo 
tlačidlo rýchlej voľby oo

 Ďalšie funkcie
 Tlač nastavenia protokolu »Výber« 

a »Zoznam«
– LISTE (ZOZNAM): Tlač momentálne 

aktuálneho zoznamu protokolu 
AUSWAHL (VÝBER): Aktuálne 
položky ešte dostupné na tlač

§ Keď sa inverzný kurzor nachádza 
v položke LISTE (ZOZNAM) alebo 
AUSWAHL (VÝBER):  
Stlačte tlačidlo p

> Tlač (príklad)

EINZELPROT

  LISTE

====================

Netto (N)

Brutto (G#)

Tara

Tara (T2/PT2)

Stueckzahl

====================
atď.

Konfigurácia tlače protokolu
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 Príklad: Štandardný protokol na dátový výstup z aplikácie »Počítanie«

Prednastavenia:
- Nastavte aplikáciu »Počítanie«.
-  Nastavte protokol tlače pre tlačiareň 1: »Jednorazovo: protokol tlače pre apl./váženie«.

 t  V menu Setup zvoľte »Geräteparameter:Druckprotokoll: 
Drucker 1:Einzel: Druckprot. für Anw./Wägen 
(parametre zariadenia: protokol tlače: tlačiareň 1: jednorazovo: protokol tlače pre  
apl./váženie)«.

t  Pomocou tlačidla rýchlej voľby »O« otvorte menu na výber položiek na tlač.

  t  Príslušným tlačidlom rýchlej voľby vyberte riadky na pravej strane a doľava ich preneste 
pomocou tlačidla rýchlej voľby »l«.

t   Pomocou tlačidla rýchlej voľby »o« zatvorte položku menu.
t  Na prechod do režimu váženia stlačte tlačidlo H alebo tlačidlo rýchlej voľby »oo«.
t  Vykonajte váženia.
t  Na tlač výsledkov stlačte tlačidlo p.

--------------------  Vzorový výtlačok
nRef  +       20 pcs

wRef  +   5.7000 g

Qnt   +       46 pcs

T     +    103.8 g

N     +    262.2 g

--------------------
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Beispiel: Standardprotokoll für die Datenausgabe der Anwendung »Zählen«

Voreinstellungen:
- Anwendung »Zählen« einstellen.
- Druckprotokoll einrichten für Drucker 1: »Einzel: Druckprotokoll für Anw./Wägen«.
t Im Setup-Menü »Geräteparameter:Druckprotokoll: Drucker

1:Einzel: Druckprot. für Anw./Wägen« wählen.
t Mit Softkey »O«das Menü öffnen, um die Druckposten für den Ausdruck zu

auszuwählen.

t Mit den entsprechenden Softkeys die Zeilen auf der rechten Seite wählen und mit
Softkey »l« nach links übertragen.

t Mit Softkey »o«den Menüpunkt verlassen.
t Taste H oder Softkey »oo«drücken, um in den Wägemodus zu gelangen.
t Wägungen durchführen.
t Taste p drücken, um die Ergebnisse auszudrucken.

-------------------- Beispielausdruck
nRef + 20 pcs
wRef + 5.7000 g
Qnt + 46 pcs

T + 103.8 g
N + 262.2 g
--------------------
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Príklad:
Sumárny protokol na dátový výstup z programov Počítanie, Kontrolné váženie a Sčítanie

Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia):
Setup: Parametre aplikácií: Aplikácia 1: Počítanie; Aplikácia 2: Kontrolné váženie; Aplikácia 3: Sčítanie
Opustenie Setup: Tlačidlo rýchlej voľby oo

Potom znovu otvorte menu Setup: Parametre zariadenia: Protokol tlače: Tlačiareň 1: »Suma: Protokol tlače po CF«

H, 2x tlačidlo rýchlej voľby »q«,

tlačidlo rýchlej voľby »O« Zvoľte prednastavenia, potvrďte parametre zariadenia 

Viackrát tlačidlo rýchlej voľby »q«,  Zvoľte a potvrďte protokol tlače

tlačidlo rýchlej voľby »O«

Viackrát tlačidlo rýchlej voľby »q«, 

tlačidlo rýchlej voľby »O« Zvoľte a potvrďte tlačiareň 1

3x tlačidlo rýchlej voľby »q«, 

tlačidlo rýchlej voľby »O« Zvoľte a potvrďte »Suma: Protokol tlače po tlačidle CF«



 Combics 3 H0 – I2 5150 Combics 3 H0 – I2

Tlačidlo rýchlej voľby »O«, 

tlačidlo rýchlej voľby »q«,
 
tlačidlo rýchlej voľby »l« Zvoľte čiarkovaný riadok

Viackrát tlačidlo rýchlej voľby »q«,  Zvoľte rôzne položky na tlač 
 
tlačidlo rýchlej voľby »O«,  
tlačidlo rýchlej voľby »l«

2x tlačidlo rýchlej voľby »O«, 

tlačidlo rýchlej voľby »oo« Zatvorte protokol tlače

c  Vykonajte rôzne váženia, a potom stlačte tlačidlo

--------------------

nRef  +       10 pcs

wRef  + 0.000995 kg

Setp  +      100 pcs

Min   +      100 pcs

Max   +      102 pcs

n              6

*N    +    0.597 kg

Total +      600 pcs

--------------------
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Prehľad menu Setup parametrov aplikácií

W	 = nastavenie používateľa

Setup: Parametre aplikácií  
  Aplikácia 1 (základná aplikácia)1)
    o Váženie: položky menu len pri možnosti H0
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Vyp.
         Zap.
      Tarovacia funkcia2)
           Štandard: Pripočítanie prednastavenej tary 

pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej 
funkcii Tara

          Špeciálne: Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa 
hodnota tary vymaže, ale umožní sa spustenie 
funkcie Tara

      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno 
         Nie
    Počítanie
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2) 
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“)
      Minimálne zaťaženie na inicializáciu2)
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie 1. hmotnosť
        o Vyp.
         Zap.
      Autom. spustenie pri zapnutí 
         Zap.
        o Vyp.
      Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti
        o  Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej 

jednotky
          Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej 

jednotky + 1 desatinné miesto
          Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej 

jednotky + 2 desatinné miesta
      Prevzatie hmotnosti
        o Normálna stabilizácia
         Zostrená stabilizácia
      Optimalizácia kusovej hmotnosti
         Vyp.
        o Automaticky
      Váha pre ref. hmotnosť
        o Bez zmien
         Váha WP-1
         Váha WP-2
         Váha WP-3
      Tarovacia funkcia2)
           Štandard: Pripočítanie prednastavenej tary 

pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej 
funkcii Tara

          Špeciálne: Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa 
hodnota tary vymaže, ale umožní sa spustenie 
funkcie Tara

      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
    Neutrálne meranie
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“

    
    Neutrálne meranie
      Minimálne zaťaženie na aut. tar. a aut. tlač2) 
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“ 
      Minimálne zaťaženie na inicializáciu2)
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
       Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi 

pri predchádzajúcej inicializácii2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Presnosť výpočtu referenčnej hodnoty
        o Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn.
         Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 1 des. miesto
         Zaokr. podľa rozl. zobraz. jedn. + 2 des. miesta
      Počet desatinných miest zobrazenia výsledku2)
        o Žiadne
         1 desatinné miesto
         2 desatinné miesta
         3 desatinné miesta
      Prevzatie hmotnosti
        o Normálna stabilizácia
         Zostrená stabilizácia
      Váha pre ref. hmotnosť
        o Bez zmien
         Váha WP-1
         Váha WP-2
         Váha WP-3
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie
    Váženie zvierat
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“
         
      Minimálne zaťaženie na spustenie
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
       Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi 

pri predchádzajúcej inicializácii2)
      Štart
        o Ručne
         Automaticky
      Pohyb zvierat
         0,1 % z meraného objektu
        o 0,2 % z meraného objektu
         0,5 % z meraného objektu
         1 % z meraného objektu
         2 % z meraného objektu
         5 % z meraného objektu
         10 % z meraného objektu
         20 % z meraného objektu
         50 % z meraného objektu
         100 % z meraného objektu
      Autom. tlač výsledku
        o Vyp.
         Zap.
      Prepnutie na zobrazenie výsledkov po uvoľnení
        o Limit zmeny zaťaženia
         Prepínacie tlačidlo
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Úroveň Setup len pri možnosti I22) Len pri možnosti H0
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Prehľad menu Setup parametrov aplikácií

  Aplikácia 1 (základná aplikácia)
    Percentuálne váženie1)
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“
      Minimálne zaťaženie na inicializáciu
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
       Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi 

pri predchádzajúcej inicializácii2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Presnosť prevzatia hmotnosti
        o  Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej 

jednotky
          Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej 

jednotky + 1 desatinné miesto
          Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej 

jednotky + 2 desatinné miesta
      Počet desatinných miest zobrazenia výsledku
        o Žiadne miesto
         1 desatinné miesto
         2 desatinné miesta
         3 desatinné miesta
      Prevzatie hmotnosti
        o Normálna stabilizácia
         Zostrená stabilizácia
      Váha pre ref. hmotnosť
        o Bez zmien
         Váha WP-1
         Váha WP-2
         Váha WP-3
      Zobrazenie po prepočte
        o Zvyšok 
         Strata
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie
 

  Aplikácia 2 (kontrolná)1)
    o Vyp.
    Kontrolné váženie
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
       Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi 

pri predchádzajúcej inicializácii2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Kontrolný rozsah
        o 30 % až 170 %
         10 % až max. zaťaženie
      Riadiaci výstup <SET>
        o Kontrolný signál ‚SET‘
         Prevádzková pohotovosť (pre riadiace systémy)
      Spínacie výstupy zap.
         Vyp. 
         Vždy
         Zopnuté pri stabilizácii 
        o Zopnuté v kontrolnom rozsahu 
         Pri stabilizácii v kontrolnom rozsahu
      Spôsob zadania kontrolných hodnôt
        o Požadovaná, min., max. hodnota
         Požadovaná, min. %, max. % hodnota
         Požadovaná hodnota, min., max. tolerancia
      Autom. tlač výsledku
        o Vyp.
         Zap.
         Tlač len dobrých hodnôt
          Tlač len zlých hodnôt
      Kontrolné váženie voči nule
        o Vyp.
         Zap.
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie
    Klasifikácia
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“
      Minimálne zaťaženie pre dolnú medzu triedy 1
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
       Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi 

pri predchádzajúcej inicializácii2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Riadiaci výstup <SET>
        o Kontrolný signál ‚SET‘
         Prevádzková pohotovosť (pre riadiace systémy)
      Spínacie výstupy zap.
         Vyp. 
         Vždy
        o Zopnuté pri stabilizácii 
      Počet tried  
        o 3 triedy 
         5 tried
      Zadanie parametrov
        o Hodnoty hmotnosti 
         Percentuálne hodnoty
      Autom. tlač výsledku
        o Vyp.
         Zap.
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie

o = výrobné prednastavenie 
1) Úroveň Setup len pri možnosti I2
2) Len pri možnosti H0
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  Aplikácia 3 (protokolujúca)1)
     o Vyp.
    Netto celkom
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“
      Minimálne zaťaženie na autom. prevzatie hodnôt
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Tlač pri prebraní
         Vyp.
        o Jednorazová tlač zložky
         Tlač zložiek
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie
    Sčítanie
       Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. 

tlač2)
         Menu ako pri aplikácii „Váženie“
      Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
       Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi 

pri predchádzajúcej inicializácii2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Prevzatá hodnota1)
        o Netto 
         Prepočítaná
         Netto + prepočítaná
      Automatické prevzatie hodnôt 
        o Vyp.
         Zap.
      Minimálne zaťaženie na autom. prevzatie hodnôt
        o Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Zdroj hodnôt na autom. prevzatie hodnôt
        o Aplikácia 1
         Aplikácia 2
      Tlač pri prebraní
         Vyp.
        o Jednorazová tlač položky
      Spôsob vyhodnotenia, tlačidlo MR1)
        o Medzioperačné vyhodnotenie
         Finálne vyhodnotenie
      Vymazanie pamäte pri zmene výrobku
        o Zap.
         Vyp.
      Tarovacia funkcia2)
         Menu ako pri aplikácii „Počítanie“
      Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
         Áno
         Nie

    Setup: Parametre aplikácií1)
      Autom. tarovanie 1. hmotnosť
        o Vyp.
         Zap.
      Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie/tlač
         Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
         Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
         Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
        o Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
         Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
      Autom. spustenie pri zapnutí 
         Zap.
        o Vyp.
         Funkcia CF v aplikáciách 
        o Vymaže všetky aplikácie
         Vymaže iba zvolenú aplikáciu
      Reakcie tary
          Štandard: Pripočítanie prednastavenej tary 

pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej 
funkcii Tara

          Špeciálne: Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa 
hodnota tary vymaže, ale umožní sa spustenie 
funkcie Tara

      Výrobné nastavenie len v aplikácii
         Áno
        o Nie

o = výrobné prednastavenie 
1) Úroveň Setup len pri možnosti I2
2) Len pri možnosti H0
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