Catapult 5000
Návod k obsluhe

1. ÚVOD
Táto príručka obsahuje pokyny pre inštaláciu, obsluhu a
údržbu indikátora Catapult 5000. Pred inštaláciou a
prevádzkou si prečítajte túto príručku.
1.1 Definícia varovných signálov a symbolov
Bezpečnostné pokyny sú označené signálnymi slovami a
výstražnými symbolmi. Tie upozorňujú na bezpečnostné
problémy a upozornenia. Ignorovanie bezpečnostných
pokynov môže viesť k zraneniu osôb, poškodeniu prístroja,
poruchám a nesprávnym výsledkom.
Signálne slová
UPOZORNENIE
Pre nebezpečnú situáciu s nízkym rizikom, ktorá môže mať za
následok poškodenie prístroja alebo majetku alebo stratu
údajov alebo zranenia, ak sa tomu nevyhnete.
Upozornenie Dôležité informácie o produkte
Poznámka: Užitočné informácie o produkte
Výstražné symboly

Všeobecné nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

1.2 Bezpečnostné opatrenia
Pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku tohto
zariadenia dodržujte nasledujúce bezpečnostné
opatrenia:
• Skontrolujte, či je miestne napájacie napätie v rozsahu
vstupného napätia, ktorý je vytlačený na štítku napájacieho
adaptéra.
• Sieťový adaptér pripojte iba k kompatibilnému uzemnenému
konektoru.
• Umiestnite prístroj tak, aby sa sieťový adaptér mohol ľahko
odpojiť od zásuvky.

• Napájací kábel umiestnite tak, aby nepredstavoval
potenciálnu prekážku alebo nebezpečenstvo vypnutia.
• Zariadenie obsluhujte len za podmienok okolitého prostredia
uvedených v návode na používanie.
• Nepoužívajte zariadenie v nebezpečnom alebo výbušnom
prostredí.
• Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od
elektrickej siete. • Servis by mal vykonávať len autorizovaný
personál.
1.3 Prehľad ovládacích prvkov
Popis
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Popis
Predný kryt
Ovládací panel
Napájací konektor
Konektor káble pre sieťový adaptér
Konektor RS232
Údajový štítok
Informácie FCC
Zadný kryt
Montážna lišta
Skrutky
Bezpečnostná skurtka
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Popis
Libra, kg,, g
Symbol batérie
Tare
Tlačidlo Funkcie
Symbol akumulácie
Net
Tlačidlo tlače
Symbol dynamického váženia
Symbol stabilnej hmotnosti
Tlačidlo zapnúť/vypnúť
Symbol Zero

1.4 Riadiace funkcie
Tlačidlo

Krátke
stlačenie

ON/ZERO
Zapnutie/nulovanie

Dlhé
stlačenie

Off
Váha sa vypne

Krátke
stlačene v
menu

Yes
Potvrdenie výberu
v Menu

Print
Odošle aktuálnu
hodnotu do PC
Units
Zmena jednotiek
veličiny
NO
Presun na
nasledujúcu
položku Menu

Function
Spustí režim
nastavenia váhy
Mode
Zmena nastavení

TARE
Tarovanie

Back
Vráti predchádzajú
položku Menu
Znižuje hodnoty
položky

Exit
Rýchly výstup
z Menu nastavenia

Menu
Vstup do menu

