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OHAUS  CR a CX Séria prenosných, 

kompaktných  váh 
 
 

Návod na použitie



Ohaus kompaktné váhy 
Modely CR a CX 
 
Modely CR221-CX621 sa líšia iba vážiacou kapacitou. Pokiaľ nebude bližšie špecifikované, 
platí tento manuál pre všetky modely. 
 
Kalibračné závažia nie sú priložené k váhe. 
 
Pre najlepšie výsledky, používajte váhu pri špecifikovanej optimálnej teplote. 
 
Pre najlepšie výsledky, vážte v čistom prostredí bez elektrostatických a magnetických polí, 
prachu, nečistôt, vlhkosti alebo vibrácií. 
 
Používajte váhu ohľaduplne, jemne ukladajúc vážené predmety do stredu platne. 
Zabránením hrubého zachádzania predĺžite životnosť vašej váhy. 
 
Inštalácia 
Pre použitie vytiahnite ochranný prepravný plast (viď.obrázok).   
 
 
 
Inštalácia batérií 
Priložené sú 3 tužkové batérie (AA). 
- Odstráňte kryt na batérie na spodku váhy a vložte ich  

ako je indikované na obrázku 
- Nepoužite prílišnú silu a nestláčajte vážiacu platňu. 
- Vložte kryt. 
 
 
Sieťový  adaptér 
Sieťové adaptéry sú voliteľné príslušenstvo. 
- Spojte adaptér s váhou pomocou prípojky na zadnej strane váhy. 
- Zasuňte adaptér do elektrickej siete. 
 
Ukazovatele na displeji 
Test:  Keď sa váha zapne, objavia sa všetky segmenty displeja približne na 3 sekundy 
Stabilizácia: Pri stabilizovanej polohe zobrazuje v ľavom dolnom rohu *  
Preťaženie: Ak je vážený predmet ťažší ako je kapacita váhy, zobrazí sa "E". Vážený predmet 
by mal byť okamžite zložený z váhy. 
Záporná hodnota: Ak sa z váhy zloží predmet, bude akákoľvek hodnota, ktorá bola označená 
ako nula (tara), zobrazená ako záporné číslo. Označená nulová hodnota (tara), môže byť 
zrušená stlačením "→0←". 
Tarovanie: Položte tarovanú vzorku na váhu. Stlačte "→0←" a na displeji sa zobrazí nula. 
Ďalšie predmety môžete pridávať až do dosiahnutia kapacity váhy. 
Indikácia vybitých batérií: Ak sú batérie vybité, na displeji sa zobrazí "Lo". 
 



Automatické vypínanie sa: Váha sa automaticky vypne približne po 5 minútach nečinnosti, 
aby sa ušetrili batérie. Táto vlastnosť je aktívna iba pri používaní batérií. 
 
Tlačidlá 
"→0←": Stlačením tohto tlačidla sa váha zapne. To isté tlačidlo sa používa na nulovanie. Ak 
chcete váhu vypnúť, stlačte a držte tlačidlo 3 sekundy. 

    : Krátke stlačenie mení vážiacu jednotku. Dlhšie stlačenie tohoto tlačidla začína 
kalibráciu. 
 
Kalibrácia 
Pre najlepšie výsledky, pravidelne kalibrujte váhu. Toto je obzvlášť dôležité, ak sa váha 
používa v dlhších intervaloch. 
- Váha sa musí zahriať a stabilizovať 2 minúty pred kalibráciou. 

- Stlačte a držte    až kým sa na displeji nezobrazí nápis [CAL]. Ak si neželáte kalibrovať 
váhu, kalibračný proces je možné ukončiť v tomto kroku vypnutím váhy. 

- Uistite sa, že na váhe nie je nič položené. Stlačte "→0←" pre začatie kalibrácie. 
- Stlačte "→0←" pre nastavenie nuly. 
- Na displeji sa ukáže „[Cxxx]“, kde xxx znamená hmotnosť  kalibračného závažia. 
- Položte na stred vážiacej plošiny požadované kalibračné závažie a stlačte "→0←". 
- Vyčkajte až sa ukončí kalibračný proces ! 
- Po správnej kalibrácii sa váha vráti do normálneho režimu váženia a zobrazuje hmotnosť 

kalibračného závažia. 
Poznámka: ak sa na displeji zobrazí [CAL E]  znamená to, že počas kalibrácie nastala chyba a 
kalibrácia by sa mala zopakovať. [CAL E]  sa zobrazí ak neboli kroky kalibrácie uskutočnené v 
správnom poradí, alebo ak bolo na váhu položené nesprávne závažie. 
 
Vyp./Zap. podsvietenie (platí pre model CX) 

1. Stlačte a držte  až kým sa na displeji nezobrazí nápis [CAL]. Potom stlačte   
pre pohyb do ďalšieho menu b.Auto. 

2. Stlačte pre pohyb do ďalšieho menu b.ON / b.OFF.  Stlačte "→0←" pre 
potvrdenie nastavenia podsvietenia a vrátite sa k váženiu. 

 
Hmotnostné jednotky  g, oz, ozt, dwt 
Kalibrácia    digitálna kalibrácia pomocou tlačidiel 
Čas stabilizácie   3 sekundy 
Maximálne preťaženie  150% kapacity 
Indikácia preťaženia   E 
Indikácia podváženia   záporná hodnota 
Automatické vypínanie sa  5 minút nečinnosti 
Optimálna prevádzková teplota 64°- 77°F / 18°- 25°C 
Energia    3 tužkové batérie (AA) 
Rozmery d x š x v (mm)  205x145x45  
Hmotnosť (lb/kg)   1,3 / 0,6 


