




Redakcja 1.1

Spis tre�ci

Spis tre�ci ____________________________________________________ 1
1. Wst�p _____________________________________________________ 3
2. Charakterystyka wagi Prima 2 __________________________________ 3

2.1. Wygl�d wagi _____________________________________________ 3
2.2. Dane techniczne __________________________________________ 4
2.3. Wymiary ________________________________________________ 4
2.4. Wy�wietlacz, klawiatura ____________________________________ 5
2.5. Opis z��cz _______________________________________________ 6

3. Warunki techniczne instalacji i eksploatacji wagi ____________________ 6
3.1. Instalacja wagi ___________________________________________ 6
3.2. �rodowisko ______________________________________________ 6
3.3. Inne uwagi eksploatacyjne __________________________________ 7

4. Praca wagi__________________________________________________ 7
4.1. Za��czenie _______________________________________________ 7
4.2. Wa�enie_________________________________________________ 8
4.3. Zerowanie _______________________________________________ 8
4.4. Tarowanie _______________________________________________ 9
4.5. Transmisja______________________________________________ 10

5. Konfiguracja wagi ___________________________________________ 11
5.1. Menu G�ówne____________________________________________ 11
5.2. Menu U�ytkownika _______________________________________ 12

6. Komunikacja z wag�_________________________________________ 20
6.1. Konfiguracja parametrów komunikacyjnych wagi________________ 21
6.2. Opis protoko�u ELZAB _____________________________________ 21

6.2.1. Odczyt masy _________________________________________ 21
6.2.2. Sprawdzenie obecno�ci wagi_____________________________ 23
6.2.3. Przesy�anie nazwy wa�onego towaru do wagi________________ 23
6.2.4. Odczyt wersji programu ________________________________ 23

7. Komunikaty i b��dy zg�aszane przez wag� ________________________ 25
7.1. Komunikaty i b��dy prezentowane na wy�wietlaczach wagi ________ 25
7.2. B��dy sygnalizowane akustycznie ____________________________ 25

8. Ocena zgodno�ci (legalizacja)__________________________________ 26



2 Instrukcja Obs�ugi wagi PRIMA 2 ELZAB S.A.



ELZAB S.A. Instrukcja Obs�ugi wagi PRIMA 2 3

1. Wst�p

Waga ELZAB PRIMA2 jest nowoczesn� wag� elektroniczn� z tensometrycznym przetwornikiem
si�y oraz cyfrowym odczytem warto�ci masy. Jest ona przeznaczona do wspó�pracy z kasami
fiskalnymi (w szczególno�ci kasami produkowanymi przez firm� ELZAB) oraz innymi urz�dze-
niami wyposa�onymi w interfejsy szeregowe RS232 oraz USB. Waga dost�pna jest w dwóch
wykonaniach ró�ni�cych si� w�asno�ciami pomiarowymi: jako waga jednodzia�kowa lub
dwuzakresowa. W celu wygodnego odczytu wskazywanej warto�ci masy waga wyposa�ona
zosta�a w dwa wbudowane wy�wietlacze LCD umieszczone z przodu i ty�u obudowy.
Dodatkowym wyposa�eniem wagi jest opcjonalny zewn�trzny wy�wietlacz wolnostoj�cy.
Wagi posiadaj� nast�puj�ce w�a�ciwo�ci:

� wa�enie towarów,
� wa�enie i odejmowanie tary,
� automatyczne wy��czanie tary po zwa�eniu towaru,
� automatyczne �ledzenie zera (zerowanie podtrzymuj�ce przy nieobci��onej szalce),
� klawiatur� - 3 klawiszow�,
� dwa wbudowane wy�wietlacze wy�wietlaj�ce mas� wa�onego towaru, komunikaty oraz

wska�niki (ZERO, STABILNO�	, NETTO, STA
A TARA),
� mo�liwo�� pod��czenia dodatkowego wy�wietlacza graficznego,
� waga jednodzia�kowa (d=e=5g) lub dwuzakresowa (zakres I: d1=e1=2g, zakres II:

d2=e2=5g),
� wspó�praca z urz�dzeniami zewn�trznymi (kasa fiskalna, komputer, terminal) poprzez

interfejsy komunikacyjne RS232 lub USB (klasa CDC),
� odsy�anie wyniku wa�enia: po naci�ni�ciu klawisza wagi, po odebraniu rozkazu zapytania

z interfejsu komunikacyjnego lub automatycznie,
� mo�liwo�� pracy w Systemie Wag ELZAB,
� tryb oszcz�dzania energii.

2. Charakterystyka wagi Prima 2

2.1. Wygl�d wagi

Waga PRIMA 2



4 Instrukcja Obs�ugi wagi PRIMA 2 ELZAB S.A.

2.2. Dane techniczne

� dane wspólne dla obydwu typów wag:

Typ wagi Nieautomatyczna, elektroniczna z tensometrycznym prze-
twornikiem si�y oraz cyfrowym odczytem warto�ci masy

Wy�wietlacz 5 cyfr, wysoko�� znaków 12,7 mm
Zakres temperatury pracy -10 �C � 40 �C
Zasilanie 5±0.5V / 0,25A

(poprzez interfejs RS232 lub USB)
Moc pobierana przez wag� �rednio 1W

Interfejsy
1. RS232 (komputer, kasa fiskalna)
2. USB (komputer, terminal)
3. RS232 (dodatkowy wy�wietlacz zewn�trzny)

Liczba dzia�ek legalizacyjnych 3000
Zakres zerowania inicjuj�cego ±10% * Max = ±1.500g
Zakres zerowania
pó�automatycznego ±2% * Max = ±0.300g

� dane dla wag jednodzia�kowych:

Klasa dok�adno�ci III
Rodzaj wagi jednodzia�kowa
Obci��enie minimalne Min = 100g
Obci��enie maksymalne Max = 15kg
Dzia�ka elementarna
i legalizacyjna d = e = 5g

Granica zakresu tarowania
(tara odejmuj�ca) T = -Max

� dane dla wag dwuzakresowych:

Klasa dok�adno�ci III
Rodzaj wagi dwuzakresowa
Zakres wa�enia I II
Obci��enie minimalne Min = Min1 = 40g Min2 = 100g
Obci��enie maksymalne Max1 = 6kg Max = Max2 = 15kg
Dzia�ka elementarna
i legalizacyjna d1 = e1 = 2g d2 = e2 = 5g

Granica zakresu tarowania
(tara odejmuj�ca) T = -Max

2.3. Wymiary

Typ wagi szeroko��
[mm]

g��boko��
[mm]

wysoko��
[mm]

masa ca�kowita
[kg]

PRIMA 2 319 307 78 3,9
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2.4. Wy�wietlacz, klawiatura

� Wy�wietlacz wbudowany

� Dodatkowy wy�wietlacz zewn�trzny

Na wy�wietlaczach mog� by� wy�wietlane nast�puj�ce wska�niki:

Wy�wietlacz
wbudowany

Wy�wietlacz
zewn�trzny Znaczenie wska�nika

Wska�nik obci��enia stabilnego

Wska�nik zera dok�adnego (masy mniejszej ni� ¼ dzia�ki e1 lub e)

Wska�nik zapami�tanej tary na jedno wa�enie

Wska�nik zapami�tanej tary na wiele wa�e�

Wska�nik zakresu wagi (tylko w wadze dwuzakresowej)

Klawiatura wagi sk�ada si� z trzech klawiszy.

Znaczenie klawiszy w trybie wa�enia jest nast�puj�ce:

TAROWANIE W��czanie i wy��czanie tary.

ZEROWANIE Zerowanie wagi. Wej�cie do menu wagi.

PRZESY
ANIE Przes�anie wyniku do kasy.
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2.5. Opis z��cz

Z��cze KASA/PC (RS232) - s�u�y do pod��czenia kasy fiskalnej lub komputera PC

Nr styku Nazwa sygna�u
1, 2 +5V – wej�cie zasilania wagi
3 TxD – wyj�cie szeregowe
4 RxD – wej�cie szeregowe

5, 6 GND

Z��cze PC/TERMINAL (USB) – s�u�y do pod��czenia komputera PC

Nr styku Nazwa sygna�u
1 +5V – wej�cie zasilania wagi
2 D -
3 D +
4 GND

Z��cze WY�WIETLACZ DODATKOWY – s�u�y do pod��czenia dodatkowego
wy�wietlacza zewn�trznego

Nr styku Nazwa sygna�u
1, 2 +5V – wyj�cie zasilania wy�wietlacza
3 TxD – wyj�cie szeregowe
4 --------

5, 6 GND

3. Warunki techniczne instalacji i eksploatacji wagi

3.1. Instalacja wagi

� wag� umie�ci� na stabilnym i równym pod�o�u,
� wag� nale�y wypoziomowa� tak, aby p�cherzyk powietrza wska�nika poziomu znajdowa�

si� w centrum okr�gu narysowanego na wska�niku. Do regulacji poziomu wagi s�u��
obracane nó�ki wagi. Po wypoziomowaniu sprawdzi� czy waga stoi stabilnie (dotyka
wszystkimi nogami pod�o�a) i czy szalka poprawnie le�y na podporach,

� w przypadku gdy waga wspó�pracuje z wy�wietlaczem zewn�trznym zamontowa�
wy�wietlacz do lady boksu kasowego. Pod��czy� wy�wietlacz do wagi,

� pod��czy� kabel interfejsu (RS232 lub USB) wagi do urz�dzenia wspó�pracuj�cego.
Podczas pracy wagi nie wolno interfejsu do��cza� ani roz��cza�. Mo�e to grozi�
uszkodzeniem tego interfejsu.

3.2. �rodowisko

� Waga mo�e by� eksploatowana w temperaturze od -10 do +40 oC i wilgotno�ci do 85%
w atmosferze wolnej od substancji agresywnych. Po gwa�townej zmianie temperatury
otoczenia o wi�cej ni� 5oC waga powinna si� aklimatyzowa� przez 2 godziny przed
w��czeniem zasilania (np. po transporcie wagi na mrozie i wstawieniu jej do ciep�ego
pomieszczenia). Nie nale�y dopuszcza� do powstawania kondensacji pary wodnej.
W przypadku pracy w pomieszczeniach o podwy�szonej wilgotno�ci, ale w granicach
podanych wy�ej, zaleca si� nie wy��cza� zasilania przez ca�a dob�.

� Waga nie mo�e podlega� wstrz�som i wibracjom, pracowa� w pobli�u �róde� silnych pól
elektromagnetycznych, by� nara�ona na d�ugotrwa�e silne nas�onecznienie, pracowa�
w bezpo�rednim strumieniu powietrza, lub w pomieszczeniach zapylonych.
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3.3. Inne uwagi eksploatacyjne

� W momencie w��czenia zasilania szalka powinna by� pusta. Po w��czeniu zasilania waga
automatycznie testuje si� i zeruje przyjmuj�c za zero aktualne obci��enie wagi. W czasie
testu wy�wietlacz pokazuje wersj� programu, zapalaj� si� wszystkie wska�niki, a cyfry
zmieniaj� si� od 0 do 9. Po zako�czeniu testu dane wy�wietlane przez wy�wietlacz
wskazuj� zero i �wiec� si� wska�niki , .

� W czasie pó�niejszej eksploatacji wagi w przypadku wskazania masy ró�nej od zera nale�y
dla wagi z pust� szalk� przeprowadzi� zerowanie:

� naciskaj�c klawisz  (dla niewielkiej odchy�ki), lub
� wy��czy� i w��czy� zasilanie wagi, lub
� przeprowadzi� zerowanie wagi (reset) z Menu G�ównego.

� Nie dopuszcza� do przeci��e� wagi, lub gwa�townych obci��e� w postaci uderze�
o szalk�. Mog� one doprowadzi� do uszkodzenia przetwornika masy.

� Zaleca si� kontrolowa� poprawno�� wskaza� masy przez wag� u�ywaj�c do tego celu
odwa�nika wzorcowego równego co najmniej 1/3 zakresu pomiarowego wagi.
W przypadku zauwa�enia b��dów wskaza� wi�kszych od dopuszczalnych nale�y wag�
natychmiast wycofa� z u�ytkowania i skontaktowa� si� z serwisem.

� Szczególnie wa�ne jest skontrolowanie wskaza� masy po transporcie wagi i jej
zainstalowaniu przed rozpocz�ciem eksploatacji, zwróci� uwag� aby w miejscu instalacji
�adne przedmioty nie dotyka�y szalki wagi.

� Ca�� wag� trzeba utrzymywa� w czysto�ci nie tylko ze wzgl�dów higienicznych
i estetycznych, ale tak�e pomiarowych. Nale�y dba� przede wszystkim o czysto�� szalki
i powierzchni pod szalk�, gdy� gromadz�ce si� tam okruchy wa�onych towarów mog�
przeszkadza� w swobodnym ruchu szalki, a tak�e wp�ywa� na dzia�anie przetwornika.
Obudow� mo�na przeciera� wilgotn� szmatk�. Nie stosowa� w trakcie czyszczenia zbyt
du�ej ilo�ci wody, która mog�aby wla� si� do wn�trza obudowy.

Uwaga: Nieprzestrzeganie warunków technicznych instalacji i eksploatacji wagi okre�lonych w niniejszej
instrukcji zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialno�ci za nieprawid�owe funkcjo-
nowanie wagi.

4. Praca wagi

4.1. Za��czenie

Po w��czeniu wagi nast�puje oko�o 15 sekundowy test wewn�trzny, w trakcie którego sprawdzane
s� poszczególne podzespo�y wagi oraz stabilizacja termiczna toru pomiarowego. Podczas testu na
wszystkich polach wy�wietlacza wy�wietlane s� kolejne cyfry oraz zapalone s� wszystkie
wska�niki. W celu precyzyjnego zerowania wagi, podczas trwania testu nie nale�y k�a�� na szalk�
�adnych przedmiotów i nie wolno jej dotyka�. W razie zak�ócania stabilno�ci szalki waga b�dzie
czeka�a na ustabilizowanie obci��enia. Po poprawnym zako�czeniu testu wy�wietlacz powinien
wy�wietla�:
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4.2. Wa�enie

Przedmioty wa�one powinny by� umieszczane mo�liwie delikatnie w pobli�u centralnego punktu
szalki. Obci��anie wagi powinno odbywa� si� równomiernie bez wstrz�sów i uderze�. Wskazania

ujemne poni�ej 20 dzia�ek sygnalizowane jest wy�wietleniem . Przekroczenie

obci��enia maksymalnego o 9 dzia�ek sygnalizowane jest wy�wietleniem .
Obci��enie maksymalne jest automatycznie zmniejszane o warto�� tary w przypadku
wcze�niejszego jej w��czenia.
Uwaga: Przeci��enie wagi powy�ej obci��enia maksymalnego jest niedopuszczalne i mo�e

spowodowa� uszkodzenie wagi oraz utrat� gwarancji.
Po obci��eniu wagi na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� wa�onej masy np.3,220kg:

4.3. Zerowanie

Waga posiada wska�nik  sygnalizuj�cy stan wyzerowania wagi. Wska�nik jest zapalony
je�eli aktualne obci��enie szalki jest mniejsze ni� ¼ dzia�ki e1.

Zerowanie inicjuj�ce przy za��czeniu wagi

Po w��czeniu zasilania wagi po te�cie wy�wietlacza, waga zeruje si�. Na wy�wietlaczu pojawiaj�
si� same zera i pali si� wska�nik . Zerowanie jest mo�liwe, je�li wynik pomiaru masy
w czasie zerowania jest stabilny i mie�ci si� w zakresie ±10 % zakresu wa�enia wzgl�dem zera
zapami�tanego w czasie kalibracji wagi.

W przypadku przekroczenia zakresu zerowania wy�wietlany jest komunikat .
Dalsza praca wagi jest zablokowana do momentu zdj�cia obci��enia przekraczaj�cego
dopuszczalny zakres.

Zerowanie za pomoc� klawisza

Zerowanie jest mo�liwe w zakresie nie wi�kszym ni� ±2% maksymalnych wskaza� wagi
w stosunku do zera zapami�tanego podczas w��czenia wagi (tzw. „zera inicjuj�cego”). Aby wyze-

rowa� wag� nale�y nacisn�� klawisz . Waga zostanie wyzerowana je�eli spe�nione s� dwa
warunki:

- bie��ce wskazanie mie�ci si� w przedziale nie wi�kszym ni� ±2% w stosunku do
obci��enia zapami�tanego bezpo�rednio po w��czeniu wagi,

- wskazanie wagi uzyska stabilno�� w ci�gu 5 sekund od momentu naci�ni�cia klawisza.

W przypadku przekroczenia zakresu zerowania sygnalizowany jest b��d  i zerowanie
nie jest wykonywane. W razie braku stabilno�ci zerowanie nie jest przeprowadzane

i sygnalizowany jest b��d .

Zerowanie automatyczne ujemnych wskaza�

Zerowanie tego typu wykonywane jest automatycznie je�eli przez czas kilkunastu sekund wskazanie
wagi b�dzie ujemne lub waga b�dzie niedoci��ona. Pozosta�e warunki wykonania zerowania s� takie
jak dla zerowania za pomoc� klawisza.
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Zerowanie podtrzymuj�ce tzw. „�ledzenie zera”

Funkcja ta zapobiega „przesuwaniu” si� zera wagi na skutek ró�nych czynników zewn�trznych
mog�cych wp�yn�� na wskazanie zera. Polega ona na automatycznym zerowaniu wagi przy
nieobci��onej szalce. Pozosta�e warunki wykonania zerowania s� takie jak dla zerowania za pomoc�
klawisza.

4.4. Tarowanie
Waga posiada funkcj� tary odejmuj�cej (tara odejmuj�ca zmniejsza zakres wa�enia o warto�� tary).
Dzia�anie funkcji jest sygnalizowane wska�nikiem .

Aby w��czy� funkcj� tary nale�y nacisn�� klawisz . Je�eli waga jest stabilna lub osi�gnie
stabilno�� w przeci�gu 1 sekundy bie��ce obci��enie szalki zostanie przyj�te jako warto�� tary.
W razie braku stabilno�ci w tym czasie, tarowanie nie jest przeprowadzane i wy�wietlany jest

komunikat .
Maksymalna warto�� przyjmowanej tary uzale�niona jest od typu wagi i podana jest w instrukcji
w punkcie 2.2 - Dane techniczne.

Wy��czenie tary nast�puje po zdj�ciu obci��enia z szalki i ponownym naci�ni�ciu klawisza  lub
automatycznie po zdj�ciu zwa�onego towaru. Aby nast�pi�o automatyczne wy��czenie tary musi
nast�pi� zwa�enie towaru, co ma miejsce gdy obci��enie szalki jest stabilne i wi�ksze od ustawienia

„Minimalny Wynik”  w „Menu U�ytkownika” .

Przyk�ad wa�enia z tarowaniem:

– waga jest wyzerowana, zapalone s� wska�niki  i ,
– obci��amy wag� (np. koszykiem),

– waga wskazuje 0.788 kg, naciskamy klawisz ,
– tara zostaje przyj�ta, waga wskazuje 0.000 kg i zapalony jest wska�nik  i ,
– zdejmujemy obci��enie (koszyk),
– waga wskazuje -0.788 kg, zapalone s� wska�niki ,  i ,
– ponownie stawiamy obci��enie na szalk� (koszyk + zawarto��),
– waga wskazuje 0.506 kg, wynik jest stabilny, zapalone s� wska�niki  i ,

– odczytujemy lub przesy�amy wynik wa�enia naciskaj�c klawisz ,
– zdejmujemy obci��enie,
– tara zostanie automatycznie wy��czona,
– waga wskazuje 0.000 kg, zapalone s� wska�niki , .

Waga umo�liwia przyj�cie sta�ej tary co sygnalizowane jest za�wieceniem wska�nika .

Jej w��czenie nast�puje poprzez ponowne – drugie naci�ni�cie klawisza  podczas przyjmo-

wania tary lub te� przez jednokrotne naci�ni�cie, je�eli ustawienie „Sta�a Tara” = .
Przyjmowanie tary jest mo�liwe wielokrotnie, je�eli kolejne warto�ci tary s� rosn�ce.
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Przyk�ad wielokrotnego przyjmowania tary:

– waga jest wyzerowana, zapalone s� wska�niki  i ,
– obci��amy wag�,

– waga wskazuje 0.788 kg, naciskamy klawisz ,
– tara zostaje przyj�ta, waga wskazuje 0.000 kg i zapalone s� wska�niki  i ,
– dok�adamy obci��enie na szalk�,

– waga wskazuje 1.230 kg, naciskamy ponownie klawisz ,
– tara zostaje przyj�ta ponownie, waga wskazuje 0.000 kg, zapalone s� wska�niki  i ,
– chc�c zablokowa� tar�, aby nie zosta�a automatycznie wy��czona po zdj�ciu obci��enia,

naciskamy ponownie klawisz ,
– tara zostaje zablokowana, waga wskazuje 0.000 kg i zapalone s� wska�niki , 

i ,

– aby wy��czy� tar� nale�y zdj�� obci��enie oraz nacisn�� klawisz .

4.5. Transmisja

Transmisja wyniku wa�enia przez interfejs RS232 lub USB mo�e by� dokonywana r�cznie po

naci�ni�ciu klawisza , automatycznie w sposób ci�g�y lub jednokrotnie po ustabilizowaniu si�

wyniku. Metod� transmisji ustala si� w „Menu U�ytkownika”  w ustawieniu

„Sposób Transmisji” .

Wynik pomiaru mo�e by� te� odczytywany przez komputer jako odpowied� na jego zapytanie.
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5. Konfiguracja wagi

Do obs�ugi menu w wadze wykorzystuje si� wszystkie 3 klawisze wagi. Ich znaczenie jest
nast�puj�ce:

Klawisz Znaczenie Klawisz Znaczenie

poprzednia pozycja menu wybór pozycji menu

nast�pna pozycja menu  
+ 

 
wyj�cie z menu

5.1. Menu G�ówne

Struktura Menu G�ównego wagi:

MENU G�ÓWNE

Wej�cie do menu: nacisn�� i przytrzyma� przez 2 sekundy klawisz 

MENU U�YTKOWNIKA

MENU SERWISOWE

NUMER WZORCOWANIA

RESET WAGI

WYJ�CIE Z MENU

– MENU
U�YTKOWNIKA

Menu zawiera funkcje przydatne podczas
instalacji i u�ytkowania wagi m.in. dotycz�ce
parametrów transmisji, konfiguracji miernika
i wy�wietlacza.

– MENU SERWISOWE Menu przeznaczone jest dla serwisantów wagi.
Menu Serwisowe opisane jest szczegó�owo
w Instrukcji Serwisowej do wagi PRIMA 2.

– NUMER
WZORCOWANIA

Wy�wietlenie numeru wzorcowania (adjustacji)
wagi.

– RESET WAGI Funkcja umo�liwia wykonanie resetu wagi bez
konieczno�ci wy��czania jej z zasilania.

– WYJ�CIE Z MENU Wyj�cie z menu do trybu wa�enia.
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5.2. Menu U�ytkownika

Struktura „Menu U�ytkownika”  wagi przedstawiona jest poni�ej. Domy�lne warto�ci
parametrów zaznaczono znakiem “^”.

�������MENU U�YTKOWNIKA

Wej�cie do menu: nacisn�� 2 x klawisz , nast�pnie 2 x klawisz 

i zatwierdzi� klawiszem .

TYP PROTOKO�U

ELZAB PODSTAWOWY

^ ELZAB ROZSZERZONY

CAS

PR�DK. TRANSMISJI

1200 bitów/s

2400 bitów/s

4800 bitów/s

^ 9600 bitów/s

19200 bitów/s

28800 bitów/s

38400 bitów/s

57600 bitów/s

PARAM. TRANSMISJI

7-EVEN-1

7-ODD-1

7-SPACE-1

7-MARK-1

8-NONE-1

^ 8-EVEN-1

8-ODD-1

8-SPACE-1

8-MARK-1

SPRAWDZ. PARZYST.

^ BRAK SPRAWDZANIA

SPRAWDZ. W��CZONE

WARUNEK STABIL.
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NAJWY�SZA STABIL.

^ WYSOKA STABILNO��

NISKA STABILNO��

NAJNI�SZA STABIL.

MINIMALNY WYNIK

00 x e

^ 01 x e

02 x e

04 x e

05 x e

10 x e

20 x e

50 x e

SPOSÓB TRANSMISJI

^ PO NAC. KLAWISZA

AUTOMAT. STABILNA

AUTOMAT. CI�G�A

PRZESY�. MINUSA

^ TYLKO DODATNI

DODATNI I UJEMNY

PRZESY�ANIE RAMKI

^ TYLKO STABILNY

STABIL. I NIESTABIL.

CZAS CZEK. STAB.

0 SEKUND

1 SEKUNDA

2 SEKUNDY

^ 4 SEKUNDY

6 SEKUND

8 SEKUND

10 SEKUND

12 SEKUND

BLOK. ODB. DANYCH

^ BLOK. WY��CZONA

BLOK. W��CZONA
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BLOK. KLAW. TRANS.

^ BLOK. WY��CZONA

BLOK. W��CZONA

BLOK. ODB. KONFIGURACJI

^ BLOK. WY��CZONA

BLOK. W��CZONA

SYGNA� D�WI�KOWY

BRAK SYGN. D�WI�K.

^ JEST SYGN. D�WI�K.

STA�A TARA

^ AUTOM. WY�. TARY

TYLKO STA�A TARA

WY�. POD�W. WY�W.

BRAK WY��CZANIA

^ WY��CZ PO 15 SEK.

WY��CZ PO 30 SEK.

TRYB OSZCZ�DZANIA

WY��CZONY

W��CZ PO 10 MIN.

^ W��CZ PO 30 MIN.

W��CZ PO 60 MIN.

SYSTEM WAG

^ WAGA NUMER 0

WAGA NUMER 1

WAGA NUMER 2

WAGA NUMER 3

AKTYWNY PORT KOMUNIKAC.

^ WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE

RS232

USB

ZRÓD�O ZASILANIA USB

^ WYKRYWANIE AUTOMATYCZNE

KOMPUTER

ZASILACZ ZEWN�TRZNY

ZASILANIE Z USB WY��CZONE
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REG. KONTR. WY�W.

REG. WY�W. KASJERA

REG. WY�W. KLIENTA

REG. WY�W. DODATKOWEGO

PRZYWRÓ� STANDARD

WERSJA PROGRAMU

ODCZYT USTAWIE	

WYJ�CIE Z MENU

 – TYP PROTOKO�U
Warto�� ustawienia Znaczenie

ELZAB PODSTAWOWY

^ ELZAB ROZSZERZONY

CAS

Ustawia typ protoko�u komunikacyjnego Z��CZA KASA/PC.

 – PR�DKO�� TRANSMISJI
Warto�� ustawienia Znaczenie

1200 bitów/sek.

2400 bitów/sek.

4800 bitów/sek.

^ 9600 bitów/sek.

19200 bitów/sek.

28800 bitów/sek.

38400 bitów/sek.

57600 bitów/sek.

Ustawienie pr�dko�ci transmisji szeregowej Z��CZA KASA/PC.

 – PARAMETRY TRANSMISJI
Warto�� ustawienia Znaczenie

7-EVEN-1

7-ODD-1

7-SPACE-1

7-MARK-1

8-NONE-1

^ 8-EVEN-1

8-ODD-1

Ustawienie parametrów transmisji szeregowej Z��CZA KASA/PC.
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Warto�� ustawienia Znaczenie

8-SPACE-1

8-MARK-1

 – SPRAWDZANIE PARZYSTO�CI
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ BRAK SPRAWDZANIA

SPRAWDZ. W��CZONE

Sprawdzanie parzysto�ci powoduje, �e bajty z b��dnym bitem
parzysto�ci s� odrzucane, a waga sygnalizuje to sygna�em
d�wi�kowym.

 – WARUNEK STABILNO�CI
Warto�� ustawienia Znaczenie

NAJWY�SZA STABIL.

^ WYSOKA STABILN.

NISKA STABILN.

NAJNI�SZA STABIL.

Parametr okre�la kryterium stabilno�ci wyniku. Je�li kryterium nie jest
spe�nione, wynik wa�enia uwa�a si� za niestabilny. Im mniejszy numer
tego ustawienia tym kryterium stabilno�ci ostrzejsze. Stabilny wynik
jest warunkiem koniecznym dla zadzia�ania w wadze funkcji
zerowania, tarowania, zwa�enia i wys�ania wyniku pomiaru. Je�eli
waga po obci��eniu np. nie przesy�a wyniku lub wysy�a wynik z
kilkusekundowym opó�nieniem, nale�y poszerzy� kryterium
stabilno�ci, czyli zwi�kszy� numer ustawienia.

 – MINIMALNY WYNIK
Warto�� ustawienia Znaczenie

00 x e

^ 01 x e

02 x e

04 x e

05 x e

10 x e

20 x e

50 x e

Okre�la minimalny wynik, który jest wysy�any przez wag� oraz
minimaln� warto�� tary jaka jest automatycznie wy��czana.

 – SPOSÓB TRANSMISJI
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ PO NAC. KLAWISZA
Wynik z wagi jest odsy�any tylko na ��danie operatora, np. po
naci�ni�ciu klawisza lub na skutek zapytania przez interfejs.

AUTOMAT. STABILNA

Wynik z wagi jest odsy�any automatycznie, jednokrotnie po obci��eniu
i ustabilizowaniu si� wskazania. Przed po�o�eniem towaru na szalce

wy�wietlacz powinien wskazywa�  i . Wynik jest
odsy�any tylko wtedy gdy ustawiono Minimalny Wynik ró�ny od

.

Przyk�ad: Ustawiono Minimalny Wynik =  czyli 20 x e =
040 g. Na wadze po�o�ono 036 g -> waga nie odsy�a wyniku,
zwi�kszono obci��enie do 042 g -> waga odes�a�a wynik.
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Warto�� ustawienia Znaczenie

AUTOMAT. CI�G�A

Waga odsy�a wynik w sposób ci�g�y co 0,12 sek. Wyniki niestabilne
nie s� odsy�ane, ale ramka wyniku (zawieraj�ca znaki 0x20 zamiast
cyfr wyniku) mo�e zosta� przes�ana je�eli ustawiono Przesy�anie
Ramki =  czyli na warto�� “STABIL. I NIESTAB.”

 – PRZESY� MINUSA
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ TYLKO DODATNI
Wynik ujemny jest traktowany jako wynik niestabilny i nie jest
przesy�any.

DODATNI I UJEMNY Wynik ujemny mo�e zosta� odes�any je�eli jest stabilny.

 – PRZESY� RAMKI
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ TYLKO STABILNY Ramka wyniku jest przesy�ana tylko wtedy gdy wynik jest stabilny.

STABIL. I NIESTAB.

Ramka wyniku jest przesy�ana po ustabilizowaniu wyniku lub po
odmierzeniu czasu ustawionego w menu „Czas czekania na stabilno��”

. Je�eli wynik nie ustabilizowa� si� w tym czasie, odes�ana
ramka wyniku zawiera znaki 0x20 zamiast cyfr wyniku.

 – CZAS CZEKANIA NA STABILNO��
Warto�� ustawienia Znaczenie

0 SEKUND

1 SEKUNDA

2 SEKUNDY

^ 4 SEKUNDY

6 SEKUND

8 SEKUND

10 SEKUND

12 SEKUND

Okre�la czas oczekiwania na ustabilizowanie wyniku. Czas jest
odmierzany od momentu za��dania wyniku za pomoc� klawisza lub
przez interfejs szeregowy. Je�eli czas ustawiono na 0 sekund wtedy
wynik musi by� stabilny w momencie za��dania wyniku.

 – BLOKADA ODBIERANIA DANYCH
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ BLOK. WY��CZONA Waga przyjmuje rozkazy poprzez Z��CZE KASA/PC.

BLOK. W��CZONA Odbieranie danych poprzez Z��CZE KASA/PC jest zablokowane.

 – BLOKADA KLAWISZA TRANSMISJI
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ BLOK. WY��CZONA
Mo�na wysy�a� dane za pomoc� klawisza .

BLOK. W��CZONA
Wysy�anie danych klawiszem  jest zablokowane.
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 – BLOKADA ODBIERANIA KONFIGURACJI
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ BLOK. WY��CZONA
Odbieranie danych z kas fiskalnych ELZAB do automatycznej konfiguracji
wagi jest odblokowane.

BLOK. W��CZONA
Odbieranie danych z kas fiskalnych ELZAB do automatycznej konfiguracji
wagi jest zablokowane.

 – SYGNA� D�WI�KOWY
Warto�� ustawienia Znaczenie

BRAK SYGN. D�WI�K. Wy��czenie akustycznej sygnalizacji b��dów.

^ JEST SYGN. D�WI�K. W��czenie akustycznej sygnalizacji b��dów.

 – STA�A TARA
Warto�� ustawienia Znaczenie

^ AUTOM. WY�. TARY
Pojedyncze naci�ni�cie klawisza  w��cza tar� ale nie powoduje
w��czenia sta�ej tary. Dopiero ponowne naci�ni�cie w��cza sta�� tar�.
Je�eli funkcja “sta�ej tary” nie jest w��czona, tara jest automatycznie
wy��czana po zwa�eniu towaru i zdj�ciu obci��enia z szalki.

TYLKO STA�A TARA Pojedyncze naci�ni�cie klawisza  w��cza “sta�� tar�”.
Po zdj�ciu obci��enia tara nie jest automatycznie wy��czana.

 – WY��CZENIE POD�WIETLENIA WY�WIETLACZY
Warto�� ustawienia Znaczenie

BRAK WY��CZANIA Pod�wietlenie wy�wietlacza pozostaje zawsze za��czone.

^ WY��CZ PO 15 SEK.

WY��CZ PO 30 SEK.

Pod�wietlenie wy�wietlacza wy��cza si� po 15 lub 30 sekundach
bezczynno�ci wagi.

 – TRYB OSZCZ�DZANIA
Warto�� ustawienia Znaczenie

WY��CZONY Tryb oszcz�dzania jest wy��czony.

W��CZ PO 10 MIN.

^ W��CZ PO 30 MIN.

W��CZ PO 60 MIN.

Tryb oszcz�dzania zostanie w��czony po 10, 30 lub 60 minutach
bezczynno�ci wagi.

 – SYSTEM WAG
Znaczenie

Ustawienie pozwala okre�li� numer wagi, gdy pracuje ona w systemie wag. Numer wprowadza si� klawiszami  i 

oraz zatwierdza naciskaj�c . Mo�liwe jest wprowadzenie warto�ci z przedzia�u od 0 do 3. Domy�ln� warto�ci� jest 0. Ka�da
z wag pracuj�cych w systemie powinna mie� ustawiony inny numer wagi.



ELZAB S.A. Instrukcja Obs�ugi wagi PRIMA 2 19

 – AKTYWNY PORT KOMUNIKACYJNY
Warto�� ustawienia Znaczenie

^
WYKRYWANIE
AUTOMATYCZNE

Waga odbiera dane ze z��cz KASA/PC (RS232) oraz
PC/TERMINAL (USB). Odpowied� z wagi wysy�ana jest przez
z��cze PC/TERMINAL (USB) gdy waga pod��czona jest z urz�dze-
niem za pomoc� tego z��cza. W przeciwnym przypadku odpowied�
wysy�ana jest przez z��cze KASA/PC (RS232)

RS232 Komunikacja z wag� odbywa si� przez z��cze KASA/PC (RS232)

USB Komunikacja z wag� odbywa si� przez z��cze PC/TERMINAL (USB)

 – �RÓD�O ZASILANIA USB
Warto�� ustawienia Znaczenie

^
WYKRYWANIE
AUTOMATYCZNE

Waga automatycznie wykrywa z jakiego urz�dzenia jest zasilana przez
z��cze PC/TERMINAL (USB). Je�eli jest to zasilacz z wtykiem USB
waga uruchomi si� natychmiast po w��czeniu napi�cia. Je�eli jest to
komputer lub terminal to waga uruchomi si� dopiero po nawi�zaniu
poprawnej komunikacji z tym urz�dzeniem.

KOMPUTER

Opcj� t� nale�y wybra�, gdy do z��cza PC/TERMINAL (USB) wagi
pod��czony jest komputer, który jednocze�nie zasila wag� przez te
z��cze. Waga uruchomi si� po w��czeniu napi�cia zasilaj�cego ale
dopiero gdy nawi��e komunikacj� ze wspó�pracuj�cym komputerem.

ZASILACZ
ZEWN�TRZNY

Opcj� t� nale�y wybra�, gdy do z��cza PC/TERMINAL (USB) wagi
pod��czony jest zasilacz z wtykiem USB. Waga uruchomi si�
natychmiast po w��czeniu napi�cia zasilaj�cego.

ZASILANIE Z USB
WY��CZONE

Zasilanie wagi ze z��cza PC/TERMINAL (USB) jest wy��czone. Aby
waga mog�a pracowa� konieczne jest pod��czenie zasilacza zewn�trznego
do z��cza KASA/PC (RS232).

 – REGULACJA KONTRASTU WY�WIETLACZY

Warto
� ustawienia Znaczenie

REG. WY�. KASJERA Funkcja umo�liwia regulacj� kontrastu wy�wietlacza kasjera.

REG. WY�. KLIENTA Funkcja umo�liwia regulacj� kontrastu wy�wietlacza klienta.

REG. WY�. DODATK. Funkcja umo�liwia regulacj� kontrastu wy�wietlacza dodatkowego.

Po wybraniu wy�wietlacza wy�wietlony zostanie komunikat  i od tego momentu mo�liwa jest regulacja kontrastu za

pomoc� klawiszy  i . Naci�ni�cie klawisza  zapisuje ustawion� warto�� do pami�ci.

 – PRZYWRÓCENIE USTAWIE	 STANDARDOWYCH
Znaczenie

Ustawienie umo�liwia przywrócenie parametrów standardowych wagi. Wybór ustawie	 nale�y potwierdzi� przez naci�ni�cie

klawisza .

 – WERSJA PROGRAMU
Znaczenie

Numer wersji programu g�ównego.

Numer wersji programu wy�wietlacza kasjera.
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Znaczenie

Numer wersji programu wy�wietlacza klienta.

Numer wersji programu wy�wietlacza zewn�trznego.

 – ODCZYT USTAWIE	
Znaczenie

Funkcja wy�wietla wszystkie wybrane aktualnie ustawienia Menu U�ytkownika . Przyk�adowo dla ustawie	
fabrycznych wybrane zostan� nast�puj�ce dane:

1. 1 3 5 0 1

Typ protoko�u:
ELZAB ROZSZERZONY

Pr�dko�� transmisji:
9600 bitów/s

Parametry transmisji:
8-EVEN-1

Sprawd. Parzysto�ci:
BRAK SPRAWDZANIA

Warunek stabilno�ci:
WYSOKA STABILNO
�

2. 1 0 0 0 3

Minimalny Wynik:
01xe

Sposób transmisji:
PO NAC. KLAWISZA

Przesy� Minusa:
TYLKO DODATNI

Przesy� ramki:
TYLKO STABILNY

Czas czekania na stab.:
4 sekundy

3. 0 0 0 1 0

Blok.odbioru danych:
BLOK. WY�CZONA

Blok.klawisza trans.:
BLOK. WY�CZONA

Blok.odbioru konfig.:
BLOK. WY�CZONA

Sygna� d�wi�kowy:
JEST SYGN. D�WI�K.

Sta�a tara:
AUTOM. WY�. TARY

4. 1 2 0 0 0

Pod�wietlenie wy�w.:
WY�CZ PO 15 SEK.

Tryb oszcz�dzania:
W�CZ PO 30 MIN.

System wag:
WAGA NUMER 0

Aktywny port komun.
WYKRYWANIE AUTO.

�ród�o zasilania USB:
WYKRYWANIE AUTO.

 – WYJ�CIE Z MENU
Znaczenie

Wyj�cie z menu Menu U�ytkownika do trybu wa�enia.

6. Komunikacja z wag�

Komunikacja wagi z urz�dzeniami zewn�trznymi (np. kasa fiskalna, komputer) odbywa si� za
pomoc� Z��CZA KASA/PC (interfejs RS-232) lub Z��CZA PC/TERMINAL (interfejs USB). Komunikacja
za pomoc� z��cza USB wymaga zainstalowania w urz�dzeniu wspó�pracuj�cym z wag� sterownika
wirtualnego portu szeregowego, który mo�na pobra� ze strony www.elzab.pl .

Na komunikacj� z urz�dzeniami zewn�trznymi ma wp�yw zachowanie si� wagi w takich
sytuacjach jak: niestabilny wynik, przeci��enie wagi, niedoci��enie wagi, ustawienia sposobu
transmisji czy te� ustawienie warto�ci minimalnego odsy�anego wyniku. Waga mo�e na te stany
reagowa� w ró�ny sposób, zale�ny od odpowiednich ustawie�.

Wszystkie parametry komunikacyjne wagi mo�na zmienia� za pomoc� „Menu U�ytkownika”
. S� one trwale zapami�tywane w nieulotnej pami�ci wagi. Za pomoc� funkcji

„Przywró� Standard”  mo�na przywróci� ustawienia fabryczne. Pozwalaj� one na
wspó�prac� wagi z ka�d� kas� produkcji ELZAB S.A, która uzyska�a dopuszczenie Ministerstwa
Finansów do obrotu od roku 2001.
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6.1. Konfiguracja parametrów komunikacyjnych wagi

Konfiguracja parametrów komunikacyjnych wagi sprowadza si� do wyboru odpowiedniego
protoko�u za pomoc� funkcji „Typ Protoko�u” . Wybór protoko�u automatycznie
ustawia domy�lne parametry transmisji interfejsu RS-232 dla danego protoko�u. W przypadku gdy
waga pracuje z wykorzystaniem niestandardowych ustawie� komunikacyjnych, parametry
transmisji interfejsu RS-232 mo�na zmienia� r�cznie za pomoc� funkcji „Pr�dko�� Transmisji”

 i „Parametry transmisji” .

6.2. Opis protoko�u ELZAB

6.2.1. Odczyt masy

6.2.1.1. Zapytanie o wynik stabilny

Nr bajtu 1 2 3 4 5

Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x61 0x0A

Waga czeka na ustabilizowanie si� wyniku. Je�eli w okre�lonym czasie (ustawionym funkcj� „Czas
czekania na stabilno��” ) wynik si� ustabilizuje, nast�pi przes�anie wyniku. Je�eli w tym
czasie wynik nie osi�gnie stabilno�ci, zapytanie zostanie anulowane i je�eli w funkcji „Przesy�
Ramki”  ustawiono „Stabilna i niestabilna”  zostanie przes�ana ramka
odpowiedzi zawieraj�ca spacje zamiast cyfr wyniku.

� Bajt nr 4 decyduje w jakim formacie zostanie odes�any wynik wa�enia:

bajt nr 4 Format wyniku

0x61 format podstawowy lub rozszerzony
w zale�no�ci od ustawie	 w menu wagi

0x71 format zawsze podstawowy
0x81 format zawsze rozszerzony

� Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta�:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 5

Waga numer 0 0x0A

Waga numer 1 0x1A

Waga numer 2 0x2A

Waga numer 3 0x3A

6.2.1.2. Zapytanie o wynik natychmiastowy

Nr bajtu 1 2 3 4 5

Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x62 0x0A

Je�eli wynik jest stabilny, nast�pi przes�anie wyniku. Je�eli wynik jest niestabilny i je�eli
w funkcji „Przesy� Ramki”  ustawiono „Stabilna i niestabilna”  zostanie
przes�ana ramka odpowiedzi zawieraj�ca spacje zamiast cyfr wyniku. W przeciwnym przypadku
nie zostanie nic odes�ane.
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� Bajt nr 4 decyduje w jakim formacie zostanie odes�any wynik wa�enia:

bajt nr 4 Format wyniku

0x62 format podstawowy lub rozszerzony
w zale�no�ci od ustawie	 w menu wagi

0x72 format zawsze podstawowy
0x82 format zawsze rozszerzony

� Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta�:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 5

Waga numer 0 0x0A

Waga numer 1 0x1A

Waga numer 2 0x2A

Waga numer 3 0x3A

6.2.1.3. Odpowied� w formacie podstawowym

L.p. Znak Kod ASCII (hex) Opis Przyk�ad:
masa: 13.045kg

1 ZNAK 0x20 lub 0x2D 0x20 (spacja) - wynik dodatni
0x2D (minus) - wynik ujemny 0x20

2 Spacja 0x20 Spacja 0x20
3 D5 0x30 .. 0x39 lub 0x20 Cyfra 0 .. 9 (MSD) lub spacja 0x31
4 D4 0x30 .. 0x39 Cyfra 0 .. 9 0x33
5 PD 0x2E Kropka dziesi�tna 0x2E
6 D3 0x30 .. 0x39 Cyfra 0 .. 9 0x30
7 D2 0x30 .. 0x39 Cyfra 0 .. 9 0x34
8 D1 0x30 .. 0x39 Cyfra 0 .. 9 (LSD) 0x35
9 CR 0x0D CR 0x0D

10 LF 0x0A LF 0x0A

6.2.1.4. Odpowied� w formacie rozszerzonym

L.p. Znak Kod ASCII (hex) Opis Przyk�ad:
masa: 13.045kg

1 ESC 0x1B ESC 0x1B

2 STAB 0x53 lub 0x55 0x53 („S”) – wynik stabilny
0x55 („U”) – wynik niestabilny 0x53

3 ZNAK 0x20 lub 0x2D 0x20 (spacja) - wynik dodatni
0x2D (minus) - wynik ujemny 0x20

4 M5 0x30 .. 0x39 lub 0x20 Masa 0 .. 9 (MSD) lub spacja 0x31
5 M4 0x30 .. 0x39 Masa 0 .. 9 0x33
6 PD 0x2E Kropka dziesi�tna 0x2E
7 M3 0x30 .. 0x39 Masa 0 .. 9 0x30
8 M2 0x30 .. 0x39 Masa 0 .. 9 0x34
9 M1 0x30 .. 0x39 Masa 0 .. 9 (LSD) 0x35
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10 CR 0x0D CR 0x0D
11 LF 0x0A LF 0x0A

6.2.2. Sprawdzenie obecno�ci wagi
6.2.2.1. Zapytanie

Nr bajtu 1 2 3 4 5

Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x66 0x0A

� Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta�:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 5

Waga numer 0 0x0A

Waga numer 1 0x1A

Waga numer 2 0x2A

Waga numer 3 0x3A

6.2.2.2. Odpowied�

W odpowiedzi waga prze�le 1 bajt o kodzie: 0x1D.

6.2.3. Przesy�anie nazwy wa�onego towaru do wagi

Wy�wietlanie nazwy wa�onego towaru mo�liwe jest tylko na Dodatkowym wy�wietlaczu
zewn�trznym.

L.p. Znak Kod ASCII (hex) Opis
Przyk�ad nazwy:

GREJPFRUTY
�Ó�TE

1 ESC 0x1B ESC 0x1B
2 M 0x4D M 0x4D
3 ACK 0x06 ACK 0x06
4 Z18 0x20 .. 0x7F 1 Znak Nazwy 0x47 (‘G’)
5 Z17 0x20 .. 0x7F 2 Znak Nazwy 0x52 (‘R’)
6 Z16 0x20 .. 0x7F 3 Znak Nazwy 0x45 (‘E’)
7 Z15 0x20 .. 0x7F 4 Znak Nazwy 0x4A (‘J’)
8 Z14 0x20 .. 0x7F 5 Znak Nazwy 0x50 (‘P’)
9 Z13 0x20 .. 0x7F 6 Znak Nazwy 0x46 (‘F’)

10 Z12 0x20 .. 0x7F 7 Znak Nazwy 0x52 (‘R’)
11 Z11 0x20 .. 0x7F 8 Znak Nazwy 0x55 (‘U’)
12 Z10 0x20 .. 0x7F 9 Znak Nazwy 0x54 (‘T’)
13 Z9 0x20 .. 0x7F 10 Znak Nazwy 0x59 (‘Y’)
14 Z8 0x20 .. 0x7F 11 Znak Nazwy 0x20 (‘ ’)
15 Z7 0x20 .. 0x7F 12 Znak Nazwy 0xBD (‘�’)
16 Z6 0x20 .. 0x7F 13 Znak Nazwy 0xE0 (‘Ó’)
17 Z5 0x20 .. 0x7F 14 Znak Nazwy 0x9D (‘�’)
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18 Z4 0x20 .. 0x7F 15 Znak Nazwy 0x54 (‘T’)
19 Z3 0x20 .. 0x7F 16 Znak Nazwy 0x45 (‘E’)
20 Z2 0x20 .. 0x7F 17 Znak Nazwy 0x20 (‘ ’)
21 Z1 0x20 .. 0x7F 18 Znak Nazwy 0x20 (‘ ’)
22 NW 0x0A .. 0x3A Numer wagi 0x0A
23 LF 0x0A LF 0x0A

� Gdy waga pracuje w systemie wag bajt NW przyjmuje posta�:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 22

Waga numer 1 0x0A

Waga numer 2 0x1A

Waga numer 3 0x2A

Waga numer 4 0x3A

6.2.4. Odczyt wersji programu
6.2.4.1. Zapytanie

Nr bajtu 1 2 3 4 5

Znak ESC M ETX - LF
Kod ASCII (hex) 0x1B 0x4D 0x03 0x6A 0x0A

� Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta�:

Nr wagi w systemie wag bajt nr 5

Waga numer 0 0x0A

Waga numer 1 0x1A

Waga numer 2 0x2A

Waga numer 3 0x3A

6.2.4.2. Odpowied�

L.p. Znak Kod ASCII (hex) Opis Przyk�ad:
wersja: 1.00

1 TYP 0x21 Sta�y bajt typu urz�dzenia 0x22
2 WERSJA 0x00 .. 0x09 Liczba 0 .. 9 0x01
3 NUMER_H 0x00 .. 0x09 Liczba 0 .. 9 0x00
4 NUMER_L 0x00 .. 0x09 Liczba 0 .. 9 0x00
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7. Komunikaty i b��dy zg�aszane przez wag�

7.1. Komunikaty i b��dy prezentowane na wy�wietlaczach wagi

Trwa zapis ustawie� po zmianie konfiguracji wagi.

Obci��enie wagi przekracza maksymalny zakres wagi. Nale�y zmniejszy� obci��enie.

Obci��enie wagi jest mniejsze ni� -20*e1. Nale�y wyzerowa� wag�, lub wy��czy�
i ponownie za��czy�.

Nale�y zmieni� wa�ony towar, gdy� informacja o masie towaru, który aktualnie le�y na
szalce by�a ju� przes�ana do kasy lub komputera. Komunikat wy�wietlany jest tylko przy

naciskaniu klawisza .

Niskie napi�cie zasilania wagi. B��d ten jest zg�aszany, gdy podczas pracy wagi napi�cie
Uzas < 4,3 V.

Przekroczony zakres zerowania lub tarowania. Nale�y zmniejszy� obci��enie szalki
i ponownie wykona� zerowanie lub tarowanie.

Zerowanie lub tarowanie nie mo�e by� wykonane z powodu niestabilnego obci��enia.

B��dne parametry transmisji interfejsu RS232.

Funkcja w danym momencie niedost�pna.

B��dna warto�� wprowadzonej danej.

Waga zablokowana. Nale�y zg�osi� usterk� do serwisu

B��d przetwornika A/C. Nale�y zg�osi� usterk� do serwisu.

B��d pami�ci EEPROM. Nale�y zg�osi� usterk� do serwisu.

B��d pami�ci FLASH. Waga przyjmuje do pracy ustawienia fabryczne.

B��d komunikacji na magistrali SPI. Nale�y zg�osi� usterk� do serwisu.

Zainicjowanie pami�ci FLASH po jej wykasowaniu. Nale�y zg�osi� usterk� do serwisu.

7.2. B��dy sygnalizowane akustycznie
Je�eli sygna� akustyczny zg�aszany jest w sytuacji gdy wy�wietlacz jest wy��czony to znaczenie jego jest nast�puj�ce:

Trzy nast�puj�ce po sobie sygna�y pojedy�cze

(*---------,*---------,*---------)

B��d komunikacji interfejsu USB. Najcz�stszym powodem b��du
jest brak zainstalowanego w komputerze sterownika wirtualnego
portu szeregowego. B��d ten jest zg�aszany przy w��czeniu wagi.

Trzy nast�puj�ce po sobie sygna�y podwójne

(-*-*------,-*-*------,-*-*------)
Za niskie napi�cie zasilania (Uzas < 4,5V). B��d ten jest
zg�aszany przy w��czeniu wagi lub po jej resecie.

Trzy nast�puj�ce po sobie sygna�y poczwórne

(-*-*-*-*--,-*-*-*-*--,-*-*-*-*--)
Za wysokie napi�cie zasilania (Uzas > 5,5V). B��d ten jest
zg�aszany przy w��czeniu wagi lub po jej resecie.
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8. Ocena zgodno�ci (legalizacja)

Wagi dostarczane przez ELZAB zosta�y poddane procedurze oceny zgodno�ci (legalizacji) i s�
gotowe do stosowania do rozlicze� handlowych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa.
Potwierdzeniem spe�nienia powy�szych wymaga� s�:

1. du�a litera M na zielonym tle umieszczona na tabliczce wagi,
2. zestaw cech kontroli metrologicznej, umieszczonych zgodnie z rysunkami zamieszczonymi

poni�ej,
3. zgodno�� numeru adjustacji umieszczonego na tablice oraz numeru adjustacji zapisanego

w pami�ci nieulotnej wagi.
Numer adjustacji zapisany w pami�ci nieulotnej wagi mo�na w ka�dej chwili sprawdzi�, w sposób
nast�puj�cy:

1. Waga powinna znajdowa� si� w trybie wa�enia i wskazywa� ci��ar  kg.

2. Nacisn�� klawisz  i przytrzyma� go, a� do momentu wy�wietlenia komunikatu menu

wagi: .

3. Naciskaj�c klawisz  lub  przej�� do pozycji menu: .

4. Nacisn�� klawisz . Na wy�wietlaczu wy�wietlony zostanie numer adjustacji z pami�ci
nieulotnej wagi np.:

Uszkodzenie tabliczki wagi, cech kontroli metrologicznej lub niezgodno�� numeru adjustacji
umieszczonego na tabliczce z warto�ci� licznika adjustacji z pami�ci nieulotnej wagi, oznacza
utrat� wa�no�ci legalizacji. Taka waga nie mo�e by� stosowana do rozlicze� handlowych i musi
zosta� ponownie zalegalizowana. Równie� naprawa wagi mo�e oznacza� konieczno�� wykonania
ponownej legalizacji.
Potwierdzeniem przeprowadzonej oceny zgodno�ci jest Deklaracja Zgodno�ci, której kopi�
za��czono na stronie „www” producenta wagi. Kopia deklaracji mo�e by� wymagana podczas
legalizacji ponownej wagi.
Wag� nale�y podda� pierwszej legalizacji ponownej przed up�ywem 3 lat, licz�c od 1 grudnia
roku, w którym dokonano oceny zgodno�ci (legalizacji). Dwie ostatnie cyfry roku, w którym
dokonano oceny zgodno�ci (legalizacji) znajduj� si� po znaku  na tabliczce wagi. Kolejne
legalizacje ponowne nale�y wykonywa� przed up�ywem 25 miesi�cy, licz�c od pierwszego dnia
miesi�ca, w którym dokonano legalizacji ponownej.
Obowi�zek poddawania wagi okresowej legalizacji ponownej oraz utrzymywania cech
zabezpieczaj�cych w stanie nienaruszonym spoczywa na u�ytkowniku wagi.

Na rysunkach zamieszczonych poni�ej, pokazano rozmieszczenie cech legalizacyjnych, tabliczek
znamionowych i plomby gwarancyjnej w wadze ELZAB PRIMA 2.
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Waga ELZAB Prima 2 (bez szalki)

Widok wagi z boku

Widok z góry

Widok od spodu

Cecha –NAWI-1

Tabliczka znamionowa 2

Plomba gwarancyjna

Cecha – NAWI-2

Cecha –NAWI-1

Tabliczka znamionowa 1Numer adjustacji
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Instrukcja przeznaczona jest do nast�pujcych wyrobów:

Waga ELZAB  PRIMA 2 (ró�ne wykonania) – kod: WG2

Data wprowadzenia wyrobu: 05.2014 Nr rysunku instrukcji: WG2IO00011

Data ostatniej edycji: 01-12-2014
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