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Panel Sterowania – Ranger 3000 

 
 

Klawisz Funkcja Podstawowa 
(Naciśnij krótko1) 

Funkcja drugorz ędna 
(Naciśnij długo2) 

Funkcja Menue 
(Naciśnij krótko) 

  Włączenie wagi 
 Zerowanie 
 

 Wyłączenie wagi  Wybór/akceptuj 
wyświetlane ustawienia 

 Wysyła aktualną wartość do 
wybranych portów COM, 
jeśli AUTOPRINT jest 
wyłączona. 
 
 

 Przełączanie aktywnych 
jednostek ważenia 

 Przejście do nastepnego 
menu lub pozycji menue. 
 Odrzuca aktulane 
ustawienia i pozwala na 
przejście do następnego 
menue 
 

  Uruchamia tryb aplikacji 
 
 

 Zawsze zmienia aktywną 
aplikację 

 Powrót do poprzedniego 
menue 

  Sumowanie masy lub 
wyświetlenie sumy przy 
zerowym obciążeniu. 
 

 Wejście do menue 
użytkownika 

 Opuszczenie menue 
użytkownika. 
 Przerwanie trwającej 
kalibracji 

 Wprowadzenie/zerowanie 
wartości tary.Zerowanie 
sumowanej wartości,gdy 
wyświetlana jest suma. 

  

 

Notes:   1 Krótkie naciśnięcie: naciśnięcie przez czas poniżej 1 s. 
                    2 Długie naciśnięcie: naciśnięcie i przytrzymanie przez czas powyżej 2 s. 
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Panel Sterowania – Ranger Count 3000 

 

Klawisz Funkcja Podstawowa 
(Naciśnij krótko1) 

Funkcja Drugorz ędna 
(Naciśnij długo2) 

Funkcja Menu 
(Naciśnij krótko1) 

Funkcja biblioteki 
(Naciśnij krótko1) 

  Włączenie wagi 
 Zerowanie 
 

 Wyłączenie wagi  Akceptacja 
aktualnego menue 
lub nastawy. 

 Akceptacja aktualnej 
nastawy. 

 Wysłanie aktualnej 
wartości do wybranego 
portu COM. 

 Przełączanie aktywnych 
jednostek ważenia. 

 Przejście do 
nastepnego menu 
lub nastawy. 
Zwiększenie 
wyświetlanej 
wartości. 

 Przejście do następnej 
biblioteki lub nastawy. 
 Zwiększenie 
wyświetlanej wartości. 

  Rozpoczęcie funkcji w 
trybie aktualnej aplik6acji 

 Przełączanie pomiędzy 
trybem ważenia 
kontrolnego, liczenia 
kontrolnego 

 Poprzednie menue  
 Zmniejszenie 
wyświetlanej 
wartości. 

 Poprzednia bibiloteka  
 Zmniejszenie 
wyświetlanej wartości. 

 

 

 

 Sumowanie masy 
elementów. 

 Menue użytkownika. 
Podgląd licznika 
zdarzeń systemu 
audytorskiego 

 Wyjście menu. 
 Przerwanie  
kalibracji 

 Opuszczenie biblioteki. 

 Wprowadzenie numeru 
ident. Dla edycji/ 
wywołania rekordu 
biblioteki 

   

 Wyświetlenie/ 
zapamiętanie APW 

   

 

 

Wprowadzanie 
Wartości numerycznych 
na wyświetlaczu 

   

 

 

Wprowadzenie 
punktu dziesiętnego 
(.) na wyświetlaczu. 

Przełączenie między 
wagą 1 i wagą 2 
(dostępne tylko wtedy, 
gdy podłączona jest druga 
platforma) 

  

 

 

Usunięcie ostatniego 
znaku na wyświetlaczu 

Przełączanie między 
wartością dodatnią 
i ujemną 

  

 

 

Wykonanie operacji 
tarowania. 

   

 Wyświetlenie/start 
nowej wartości APW 
(średniej masy  
elementu) 
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Panel Sterowania – Valor 7000  

 

 

Klawisz Funkcja Podsta wowa  
(Naciśnij krótko1) 

Funkcja Drugorz ędna 
(Naciśnij długo) 

Funkcja Menu   
(Naciśnij krótko) 

  Włączenie wagi 
 Zerowanie 
 

 Wyłączanie wagi  Akceptacja aktualnego 
menue lub nastawy 

  Wysyła aktualną wartość 
do wybranych portów COM, 
jeśli AUTOPRINT jest 
wyłączona. 
 

 
 

 Toggles through active 
weighing units 

 Toggles through available 
settings 

  Uruchamia tryb aplikacji 
 
 

 Zawsze zmienia aktywną 
aplikację 

 Powrót do poprzedniego 
menue 

  Sumowanie masy lub 
wyświetlenie sumy przy 
zerowym obciążeniu. 
 

 

 Wejście do menue 
użytkownika 

 Opuszczenie menue 
użytkownika 

  Wprowadzenie/zerowanie 
wartości tary.Zerowanie 
sumowanej wartości,gdy 
wyświetlana jest suma.. 

  

          
               

 IR czujnik może być 
zaprogramowany do 
pełnienia funkcji przycisku 
"bezdotykowego" 
 

  

 

Notes:  1 Krótkie naci śnięcie: naci śnięcie przez czas poni żej 1 s. 

                    2 Długie naci śnięcie: naci śnięcie i przytrzymanie przez czas powy żej 2 s. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ohaus Corporation, 7 Campus Drive, Suite 310, Parsi ppany, New Jersey, 07054, USA  www.ohaus.com  
Deklaracja Zgodności  Korporacja Ohaus, deklaruje pod groźbą odpowiedzialności, że modele wag zmieszczone poniżej oznaczone znakiem „CE” – pozostają w 

zgodności ze wskazanymi dyrektywami i normami 
. 

Model/Typ  Ranger  3000 RR3311......,,  RRaannggeerr   CCoouunntt   33000000  RRCC3311......,,  VVaalloorr   77000000  VV7711……  SSeerr iiaa  WWaagg                ((EECC  TTyyppee  AApppprroovvaall   CCeerr tt ii ff ii ccaattee  TT88225522)) 
 

Znak EC  
 

Dyrektywa EC  
 

Normy 
 

 2006/95/EC 
Niskie napięcie 
 

EN 61010-1:2010   

2004/108/EC 
Zgodność elektromagnetyczna 
 

EN 61326-1:2006 

W przypadku nieautomatycznych urządzeń  ważących  przedstawionych  w  aplikacji  artykułu 1, 2.(a),na urządzeniach  muszą  być 
umieszczone dodatkowe oznaczenia metrologiczne zgodnie z Aneksem IV dyrektywy 2009/23/EC. 
 

 
 
 
 

 
 

 
yy 
 
nnnnnnnn  
   

2009/23/EC 
Nieautomatyczne urządzenia ważące 
 

EN45501:1992 /AC:1993 1)  

yy  Dwie cyfry yy obok znaku "CE" oznaczają rok produkcji. 
 

nnnn  Cztery cyfry nnnn obok znaku "CE" oznaczają numer jednostki notyfikującej. 

1) Dotyczy tylko certyfikowanych, nieautomatycznych urządzeń ważących.. 
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