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ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

Осмотр товаров

Убедитесь, что количество пакетов соответствует упаковочному листу и что упаковка 
и детали не повреждены. Необходимо отметить любые повреждения и недостающие 
материалы в упаковочном листе и сообщить транспортной компании и Arskametalli.
Не устанавливайте неисправные или неправильные материалы.

Гарантия

На устройства производитель дает 1 год заводской гарантии, начиная с даты поставки.

При возникновении гарантийного случая владелец продукта должен немедленно 
сообщить о поломке товара непосредственно изготовителю. Если поврежденная 
часть и гарантийное требование не были отправлены на завод для гарантиной 
проверки в течение двух недель, этот случай не будет рассматриваться как 
гарантийный. Производитель не несет ответственности за дополнительную гарантию, 
предоставленную дилером.

Гарантия требует, чтобы установка соответствовала действующим правилам и 
инструкциям изготовителя. Гарантия распространяется на поврежденные детали 
из-за структурных или производственных дефектов. Гарантия не распространяется 
на дефекты и повреждения, вызванные неправильной установкой, неправильным 
использованием или отсутствием обслуживания.

Техническая информация

• Последовательный порт связи RS232
• 2 выхода (макс. 300 мА)
• Источник питания 7-24В
• Степень защиты IP65
• Производитель: Vaakatalo Oy, Lukinkatu 10, FI-33580 Tampere

Более подробная информация и инструкции по устранению неполадок от 
производителя.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Изделие должно быть установлено только квалифицированным персоналом. 
Соблюдайте действующие правила техники безопасности при монтаже.

Изделие не должен использоваться для других целей, кроме предполагаемого 
использования. Несанкционированные модификации или неправильные части изделия 
могут ухудшить производительность и безопасность продукта и повлиять на срок его 
службы. Любое изменение продукта приведет к аннулированию гарантии.

Неправильная установка может привести к травме или повреждению устройства. 
Неправильно установленное устройство может работать некорректно. Перед установкой, 
обслуживанием или эксплуатацией внимательно прочитайте это руководство.

Электрическая безопасность

• Только профессиональные и квалифицированные электрики должны устанавливать 
данное электрооборудование.

• Выключатель питания должен быть надежно установлен и размещен так, чтобы к нему 
было легко добраться во время работ по техническому обслуживанию.

• Убедитесь, что праметры предохранителя соответствут указанным указанным в 
инструкции.

• Убедитесь, что переключатель контроля двигателя включён во время исползования.
• Убедитесь, что в электрических устройствах нет грязи, пыли, влаги или 

электростатического заряда.

Текст внимание
!  ВНИМАНИЕ!

Текст содержит информацию для облегчения монтажных работ.

!  ВАЖНО!
Несоблюдение требования инструкции может привети к неправильной работе или 
повреждению оборудования.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение предупреждающих инструкций может привести к серьезным или 
опасным для жизни травмам.
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МОНТАЖ 

Установка датчиков весов

1. Установите монтажные кронштейны, как показано на рисунке, на ножки сушилки или 
бункера.

2. Выполните все механические работы (сварка и т. д.) перед установкой датчиков.

3. Поднимите сушилку или бункер, используя гайки. Установите датчики, вставки и 
направляющие. Отцентрируйте датчики в 3мм отверстиях пластины.

4. Ослабьте гайки и убедитесь, что бункер или сушилка плотно прилегают к датчикам. 
Оставьте гайки на ногах сушилки или бункера рядом с поверхностью плиты, чтобы 
предотвратить наклон сушилки или бункера.

!  ВАЖНО!
После установки датчиков , на конструкции нелзя проводить сварочные работы. Сварка 
может испортить оборудование.
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ЧАСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

1 Hаправляющи

2 Болт

3 Шайба

4 Гайка

5 Датчик весов

6 Вставка
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Подсоединение кабелей

Подключите кабели, когда все кронштейны и датчики установлены. Протяните кабели 
датчика к соединительной коробке так, чтобы не повредить их во время установки или 
использования. Зачистите концы проводов и подключите их к коробке в соответствии с 
цветом. Места в клеммной колодке отмечены.

ДАТЧИК 2

ДАТЧИК 4

ДАТЧИК 1

ДАТЧИК 3

Д
И

С
П

Л
Е

Й

Подключение датчиков

КОРОБКА ЦВЕТ

–Exc In-

–Sig Out-

Shld экранировать

+Sig Out+

+Exc In+

Проверьте цвета проводов на этикетке 
датчика (black = черный, white = белый, 
red = красный, green = зеленый).

Кабель между дисплеем и 
соединительной коробкой

КОРОБКА ЦВЕТ ДИСПЛЕЙ

–Exc синий EXCITATION –

–Sig желтый SIGNAL –

Shld экранировать Earth

+Sig зеленый SIGNAL +

+Exc красный EXCITATION +

!  ВНИМАНИЕ!
В зависимости от типа кабеля цвета могут 
отличаться.
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Калибровка весов 

Шкала дисплея имеет калибровку в,  миливольтах что является приблизительным. 
Фактическая, точная калибровка может быть выполнена только с известным весом. 
Известный вес (SPAN) должен составлять не менее 1/3 от общей емкости сушилки, 
минимум 10 тонн.

!  ВАЖНО!
Перед началом калибровки сушилка должна быть пустой.

1.  

Нажмите POWER и F одновременно на 2 секунды 
› Откроется меню.

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

2. 
Нажмите ZERO дважды (2X).

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

3. 
Нажмите кнопку TARE один раз (1X).

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

4. 
Уберите вес с весов и нажмите SELECT
один раз (1X).

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

5. 

Нажмите PRINT один раз (1X).

Z in P (cброс).

Шкала показывает ноль.

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

6. 
Нажмите TARE дважды (2X).

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

7. 

Нажмите F дважды (2X).

clear linearity Y = yes, N = no
(не используется при нормальной калибровке)

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

8. Поместите известный вес на весы.
Шкала показывает вес (не реальный).

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

9. 
Нажмите PRINT один раз (1X).

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

10.
Введите известный вес, который находится на 
шкале. Используйте клавиши со стрелками для 
перехода от одного номера к другому.

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

11. 

Нажмите F, чтобы начать калибровку.

S in P (выполняется калибровка).

Весы откалиброваны, чтобы показать известный вес.

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 

 

 

12.  

Нажмите POWER и F одновременно на 2 секунды 
› Hастройки сохранены, и весы перезапустятся.

Scaleshouse A100 Viritysohje 
Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN) 
Käynnistä vaakapääte punnitustilaan 

1. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  Valikko aukeaa 

 

2. Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

3. Paina TARE – näppäin kerran (1X) 

 

4. Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – 
näppäintä kerran (1X) 

 

5. Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 
 
Z in P (nollanhaku käynnissä) 
 
Vaaka näyttää nollaa 

 

6.  Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X) 

 

7.  Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) 
clear linearity Y = yes, N = no 
(ei merkitystä normaaliviritykseen) 

 

8. Lisää paino Laita tunnettu paino vaa’alle 
Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen) 

 

9.  Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) 

 
10. Syötä paino Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. 

Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen 
 

11.  Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi 
 
S. in P (kalibrointi käynnissä) 
 
Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa 

 

12. Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin 
ajan  asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy 
uudelleen 
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