
Popis
Děkujeme, že jste si vybrali novou váhu pro chladiva 

LMC-300/310. Chcete-li váhu správně používat, přečtěte si 

nejprve příručku, zvláště “bezpečnostní upozornění”. Doporu-

čujeme, abyste si návod ponechali přímo v obalu u váhy nebo 

na místě, kde je můžete pohodlně najít.

”POWER”: stisknutím tlačítka zapnete váhu; stisknutím a 

přidržením po dobu 3 s se vypne. 

“ZERO”: Stisknutím zrušíte aktuální zobrazení na displeji. 

“UNIT”: Stisknutím přepnete mezi “Kg”, “Oz” a “Lb”. 

“LAMP”: Stisknutím zapnete modré podsvícení a bude trvat 10 

sekund. Stiskněte a podržte po dobu 3 s, aby se podsvícení 

udrželo stále, bzučák pípne pro indikaci. Opětovným stisknutím 

tlačítka vypnete podsvícení. 

“CHARGE”: Stisknutím tlačítka nastavíte hodnotu plnění. 

“RECOVERY”: Stisknutím tlačítka nastavíte hodnotu odsávání. 

“SHIFT”: Stisknutím tlačítka přepnete mezi stavem vážení a 

stavem detekce tlaku (vyhrazeno). 

“RUN / STOP”: Stiskněte pro okamžité otevření nebo zavření 

solenoidového ventilu. 

“REPEAT”: Stiskněte pro opakování poslední zadané 

operace plnění nebo odsávání.

 “  ”: tlačítko Enter. Po nastavení hodnoty plnění (odsávání) 

stiskněte toto tlačítko pro zahájení plnění (odsávání). Pokud 

jsou data špatně nastavena, stisknutím a podržením tlačítka 

na 3s ukončíte nastavení. Prosím, nastavte jej znovu. Během 

plnění (odsávání) stiskněte toto tlačítko pro ukončení stavu 

plnění (odsávání) a návrat k normálnímu stavu vážení.

Parametry

Max. hmotnost: 100Kg/220Lb 

Rozlišení: 5g

Přesnost: ±0.05% rdg+10g

Napájení: 5 x AAA baterie

Životnost baterie: 35 hodin

Pracovní teplota: -10°C ... 40°C

Skladovací teplota: -15°C ...50°C

Teplotní změna: 5°C/h

Relativní vlhkost: 50-85%

Velikost: 271*271*74mm

Rychlý start
1. Vložte 5 x AAA baterie do ručního ovladače.

2. Přístroj položte na pevný a rovný povrch.
3. Stiskněte tlačítko “POWER” na ovladači zařízení.

4. Stisknutím tlačítka “UNIT” vyberte správnou jednotku.

5. Stiskněte “ZERO” pro vytažení měřítka.

6. Umístěte předmět, který má být zvážen, dokud se nezobrazí 

STABLE na displeji. Přečtěte hmotnost na LCD displeji.

7. Plnění: stisknutím tlačítka CHARGE, nastavte hodnotu plnění 

a poté stisknutím tlačítka ENTER spusťte plnění.

8. Odsávání: Stisknutím tlačítka RECOVERY  nastavte hodnotu 

odsávání a stisknutím tlačítka ENTER spusťte odsávání.

9. Stiskněte tlačítko “RUN / STOP”: solenoidový ventil je 

okamžitě otevřený (ikona OTEVŘÍT svítí) nebo zavřený 

(ikona OTEVŘENÍ nesvítí).

10. Stisknutím tlačítka “HOLD” zablokujete aktuální hodnotu 

hmotnosti.

Funkce

indikace stability hmotnosti

indikace napájení

ikona plnění

ikona odsávání

aktuální hmotnost uzamčena

solenoidový ventil otevřen

přepnutí na stav zobrazení tlaku

Plnění nebo odsávání:

1. Stiskněte CHARGE (RECOVER) pro nastavení hodnoty plnění 

(odsávání), na obrazovce se zobrazí “-” vpravo a ikona plnění 

(ikona odsávání) začne blikat.

Vážení:

Váha je určena pro celkovou hmotnost do 100 kg.

1. Vyjměte váhu z obalu a položte ji na pevný a rovný povrch.

2. Vyjměte ruční ovladač přístroje z boku váhy.

3. Stiskněte tlačítko “POWER” na ovladači. Bzučák pípne, 

jakmile je auto-test dokončen.

4. Stiskněte “UNIT” pro přepínání mezi “Kg”, “Oz” a “Lb”.

5. Stiskněte “ZERO” pro vynulování váhy.

6. Umístěte lahev s chladivem do středu plošiny váhy; opět 

nulujte, aby se zobrazila váha chladiva.

7. Stiskněte tlačítko “HOLD” pro zablokování aktuálního 

zobrazení. Zobrazená hodnota hmotnosti se při změně 

hmotnosti na plošině váhy nezmění.
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2. Vložte hodnotu, kterou chcete nastavit, potvrďte hodnotu spusťte 

plnění tlačítkem ENTER. Pokud je hodnota nastavena špatně, 

stisknutím a podržením tlačítka ENTER ukončíte aktuální stav. 

Opakujte výše uvedený postup, abyste nastavili hodnotu plnění 

(odsávání).

3. Ve stavu plnění (odsávání) je ikona plnění (ikona odsávání) 

vždy zapnutá. Když je otevřen solenoidový ventil, OPEN 

kontrolka svítí.

4. Stav plnění: Počáteční zobrazení je 0,000. Jakmile zjištěná 

hmotnost klesne, zobrazí se na displeji plnění hmotnosti. 

Hodnota se pomalu zvyšuje, dokud nedosáhne požadované 

hodnoty; solenoidový ventil se automaticky vypne; OPEN 

kontrolka se vypne; bzučák se zapne. Stisknutím libovolného 

tlačítka bzučák vypnete.

Po zjištění zvýšené hmotnosti se na obrazovce zobrazí “-” vlevo. 

Pokud je hodnota menší než -0,2 kg, dojde k chybě v procesu 

plnění. Solenoidový ventil se automaticky zavře; OPEN se vypne; 

stav plnění se skončí a váha vstoupí do normálního stavu vážení. 

Stav odsávání: Počáteční zobrazení je nastavená hodnota 

odsávání. Jakmile zjištěná hmotnost vzroste, na obrazovce se 

zobrazí zbývající objem odsávání. Hodnota se pomalu snižuje, 

dokud nedosáhne 0.000 (s maximální přípustnou chybou). 

Solenoidový ventil se automaticky zavře; OPEN se vypne; 

bzučák se zapne. Stisknutím libovolného tlačítka bzučák vyp-

nete.

Jakmile zjištěná hmotnost klesne, hodnota na obrazovce se zvýší. 

Pokud je hodnota o více než -0,2kg vyšší než nastavená hodnota 

odsávání, dojde k chybě v procesu odsávání. Solenoidový ventil 

se zavře automaticky; OPEN se vypne; stav odsávání se skončí a 

váha vstoupí do normálního stavu vážení.

5. Po dokončení jedné operace plnění (odsávání) stiskněte 

tlačítko REPEAT, abyste provedli poslední operaci znovu a 

ušetřili tak čas pro nastavení stejné hodnoty.

6. Stiskněte “RUN / STOP” pro okamžité otevření nebo zavření 

solenoidového ventilu.

Balení
LMC-300/310 váha 

Plnící ventil 

Obal 

AAA alkalické baterie 

Návod

1 ks 

1 ks 

1 ks 

5 ks
1 ks

Indikace přetížení:
Pokud vážený předmět překročí maximální hmotnost (100 kg), 
objeví se na displeji znaky “FULL”, bzučák se zapne a červená 
LED bude blikat, aby signalizovala poplach.
Aby nedošlo k poškození váhy a snímače, neumisťujte na 
plochu váhy předměty nad 100 kg.

Indikátor stavu baterie:
Napájení baterie je indikováno v segmentech, které se 
snižující se kapacitou zhasínají. Nakonec již pouze blikají. 
Později se displej LCD zobrazí nestabilně.
Vyměňte baterie předtím, než se displej LCD začne zo-
brazovat nestabilně v případě zobrazení chybových hlášení 
nebo při normálním použití.

Další funkce:
1. Autotest zapnutí: trvá méně než 2 s.
2. Vážení v plném rozsahu (100 kg)
3. Displej LCD zobrazuje čísla od vysokých čísel po nízké. 

Číslice, která přesahuje číselný rozsah, se nezobrazí.

4. Automatické vypnutí: Pokud se váha na plošině nezmění po 

dobu 10 minut, váha se automaticky vypne.

Bezpečnostní upozornění
1. Použijte váhu pouze ve specifikovaném prostředí, abyste 

zabránili chybám nebo poškození snímače.

2. Pro čištění váhy nepoužívejte chemické rozpouštědlo nebo 

korozivní kapalinu.

3. Neodstraňujte těleso váhy a vnitřní zařízení, jinak by mohlo 

dojít k velké chybě vážení.

4. Nevytahujte ruční ovladač hrubou silou. Mohlo by dojít k 

poškození snímače nebo zvýšení chyby měření.

Poznámka: Vyjměte baterie, jestliže váha není používána po 

dlouhou dobu. Únik z baterie by mohl vézt ke korozi váhy. 

Vložené baterie nejsou dobíjecí. Prosím, nenabíjejte je.

Dovoz, servis a technické poradenství:

LLLOOOGGGIIITTTRRROOONNN   sss...rrr...ooo...
Jeremiášova 947/16

155 00 PRAHA 5

tel. 251 619 284
e-mail: info@logitron.cz

www.logitron.cz




