
 

 

 

 

 

 

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. 

 

Než začnete 

Nabití interního akumulátoru  

Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.  

 

 

 

1. Připojte a konektor nabíjecího kabelu 

2. Zapojte adaptér do elektrické sítě 

3. Pokud je indikátor připojen ke zdroji el. proudu a probíhá nabíjení, je toto indikováno 

změnou ikony baterie v levé části displeje indikátoru. Pokud je indikátor v zapnutém 

      

      
      
      
      



stavu a není připojen k napájecímu adaptéru, ukazatel baterie ukazuje aktuální stav 

nabití akumulátoru. Pokud je baterie plně nabita, její ikona ukazuje plný stav. Odpojte 

indikátor od nabíjecího adaptéru. 

4. Indikátor nenabíjejte déle než 4 hodiny.  

Poznámka: Indikátor baterie nemusí ukazovat přesné hodnoty při nízkých teplotách okolního 

prostředí (pod 5 ºC / 40 ºF). 

 

Instalace  

Poznámka: Indikátor i připojovací kabely zajistěte proti poškození zvířaty. 

1. Umístěte ližiny pod vážící podlážku na rovnou plochu. 

2. Připevněte držák indikátoru (zeď, klec, atd.). Umístěte indikátor do držáku.  

3. Odšroubujte krytky konektorů na indikátoru. Připojte konektory vážících ližin 

k indikátoru. Indikátor provede automatickou kalibraci a rozpozná připojené ližiny.  

4. Pokud je to nutné, připojte indikátor ke zdroji.  

Tip: Při vážení spojte dohromady krytky konektorů. Zabráníte tak jejich znečištění prachem a 

vlhkostí. Vždy, kdy indikátor nepoužíváte, chraňte konektory krytkami. 

 

Indikátor  

  

 



Vážení zvířat  

1. Zmáčkněte tlačítko  k zapnutí indikátoru. 

2. Umístěte zvíře na plošinu / podlážku. 

3. Zaznamenejte si údaje zvířete.  

4. Vyčkejte, než se rozsvítí světlo indikující ustálení indikátoru.  

5. Jakmile zvíře opustí plošinu, indikátor se automaticky vrátí k nulové hodnotě. 

Tip: Ujistěte se, že plošina při vážení zůstává čistá – především ze spodní strany – předejdete 

chybám ve vážení.  

 

Manuální nulování  

Indikátor je přednastaven k návratu na nulovou hodnotu váhy, pokud zatížení vážící plošiny 

pomine a v případě, kdy je indikátor poprvé zapnut. V případě, že potřebujete indikátor 

vynulovat (nastavit správnou nulovou hodnotu zatížení plošiny) v průběhu vážení z důvodu 

změny stálého zatížení, použijte tuto funkci.  

Manuální nulování – zmáčkněte tlačítko ZERO  

Indikátor zobrazí na displeji nulu a nadále bude vážit s tímto nastaveným nulovým bodem.  

 

Modifikace nastavení indikátoru  

Následující odstavec se věnuje popisu uživatelských nastavení indikátoru pro dosažení 

optimálních výsledků v různých aplikacích nebo různém prostředí.  

K zobrazení nastavení indikátoru zmáčkněte tlačítko Auto Zero pro automatické nulování 

Resolution  pro zobrazení nastavení přesnosti vážení nebo tlačítko Backlight 

podsvícení displeje.  

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení požadovaného parametru. Ke změně samotného 

nastavení popsaných parametrů zmáčkněte tlačítko parametru několikrát za sebou k přechodu 

na dostupné hodnoty parametru. Ve chvíli kdy je na displeji zobrazena hodnota, kterou si 

přejete nastavit, vyčkejte, až se indikátor vrátí zpět k obrazovce, která zobrazuje aktuální 

váhu. 

 

Vypnutí automatického nulování  

Indikátor je přednastaven k nulování při odstranění zátěže z vážící plošiny / při zapnutí. 

Pokud budete chtít tuto funkci vypnout např. z důvodu: 

- Vážení více objektů dohromady a jejich umístění na plošinu zabere více času (v tomto 

případě se může stát, že se indikátor v době, kdy nedojde ke změně váhy na plošině, 

vypne a po zapnutí zobrazí nulovou váhu)  

- Při vážení drobných lehkých předmětů   



S vypnutou funkcí automatického nulování můžete indikátor vynulovat pomocí tlačítka 

ZERO. K vypnutí funkce automatického nulování zmáčkněte několikrát za sebou tlačítko 

dokud se na displeji neobjeví „OFF“. 

 

Změna rozlišení  

Indikátor umožňuje specifikaci nejmenšího rozlišení váhy.    

Např. při nastavení rozlišení 5 kg bude indikátor vážit s přesností 5 kg a dojde k rychlejší 

stabilizaci váhy. Při vážení drobných předmětů nebo požadavku vysoké přesnosti můžete 

nastavit rozlišení s přesností až 0,1 kg. V tomto případě dojde při vážení živých zvířat 

pravděpodobně k prodloužení doby nutné pro ustálení váhy na plošině. Rozlišení může také 

záviset na typu použitých vážicích ližin.  

Ke změně rozlišení zmáčkněte opakovaně tlačítko  k volbě vámi požadovaného rozlišení.  

 

Nastavení podsvícení displeje  

Indikátor umožňuje přizpůsobit podsvícení displeje aktuálním světelným podmínkám. 

Intenzita podsvícení má vliv na výdrž akumulátoru. Změnu podsvícení zvolte pomocí tlačítka 

požadovanou úroveň – High (vysoká), Off (vypnuto) nebo Low (nízká).  

 

Doporučení pro skladování indikátoru  

Nenechávejte indikátor ani ližiny ve vlhkém prostředí, případně ve vodě. Uchovávejte na 

suchém místě. Indikátor se po 15 minutách nečinnosti sám vypne – šetření baterie.  

Servis, záruka  

www.forstagro.cz  

Specifikace  

Zatížení     2000 nebo 3000 kg v závislosti na použitých ližinách.    

Rozlišení     až 0,5 kg (0,1 kg – přesný mód).    

Přesnost     ±1 % nebo 2 jednotky rozlišení (co je větší) s ližinami Tru-Test.    

Napájení     5 V DC (adaptér).    

Pracovní teplota     -10 až +40 °C (+14 to +104 °F).    

Skladovací teplota     -20 až +35 °C (-4 to +95 °F).    

Výdrž na interní baterii     až 20 hodin s připojenými 2 ližinami.    

Krytí     IP67.    

http://www.forstagro.cz/


 


