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Návod na použití elektronické váhy   

Ezi Weight 6  

Před použitím indikátoru se ujistěte, že interní baterie jsou zcela nabité. Při nabíjení indikátoru 

se objeví v pravém rohu displeje ikona nabíjející se baterie. Upozornění: indikátor baterie 

nemusí ukazovat správně při teplotách nižších než 5C. Před prvním použitím nabíjejte indikátor 

12 hodin.  
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Popis indikátoru  
  

  

  

INSTALACE   
1. Nainstalujte snímače/EziFeet pod vážní desku na pevném podkladu ve vodorovné poloze (viz 

návod na snímače).  

2. Namontujte držák indikátoru na vhodné místo tak, aby ho zvířata nemohla zhodit nebo 

rozkousat kabely. Držáky se montují na rovné povrchy (dřevěné trámy, panely) nebo na 

horizontální trubky pomocí dodaných U-skrutek.  

3. Napojte kabel (y) snímačů/EziFeet na indikátor. Zašroubujte ochranné "čepičky". Indikátor se 

automaticky nakalibruje na použité snímače/EziFeet.  

4. Připojte do zásuvky (pokud je to potřeba).  
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POUŽITÍ  
Před vážením je možné nahrát z PC všechna identifikační čísla zvířat do indikátoru pomocí aplikace 

EziLink, která je součástí balení na CD.  

Upozornění: nezapojujte indikátor k PC, dokud nemáte nainstalován EziLink software. Jestliže jste 

zapojili indikátor před instalací softwaru, odpojte ho a zavřete Windows průvodce, který se objevil na 

obrazovce.  

Jak nahrát soubor s daty z PC do indikátoru:  

1. Nainstalujte software EziLink na počítač  

2. Zapojte indikátor k PC za pomocí komunikačního USB kabelu  

3. Na PC klikněte na ikonu EziLink k nahrání aplikace  

Indikátor ukazuje „USB connected“ a aplikace EZi Link zobrazí „connected“ v levém dolním 

rohu obrazovky. Toto signalizuje úspěšné propojení indikátoru s PC.   

4. Klikněte na tlačítko malé šipky  ↑   

5. Vyhledejte soubor s koncovkou.csv, který obsahuje data, a klikněte Otevřít. Dialogové okno 

potvrdí nahrání souboru.  

6. Odpojte USB kabel z indikátoru před dalším použitím  

Jak stáhnout nahraná data z indikátoru do PC:  

1. Nainstalujte EziLink software do PC  

2. Zapojte indikátor k PC pomocí USB kabelu  

3. Na PC klikněte na ikonu EziLink k nahrání aplikace. Indikátor ukazuje „USB connected“ a 

aplikace EZiLink zobrazí „connected“ v levém dolním rohu obrazovky. Toto signalizuje 

úspěšné propojení indikátoru s PC.  

4. Na obrazovce se objeví skupiny nahraných dat v hlavním okně  

5. Vyberte požadovanou skupinu a klikněte ikonu malé šipky↓ nebo klikněte na „File/import all 

sessions from scale“ k nahrání všech skupin najednou  

6. Napište jméno souboru a uložte  

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ  
1. Stlačte tlačítko ON a počkejte, až se na displeji objeví 0  

2. Nažeňte zvíře na plošinu  

3. Navolte číslo zvířete nebo pomocí čtečky přečtěte EID známku  

4. Počkejte na rozsvícení červené diody (stabilní hmotnost)  

5. Stačte tlačítko REC  

Poznámky: v případě, že se zvíře na plošině hýbe, indikátor se automaticky vynuluje. Navolení čísla 

zvířete je možné i před vstupem na plošinu  
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Vynulování váhy  

Indikátor se automaticky vynuluje při zapnutí, nebo když na plošině není zátěž. Někdy je třeba 

vynulovat displej během používání. V tomto případě stlačte tlačítko ZERO.  

MENU INDIKÁTORU  

SKUPINY  

Vytvoření nové skupiny   

1. Stiskněte tlačítko Menu  

2. Šipkou dolu či nahoru vyberte z menu funkci SESSIONS  

3. Potvrďte výběr tlačítkem Enter – objeví se na displeji „Start New“ (vytvořit novou)  

4. Potvrďte tlačítkem Enter  

Zobrazení statistik  

1. Stiskněte tlačítko Menu  

2. Šipkou dolu či nahoru vyberte z menu funkci SESSIONS  

3. Potvrďte výběr tlačítkem Enter   

4. Pomocí šipky dolů se zobrazí Statistics  

5. Potvrďte výběr tlačítkem Enter  

Objeví se datum vytvoření skupiny, následuje počet nahraných dat v sekci. Tlačítkem Enter se zobrazí 

statistika vybrané sekce.  

Údaje ze statistických dat skupiny  

Count – počet nahraných dat  

Average – průměrná váha ve skupině; pozn. data s nulovou hodnotou jsou ignorována v kalkulaci 

Total – celková váha ve skupině  

Min – minimální váha ve skupině  

Max – maximální váha ve skupině  

Low Count – počet zvířat s nízkou váhou  

Medium Count – počet zvířat se střední váhou  

High Count – počet zvířat s vysokou váhou  

  

Vymazání skupiny  

Vymazání posledního záznamu  

 -  Menu → šipkou dolu vyberte funkci „Clear last record“→ Enter  
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Vymazání nejstarší skupiny  

-  Menu → vyberte funkci „Sessions“ → Enter → šipkou dolu vyberte funkci „Clear oldest 

session“  

Vymazání všech sekcí  

- Menu → vyberte funkci Sessions“ → Enter → šipkou dolu vyberte volbu „Clear ALL 

Sessions“→ Enter  

- Pozn.: ID informace zůstanou zachovány  

Vymazání všech dat z indikátoru  

-  Menu → vyberte funkci „Sessions“ → Enter → šipkou dolu vyberete volbu“ Clear All Session 

and VID links“ → Enter  

NASTAVENÍ INDIKÁTORU  

DRAFTING / ROZDĚLENÍ DO SKUPIN  

- Nastavení této funkce umožňuje rozdělení zvířat do dvou či tří skupin v závislosti na váze.  

Během vážení indikátor zobrazí skupinu, do které zvíře spadá svou váhou: LOW, MEDIUM, 

HIGH  

- Dvoucestné rozdělení: LOW a HIGH: vložte limit váhy jen pro jednu skupinu (druhá bude na 0) 

např. k označení zvířat pod 150kg do jedné skupiny a zbytek do druhé, nastavte následovně: 

LOW limit na 150kg a HIGH limit na 0kg.  

- Třícestné rozdělení vyžaduje nastavení limitu pro LOW a HIGH. Např. rozdělení zvířat do 

skupin 0-150kg, 150-225kg a 225+, nastavte LOW limit na 150kg a HIGH limit na 225kg  

Nastavení fuknce rozdělení do skupin  

- Menu → šipkou dolu vyberte volbu Setups → Enter – zobrazí se skupiny→Enter  

Natavení úrovně skupin  

- Menu → šipkou dolu vyberte volbu Setups →Enter → zobrazí se skupiny  

Nastavení rozsahu skupin  

- Menu → šipkou dolu vyberte volbu Setups → Enter – zobrazí se Draft →šipkou dolu vyberte 

Low limit → zapište požadovanou hodnotu pomocí  alphanumerické klávesnice → Enter→ 

šipkou dolu vyberte High limit →  zapište požadovanou hodnotu →Enter  

PREFIX  / PŘEDČÍSLÍ  
Indikátor umožňuje předvolení předčíslí identifikačního čísla. Např. když všechny VID/EID začínají na 

AU476329, kde jen poslední tři číslice se mění, je možné představit AU746. Během vážení, když 

napíšete 329, automaticky se doplní AU476. Jak tuto funkci nastavit:  
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-  Menu →  šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu vyberte VID Prefix→ Enter→ 

šipkou dolu a napište požadované předčíslí  → Enter  

AUTO INCEREMENT VID / AUTOMATICKÉ ČÍSLOVÁNÍ  
K ušetření času při číslování a vážení je možné nastavit VID pole na automatické přidávání 

následujícího čísla. Nemusíte tak přidávat při každém novém zvířeti číslo, bude přidáno automaticky 

o jedno číslo větší než předešlé.  

-  Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Auto Inc VID → 

volbu potvrďte Entrem  

BACKLIGHT / PODSVÍCENÍ  
Defaultně je nastaveno podsvícení na vypnuto. Zapnuté podsvícení ovlivňuje spotřebu baterie.  

-  Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Backlight → volbu 

potvrďte Enterem pro slabší a 2x Enter pro silnějsí intenzitu podsvícení  

RESOLUTION / VÁHOVÉ ROZLIŠENÍ  
Je možné nadefinovat minimální rozlišení vážení.  

Např. jestliže potřebuje nadefinovat menší rozlišení, např. při větších objemech a nezáleží na 

přesnosti. Nastavením rozlišení na 5kg, váha bude vážit rychleji a zaokrouhlovat na 5kg. Při vážení 

malých zvířat potřebujete na druhou stranu přesné vážení. Nastavením rozlišení na 0,1kg, je váha 

pomalejší, ale přesnější.  Možnost i nastavení závisí na typu smínače.  

- Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Resolution → volbu 

potvrďte Enterem  

AUTO RECORD / AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ  
Tato funkce urychluje zaznamenávání dat bez nutnosti tlačítka REC po každém zvážení.  Při zapnuté 

funkci AUTO RECORD se automaticky informace uloží po rozsvícení červené signalizační diody při 

vážení. Upozornění: jestliže potřebuje jen vážit, je třeba vypnout funkci Auto Increment  

- Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu AUTO Record → volbu 

potvrďte Enterem  

DATUM A ČAS  
- Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Date and time → volbu 

potvrďte Enterem a zapište datum pomocí alphanumerické klávesnice  

AUTO ZERO  
Indikátor se automaticky vynuluje při zapnutí, nebo když na plošině není zátěž. Někdy je třeba, aby se 

váha automaticky nevynulovala. Např., když potřebujete zvážit větší objem a trvá delší čas nahnat 

zvířata na plošinu. V tomto případě by se mohlo stát, že se indikátor sám vypne a při opětovném 

zapnutí se objeví 0 místo posledního vážení. Nebo když vážíte malé hmotnosti na plošině  

Vypnutí této funkce:  
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-   Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Auto Zero → volbu 

potvrďte Enterem  

AUTO POWER DOWN / AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ  
Při spuštění této funkce se indikátor automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti a šetří tak baterii.  

-  Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Auto Power Down 

→ volbu potvrďte Enterem  

RECORD IDS ONLY / ZAZNAMENÁNÍ DAT BEZ VÁŽENÍ  
Existuji dvě možnosti zaznamenání dat bez vážení.  

První varianta vyžaduje odpojení snímače, což dovolí tlačítku REC pracovat bez stabilní hmotnosti. S 

touto metodou můžete zaznamenávat VID i  EID pro jednotlivá zvířata. Stačí pro každý kus 

zmáčknout tlačítko REC.  

Druhá varianta vyžaduje zapnutí funkce „Record ID only“. V tomto případě není třeba používat 

tlačítko REC. Tuto funkci lze využít např. při nahánění zvířat na nakládce do vozu. Při této metodě lze 

zaznamenávat bud EID nebo jen VID, ne oboje.  

-  Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Record IDS only → 

volbu potvrďte Enterem  

  

DAMP SYSTEM / SYSTÉM VÁŽENÍ  
Tato funkce umožňuje nastavit délku času, kterou potřebuje indikátor pro ustálení váhy. Zvolený 

systém závisí na typu vážených zvířat (dobytek, ovce, produkce, krmení…). Možné varianty:  

- Superdamp III Cattle – ideální pro vážení dobytka  

- Superdamp III Sheep – ideální pro vážení ovcí  

- Fixed weighing time – umožňuje vyspecifikovat délku vážení  

- Averaging -  používá se k vážení nehybných věcí např. produkce nebo krmení  

Nastavení této funkce:  

- Menu → šipkou dolu vyberte Setups → Enter → šipkou dolu zvolte volbu Damp system 

→vyberte požadovanou variantu systému a volbu potvrďte Enterem  → šipkou dolu se 

zobrazí čas vážení  Enterem navolte požadovaný čas  

PÉČE O INDIKÁTOR  
Nenechávejte indikátor ani snímač ve vodě. Skladujte v suchém a chladném místě. Z továrního 

nastavení se indikátor automaticky vypíná po 15 min. nečinnosti. Čistěte jen pomocí horké vody a 

mýdla, jiné čisticí prostředky mohou poškodit obal indikátoru.  
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Upgrade softwaru  

Poslední verze softwaru je vždy dostupná na www. Tru-test.com.  

  

SPECIFIKACE  
Celková kapacita:  2000 kg nebo 3000 kg v závislosti na použití snímačů nebo EziFeet  

Rozlišení:  nastaveno na 0,5 kg (mód přesného vážení 0,1)  

Přesnost:   1% NEbo 2 rozlišení (cokoli je větší) s napojenými snímači/EziFeet  

Zdroj:  5 V DC adaptér  

Pracovní teplota:  -10 C do +40 C  

Uchovávací teplota:  -20 C do +35 C  

Pracovní čas vn. baterie: 20 hodin s připojenými 2 snímači   

Prostředí:  IP67 (ponoření do hloubky 1 m).  

  

FCC poznámka (odrušení)  

Při testování Tru-Test indikátoru bylo zjištěno, že splňuje limity pro provoz digitálních zařízení třídy B 

ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto limity zabezpečují ochranu proti škodlivé interferenci při provozu 

těchto zařízení v komerčním okolí. Indikátor generuje, používá a vyzařuje energii v pásmu radiových 

kmitočtů a není-li instalován v souladu s návodem, může způsobit škodlivou interferenci v 

radiokomunikačních zařízeních. Činnost tohoto zařízení v obytném okolí může obdobně působit 

škodlivou interferenci a uživatel může být požádán, aby odstranil příčinu interference na vlastní 

náklady.  

  

Vnitřní baterie  

Dobíječka vnitřní baterie pracuje pomocí doporučeného Tru-Test adaptéru nebo 12 V autobaterie. 

Poškození indikátoru způsobené použitím nesprávného adaptéru není pokryto zárukou. Na displeji se 

objeví nápis BATT asi 10 minut před jeho úplným vybitím, pokud byla baterie plně nabita v průběhu 

posledních 14 dní. Před prvním použitím nabíjejte indikátor 12 hodin.  

Pro co nejdelší životnost baterie, dodržujte následující doporučení:  

• dobíjejte baterii přes noc  

• nikdy nedobíjejte baterii na přímém slunci  

• uchovávejte indikátor na suchém a chladném místě.  

  

Dobíječka vnitřní baterie (adaptér) zajišťuje co nejdelší životnost baterie při nejrychlejším možném 

dobíjení. Baterie je chráněna před přebitím. Nabití úplně vybité baterie trvá 6 hodin při teplotách mezi 

10 a 35 °C.   
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Indikátor můžete dobíjet nepřetržitě. Váha může být po čas dobíjení používána. Pře uschováním 

indikátoru ho nemusíte dobíjet. Nabíjení při nízkých nebo vysokých teplotách se může prodloužit až na 

12 hodin. K nabíjení nedojde při extrémních teplotách. Po delším nepoužívání indikátoru ho nejdříve 

dobijte.  


