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1 Vaša nova trgovska tehtnica

1.1 Varnostna	navodila

Osnovna	varnostna	navodila
• Pred začetkom uporabe tehtnice preberite ta navodila za uporabo.
• Dosledno upoštevajte ta navodila za uporabo.
• Navodila za uporabo shranite poleg tehtnice za prihodnjo uporabo.
• Ne dovolite, da neusposobljene osebe uporabljajo ali čistijo tehtnico.
• Ne odpirajte tehtnice.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno odklopite tehtnico.

Varnostna	navodila	za	delovanje	baterije
• Baterija ne sme priti v stik s kemičnimi topili, oljem ali vodo.
• Baterije hranite stran od vročine in ognja.
• Ne odpirajte baterije.

PREVIDNOST 
Nevarnost	eksplozije,	če	baterijo	zamenjate	z	baterijo	napačnega	
tipa

 f Rabljene baterije odstranite v skladu z navodili.

1.2 Drugi	dokumenti
• Za druge dokumente (npr. Navodila za uporabo, Podatkovni list) v 

povezavi z vašo novo trgovsko tehtnico obiščite naslednjo spletno 
stran:

http://www.ohaus.com/aviator5000

1.3 Vzdrževanje
• Tehtnico lahko odpirajo in popravljajo samo pooblaščene osebe. 

Obrnite se na vašega lokalnega predstavnika.
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1.4 Namenska	uporaba
• Tehtnico uporabljajte samo za tehtanje v skladu z navodil v tem 

priročniku.
• Tehtnica je predvidena samo za uporabo v suhih prostorih.
• Vsak drugačen način uporabe izven omejitev v tehničnih podatkih 

se šteje kot nenamenska uporaba.

Nepravilna uporaba
• Tehtnice ne uporabljajte v industrijskem in težkem okolju.

1.5 Pregled	naprave

1.5.1 Tipkovnica
Tipkovnica je razdeljena na štiri območja. Napredne funkcijske tipke, 
odvisne od regije.

1 2a 3 2b 2c4

1 Prednastavljene tipke PLU 
2a Napredne funkcijske tipke, osnovne (ostali svet)
2b Napredne funkcijske tipke, Evropa
2c Napredne funkcijske tipke, izvedbe za Severno Ameriko
3 Številska tipkovnica
4 Osnovne funkcijske tipke 
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1.5.2 Zaslon

Pogled na zaslon s strani stranke in prodajalca: 

 

2
1

3
4

5

2 3 4

1 Plošča za umerjanje
2 Prikaz mase
3 Cena na enoto 
4 Cena
5 Indikator vodoravnega položaja

Poleg mase in cene se lahko prikažejo naslednja sporočila in indikatorji 
stanja:
ZERO Tehtnica je na sredini ničelne točke
PT Tipkovnica za taro ali priklic tare iz kode izdelka
NET Neto vrednost (bruto minus tara); na voljo je gumb za 

taro
FIX Fiksna cena na enoto in/ali tara
X Tehtnica je v načinu s štetjem
100 g Vključeno je določanje cen za 100 g
1/2 Vključeno je določanje cen za 1/2 funta
1/4 Vključeno je določanje cen za 1/4 funta
Add Tehtnica je v načinu zbiranja; podatki so na voljo v 

pomnilniku za zbiranje
Total Prikazana skupna cena je dodana v pomnilnik za zbi-

ranje
 Baterija je skoraj polna
 Baterija je še do 2/3 napolnjena
 Baterija je še do 1/3 napolnjena
 Kritičen nivo napolnjenosti baterije

Zaslon	za	prodajalca

Zaslon	za	stranke
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1.5.3 Priključki	in	funkcije	na	spodnji	strani

2

3

4

5

Na spodnji strani tehtnice so naslednji priključki:
1 Nastavljive noge
2 Ročaja
3 Priključek za napajanje
4 Prostor za shranjevanje napajalnika
5 Gumb za umerjanje
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1.6 Zakonski	predpisi	za	trgovine

Ko se tehtnica uporablja v trgovinah ali za aplikacije pod zakonskim 
nadzorom, mora biti nastavljena, preverjena in zapečatena v skladu 
z lokalnimi predpisi za uteži in mere. Kupec mora zagotoviti, da so 
izpolnjene vse ustrezne zakonske zahteve. Ker se zahteve glede pre-
verjanja razlikujejo glede na sodno pristojnost, se mora kupec obrniti 
na lokalni urad za uteži in mere, če ni dobro seznanjen z zahtevami.
Za izdelke, ki se prodajajo v Evropi, se je postopek preverjanja izvedel 
pri proizvajalcu. Ti izdelki so zapečateni in tipska ploščica vsebuje 
dodatne meroslovne oznake. Lahko se začnejo takoj uporabljati. Če 
tako zahteva lokalni urad za uteži in mere, se dodatne nalepke tovar-
niško namestijo na napravo.
Za izdelke, ki se prodajajo v drugih regijah, se mora postopek prever-
janja izvesti na mestu uporabe.
Za preprečitev dostopa do kalibracijskih in meroslovnih nastavitev mora 
biti tehtnica zapečatena s papirnato zaščitno nalepko ali žično plombo.
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2 Nastavitev 

2.1 Zahteve	glede	lokacije	tehtnice
Pravilna lokacija je kritična za natančnost tehtanja.

Pogoji	za	idealno	lokacijo
• Brez udarcev in vibracij
• Brez prekomernega temperaturnega nihanja
• Brez neposredne sončne svetlobe
• Brez močnega prepiha

• Za namestitev vaše tehtnice izberite stabilno, po možnosti vodo-
ravno podlago brez vibracij.

2.2 Nastavitev	tehtnice	v	vodoraven	položaj
Točne rezultate tehtanja zagotavlja samo tehtnica, ki je povsem urav-
notežena v vodoravnem položaju. Tehtnica ima indikator vodoravnega 
položaja, ki olajša nastavitev v vodoraven položaj.

 f Za nastavitev tehtnice v vodoraven položaj vrtite nastavljive noge 
tehtnice, dokler se zračni mehurček v indikatorju vodoravnega polo-
žaja ne nahaja v notranjem krogu.
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2.3 Vstavljanje baterij

1. Zunanje napajanje mora biti odklopljeno.
2. Odstranite tehtalno ploščo.
3. Odstranite pokrov prostora za baterije.

OPOZORILO 
Poškodba baterije, če ni pravilno vstavljena.

 f Bodite pozorni na pravilno polariteto baterij.   
Če pozitiven pol (+) in negativen pol (–) nista pravilno pri-
ključena, se na zaslonu prikaže "-------".    
Po šestih sekundah se sproži opozorilni alarm, tehtnica se samo-
dejno izklopi.

 f Uporabljajte	samo	originalne	baterije	proizvajalca.

4. Baterijo vstavite v prostor tako, da sta priključna konca obrnjena 
navzgor.

5. Rdeč priključni konec priključite na pozitiven pol (rdeč oz. +), črn 
priključni konec pa na negativen pol (črn oz. –).

6. Zaprite prostor za baterije.
7. Ponovno namestite tehtalno ploščo.

• Na življenjsko dobo baterije vplivajo pogoji polnjenja in praznjenja.
• V primeru pravilne uporabe lahko življenjska doba baterije doseže 

približno 300 ciklov polnjenja.
• Čas delovanja baterije se skrajša, če se dalj časa (dva meseca) 

ne uporablja.
• Priporočamo, da baterijo napolnite najmanj na vsake 3 mesece.
• Če se baterija dalj časa ni uporabljala, jo najmanj trikrat napolnite 

in uporabljajte do popolne izpraznitve.
• Čas polnjenja je krajši, če baterija ni do konca izpraznjena.
• 6 V svinčene baterije.
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2.4 Priključitev	na	omrežno	napajanje

NEVARNOST 
Nevarnost	električnega	udara

 f Napravo priključite samo v pravilno ozemljeno vtičnico.
 f Uporabite lahko samo napajalni kabel, ki je priložen napravi.
 f Uporabite lahko dosegljive vtičnice, ki so največ za dolžino napa-
jalnega kabla oddaljene od naprave.

 f Ne odstranite ozemljitvenega vtiča.

Napajalnik je shranjen v prostoru pod tehtnico, kar zagotavlja varen 
transport.
1. Priložen napajalnik priključite v električno vtičnico na spodnji strani 

tehtnice.
2. Napajalnik priključite v pravilno ozemljeno električno vtičnico.

2.5 Vklop/izklop	tehtnice
 f Za vklop tehtnice pritisnite tipko za On/Off.
 f Za vklop tehtnice pritisnite tipko za On/Off in jo zadržite, dokler se 
ne oglasi dolg pisk. 

• Ko vklopite tehtnico, se zažene kratek test zaslona. Za kratko zasve-
tijo vsi segmenti in sporočila stanja, prikaže se različica programske 
opreme.

• Tehtnica je pripravljena, ko se prikaže prikaz mase.
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3 Hitro in enostavno upravljanje

V tem poglavju opisane aplikacije se nanašajo na delo z enim pro-
dajalcem.

3.1 Prost vnos
Tehtnico lahko začnete takoj uporabljati za tehtanje in prodajo – brez 
predhodne konfiguracije.

1. Artikel postavite na tehtnico.

2. Vnesite ceno na enoto (ceno/kg).  
Prikaže se znesek za plačilo.

3. Artikel odstranite s tehtnice.  
Prikazi na vseh zaslonih se povrnejo na 0.

Vnesite ceno na enoto kot običajno, brez decimalne vejice, vendar z 
vsemi decimalnimi mesti.

0 ... 9   
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3.2 Priklic	kod	izdelkov
Odvisno od nastavitve upravljanja za Korak 7 sta možna dva načina 
priklica kod izdelkov.

Priklic s tipko PLU   
(tovarniška	nastavitev,	nastavitev	upravljanja	za	Korak	7	=	OFF)

1. Artikel postavite na tehtnico.

2. Vnesite ustrezno kodo izdelka in pritisnite tipko PLU.  
Prikažeta se cena na enoto in znesek za plačilo.

3. Artikel odstranite s tehtnice.  
Prikazi na vseh zaslonih se povrnejo na 0.

Samodejni	priklic	kode	izdelka		  
(nastavitev	upravljanja	za	Korak	7	=	ON)

1. Artikel postavite na tehtnico.

2. Vnesite ustrezno kodo izdelka.  
Koda izdelka se samodejno prikliče.   
Prikažeta se cena na enoto in znesek za plačilo.

3. Artikel odstranite s tehtnice.  
Prikazi na vseh zaslonih se povrnejo na 0.

Priklic	kod	izdelkov	s	prednastavljenimi	tipkami		  
(nastavitev	upravljanja	za	Korak	14	=	OFF)

1. Artikel postavite na tehtnico.

2. Pritisnite ustrezno prednastavljeno tipko, npr. M1.  
Prikažeta se cena na enoto in znesek za plačilo.

3. Artikel odstranite s tehtnice.  
Prikazi na vseh zaslonih se povrnejo na 0.

0 ... 9   

0 ... 9 

M1 
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3.3 Uporaba tare

Posode polnite z vašimi izdelki oz. stranke prinesejo svojo lastno 
posodo. Funkcija tare omogoča, da se vnesejo in plačajo samo artikli. 
Če poznate maso vaše posode, lahko vnesete vrednost tare prek tip-
kovnice. Tako ni potrebno tariranje prazne posode. 

Tariranje	prazne	posode

1. Prazno posodo postavite na tehtnico.

2. Pritisnite tipko Tare.     
Prikaz mase se ponastavi na 0,000 kg in prikaže se simbol NET. 
Ko s tehtnice odstranite prazno posodo, se v prvi vrstici prikaza 
prikaže vrednost tare z negativnim predznakom.

3. Posodo napolnite z artikli, ki jih želite stehtati.

4. Določite cene, kot je opisano zgoraj.

5. Posodo odstranite s tehtnice.  
Prikazi na vseh zaslonih se povrnejo na 0.

3.4 Nastavitev	na	ničlo
Zaradi nečistoč na tehtalni plošči ali zaradi neugodnih zunanjih vplivov 
je možno, da prikaz mase prazne tehtalne plošče ni več 0,000 kg. V 
takšnih primerih je treba tehtnico ponastaviti na ničlo.
Največji dovoljen odklon, ki se lahko kompenzira s postopkom nasta-
vitve na ničlo, je +/- 2 % tehtalnega območja.

 f Pritisnite tipko Zero.

 Prikaz mase se ponastavi na ničlo.

 

... 

0,010 kg 

 0,000 kg
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3.5 Čiščenje

PREVIDNOST 
Poškodba	tehtnice

 f Pred čiščenjem izklopite napravo in jo odklopite iz napetosti.
 f Ne odpirajte naprave.
 f Zagotovite, da v napravo ne zaide tekočina.
 f Za čiščenje ne uporabljajte praškov ali čistilnih sredstev, ki razta-
pljajo plastiko.

 f Odstranite tehtalno ploščo in jo očistite z običajnim gospodinjskim 
detergentom.

 f Če je površina naprave močno umazana, jo očistite z vlažno krpo, 
ki je bila namočena v blagem tekočem detergentu in dobro ožeta.

Čiščenje

OHAUS Hitri vodnik Aviator 5000Številka naročila  30304418A



16 11/15

Te
hn

ič
ni

 p
od

at
ki

4 Tehnični	podatki

4.1 Tehnični	podatki

Podatki	tehtnice
Največja obremenitev / 
korak

3 kg / 1 g
12 kg / 2 g

Zaslon
Prikaz mase 6 števk
Prikaz cene na enoto 6 števk
Prikaz skupne cene 6 števk
Okoljski pogoji
Obratovalna temperatura –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja –25 °C do +50 °C 
Vlažnost 85 % maks. relativna vlažnost,  

brez kondenza
Nadmorska višina do 2000 m
Električni	podatki
Napajanje 100 do 240 V AC, 50 / 60 Hz

Nihanja omrežne napetosti do ±10 % nazivne napetosti

Kategorija naprave II
Stopnja onesnaževanja 2

4.2 Skladnost

Skladnost z naslednjimi standardi je označena z ustrezno oznako na 
izdelku.
Izdelek je skladen z zahtevami Direktive o elektromagnetni združljivosti 
2014/30/EU, Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU in Direktive o 
neavtomatskih tehtnicah 2014/31/EU. Popolna izjava o skladnosti je 
na voljo na spletni strani
http://www.ohaus.com/ce
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5 Odstranjevanje

V skladu z zahtevami evropske direktive 2002/96 ES o odpadni ele-
ktrični in elektronski opremi (OEEO) se ta naprava ne sme odstraniti 
skupaj z gospodinjskimi odpadki. To velja tudi za države izven EU v 
skladu z njihovimi ustreznimi predpisi.

 f Ta izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje 
odpadne električne in elektronske opreme.

V primeru vprašanj se obrnite na ustrezne organe ali na prodajalca, pri 
katerem ste kupili ta izdelek.
Če to napravo izročite drugim (npr. za osebno ali komercialno/indu-
strijsko uporabo), izročite tudi ta dokument.
Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek k varstvu okolja.

Baterije vsebujejo težke kovine in jih zato ni dovoljeno odstraniti skupaj 
z gospodinjskimi odpadki.

 f Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju materialov, ki so 
nevarni za okolje.

Za navodila za odstranjevanje v Evropi glejte 
http://www.ohaus.com/weee

Odstranjevanje	baterije

OHAUS Hitri vodnik Aviator 5000Številka naročila  30304418A
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