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1 Uusi vähittäismyyntivaakasi 

1.1 Turvaohjeet

Perusturvaohjeet
•	 Lue nämä käyttöohjeet ennen vaa'an käyttöönottoa.
•	 Noudata näitä ohjeita huolellisesti.
•	 Säilytä näitä ohjeita vaa'an läheisyydessä tulevaa tarvetta varten.
•	 Älä annat kouluttamattoman henkilöstön käyttää tai puhdistaa vaa-

kaa.
•	 Älä avaa vaakaa.
•	 Irrota vaaka aina verkkovirrasta ennen sen puhdistamista tai huol-

tamista.

Pariston käyttöä koskevat turvaohjeet
•	 Paristo ei saa joutua kosketuksiin kemiallisten liuottimien, öljyn tai 

veden kanssa.
•	 Pidä paristot loitolla kuumuudesta ja tulesta.
•	 Älä avaa paristoa.

VAROITUS 
Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan sopimattomaan paristotyyp-
piin

 f Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

1.2 Muut asiakirjat
•	 Muut vähittäismyyntivaa'an asiakirjat (esim. käyttäjän opas, tekni-

nen tietolehtinen) löytyvät seuraavalta verkkosivulta:
http://www.ohaus.com/aviator7000

1.3 Huolto
•	 Ainoastaan valtuutettu henkilöstö saa avata vaa'an ja suorittaa sille 

korjaustöitä. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi.

OHAUS Pikaopas Aviator 7000 Tilausnumero  30304454A



511/15

1.4 Määräystenmukainen käyttö
•	 Käytä vaakaa ainoastaan punnitsemiseen tässä käyttöoppaassa 

kuvatulla tavalla.
•	 Vaaka on tarkoitettu ainoastaan kuivissa tiloissa käytettäväksi.
•	 Kaikenlainen muu käyttö sekä teknisissä tiedoissa ilmoitetut rajat 

ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi.

Väärinkäyttö
•	 Älä käytä vaakaa teollisuusympäristössä tai ankarissa olosuhteissa.

1.5 Laitteen yleiskatsaus
Vaa'asta on saatavana kaksi versiota: kompaktivaaka ja torniversio.

1.5.1 Näppäimistö
Näppäimistö on jaettu viiteen osaan. Laajempien toimintojen näppäi-
met ovat aluekohtaisia.

1 2a 3 2b 2c4

1 Esiasetetut PLU-näppäimet 
2a Laajempien toimintojen näppäimet, perus (muu maailma)
2b Laajempien toimintojen näppäimet, Eurooppa
2c Laajempien toimintojen näppäimet, 2 vaihtoehtoa Pohjois-Ameri-

kalle
3 Numeronäppäimistö
4 Perustoimintonäppäimet 
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1.5.2 Näyttö
Näyttö on jaettu seuraavalla tavalla asiakkaan ja myyjän näkökul-
masta: 

 

2
1

3
4
5

6

5 2 3 4

1 Kalibrointilevy
2 Painon näyttö
3 Yksikköhinta 
4 Hinta
5 Taaran esiasetus
6 Tason ilmaisin

Painon ja hinnan lisäksi voidaan näyttää seuraavat tilailmoitukset ja 
tiedot:
ZERO Asteikko on keskellä nollaa
PT Taaraus näppäimistöllä tai taara PLU-tiedoista
NET Nettoarvo (brutto miinus taara); taaran painonappi ole-

massa
FIX Yksikköhinta ja/tai taara on kiinteä
X Vaaka on laskentatilassa
100 g 100 g -hinnoittelu on aktivoituna
1/2 1/2 lb -hinnoittelu on aktivoituna
1/4 1/4 lb -hinnoittelu on aktivoituna
Add Vaaka on summaustilassa; summausmuistissa on tie-

toja
Total Näytetty kokonaishinta lisätään summausmuistiin

 Paristo on lähes täynnä
 2/3 pariston tehosta jäljellä
 1/3 pariston tehosta jäljellä
 Pariston varaus kriittisellä tasolla

Myyjän näyttö

Asiakkaan näyttö

OHAUS Pikaopas Aviator 7000 Tilausnumero  30304454A



711/15

1.5.3 Alapuolella olevat liitännät ja osat
2

3

4

5

6

8

7

Seuraavat liitännät sijaitsevat vaa'an alapuolella:
1 Säädettävät jalat
2 Tornin kiinnitys 
3 Kiinnitysalustat
4 Virransyötön liitäntä
5 Virransyötön säilytyslokero
6 Kalibrointipainike
7 Rajapintaliitäntä; RS232/USB, kaapelista riippuen
8 Paristokytkin: NiMH – D-cell
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1.6 Kauppaa koskevat lakimääräykset
Kun vaakaa käytetään kauppatoiminnassa tai oikeudellisesti valvo-
tussa toiminnassa, se on säädettävä, varmennettava ja sinetöitävä 
paikallisten paino- ja mittamääräysten mukaisesti. On vaa'an ostajan 
vastuulla varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat oikeudelliset vaatimuk-
set täyttyvät. Koska varmennusvaatimukset vaihtelevat sovellettavasta 
laista riippuen, ostajan on otettava yhteyttä paikalliseen paino- ja mit-
tauslaitteiden tarkastuslaitokseen, jos hän ei ole varma sovellettavista 
oikeuskäytännöistä.
Euroopassa myytävien tuotteiden varmennus on suoritettu valmistajan 
toimesta. Nämä tuotteet on sinetöity ja tyyppikilpi sisältää vaadittavat 
metrologiset merkinnät.  Ne voidaan ottaa välittömästi käyttöön. Lait-
teeseen on jo kiinnitetty ylimääräiset tarrat, jos paikallinen paino- ja 
mittauslaitteiden tarkastuslaitos tätä vaatii.
Muille alueille myytävien tuotteiden varmennus on suoritettava käyt-
töpaikassa.
Jotta kalibrointiasetuksiin ja metrologisiin asetuksiin ei pääsisi käsiksi, 
vaaka on sinetöitävä paperi- tai lankasinetillä.
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2 Asennus 

2.1 Vaa'an asennuspaikalle asetettavat vaatimukset
Oikealla sijoituspaikalla on ratkaiseva merkitys punnitustarkkuuden 
kannalta.

Ihanteellisen sijaintipaikan edellytykset
•	 Ei altistettuna iskuille tai tärinälle
•	 Ei äärimmäisiä lämpötilavaikutuksia
•	 Ei suoraa auringonvaloa
•	 Ei altistettuna voimakkaalle vedolle

•	 Valitse tukeva, tärinätön ja mieluiten vaakasuora sijoituspaikka 
vaa'allesi.

2.2 Vaa'an vakaus
Ainoastaan virheettömästi vaattu vaaka antaa tarkat punnitustulokset. 
Vaaka on varustettu tasonilmaisimella, joka tekee sen vakaamisesta 
helpompaa.

 f Vakaa vaaka kääntämällä sen säädettävää jalkaa, kunnes tasonil-
maisimen ilmakupla on sisemmässä ympyrässä.
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2.3 Tornin asennus
Torniversiossa asiakkaan näyttö on silmien korkeudella.
Torni on asennettava ensin.

1. Poista punnituskaukalo ja käännä vaaka ympäri.
2. Avaa tornin jalustan suojus.
3. Vedä kaapeli tornista tornin jalustan läpi.
4. Aseta torni tornin jalustan päälle ja kiinnitä kahdella ruuvilla.
5. Kiinnitä kaapeliliittimet yhteen.
6. Aseta kaapelit ja liittimet tornin jalustaan.
7. Sulje tornin jalustan suojus.
8. Käännä vaaka normaaliasentoon ja aseta punnituskaukalo takai-

sin paikalleen.

2.4 Paristojen asettaminen paikalleen

1. Varmista, että ulkoinen virtalähde on irrotettuna.
2. Irrota punnituskaukalo.
3. Irrota paristolokeron kansi.
4. Käännä vaaka ympäri ja aseta paristokytkin seuraavaan asentoon:

 – ladattaville D-cell-paristoille: "NiMH".
 –D-cell-paristoille, joita ei voi ladata: "Battery"

5. Käännä vaaka takaisin normaaliasentoon.
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VAROITUS 
Räjähdysvaara, jos paristokytkintä ei ole asetettu oikein. 

 f Varmista, että paristokytkin on haluttua paristotyyppiä vastaavassa 
asennossa.

6. Aseta paristot lokeroon siten, että positiiviset navat osoittavat jou-
sia kohti, katso kannen ja kotelon napamerkinnät.

7. Sulje paristolokero ja aseta punnituskaukalo takaisin paikalleen.

2.5 Liittäminen verkkovirtaan

VAARA 
Sähköiskun vaara

 f Liitä laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
 f Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
 f Käytä sellaisia pistorasioita, joihin pääsee helposti käsiksi ja jotka 
eivät ole pidemmällä, kuin minne virtajohto riittää.

 f Älä poista maapistoketta.

Virransyöttölaitetta säilytetään vaa'an alla olevassa lokerossa turvalli-
sen kuljetuksen takaamiseksi.
1. Liitä mukana toimitettu virransyöttölaite vaa'an alapuolella ole-

vaan virtaliitäntään.
2. Liitä virransyöttölaite asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.

2.6 Vaa'an kytkeminen päälle/pois
 f Kytke vaaka päälle painamalla On/Off-näppäintä.
 f Kun haluat kytkeä vaa'an pois päältä, paina On/Off-näppäintä ja 
pidä painettuna, kunnes kuulet pitkän merkkiäänen. 

•	 Kun vaaka on kytketty päälle, se suorittaa lyhyen näyttötestin. Kaikki 
segmentit ja tilailmoitukset syttyvät hetkeksi palamaan, ohjelmisto-
versio näytetään näytöllä.

•	 Vaaka on käyttövalmis, kun painonäyttö tulee näkyviin.
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3 Nopea ja helppo käyttö

Tässä luvussa kuvatut käyttömahdollisuudet koskevat tilannetta, jossa 
myyjiä on yksi.

3.1 Suora käyttö
Voit käyttää vaakaasi välittömästi punnitsemiseen ja myyntiin – sitä ei 
tarvitse konfiguroida ensin.

1. Aseta punnittava tuote vaa'alle.

2. Syötä yksikköhinta (hinta/kg).  
Maksettava hinta ilmestyy näytölle.

3. Poista punnittava tuote vaa'alta.  
Kaikki näytöt palaavat näyttämään 0.

Syötä tuotteen hinta tavalliseen tapaan ilman desimaalipilkkua, mutta 
siten, että ne sisältävät kaikki desimaalipaikat.

0 ... 9   
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3.2 PLU-hintojen hakeminen
Käyttäjäasetusten vaiheessa 7 tehdystä asetuksesta riippuen on ole-
massa kaksi tapaa hakea PLU-hinnat.

Hakeminen PLU-näppäimellä   
(tehdasasetus, käyttäjän asetusten vaihde 7 = OFF)

1. Aseta punnittava tuote vaa'alle.

2. Syötä vastaava PLU-koodi ja paina PLU-näppäintä.  
Yksikköhinta ja maksettava hinta näytetään näytöllä.

3. Poista punnittava tuote vaa'alta.  
Kaikki näytöt palaavat näyttämään 0.

PLU-hinnan hakeminen automaattisesti   
(käyttäjäasetusten vaihe 7 = ON)

1. Aseta punnittava tuote vaa'alle.

2. Syötä vastaava PLU-koodi.  
PLU haetaan automaattisesti.   
Yksikköhinta ja maksettava hinta näytetään näytöllä.

3. Poista punnittava tuote vaa'alta.  
Kaikki näytöt palaavat näyttämään 0.

PLU-hintojen hakeminen esiasetetuilla näppäimillä   
(käyttäjäasetusten vaihe 14 = OFF)

1. Aseta punnittava tuote vaa'alle.

2. Paina vastaavaa esiasetettua näppäintä esim. M1.  
Yksikköhinta ja maksettava hinta näytetään näytöllä.

3. Poista punnittava tuote vaa'alta.  
Kaikki näytöt palaavat näyttämään 0.

0 ... 9   

0 ... 9 

M1 
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3.3 Taaraustoiminnon käyttö

Käytät astiat tuotteillasi tai asiakkaat tuovat oman astiansa. Taaraus-
toiminto varmistaa, että ainoastaan tuotteet punnitaan ja maksetaan. 
Jos tiedät astian painon, voit syöttää sen näppäimistöllä. Näin sinun 
ei tarvitse taarata tyhjää astiaa. 

Tyhjän astian taaraus

1. Aseta tyhjä astia vaa'alle.

2. Paina Tare-näppäintä.     
Painonäytön lukemaksi asetetaan 0,000 kg ja näyttöön ilmestyy 
symboli NET. Taarapaino näytetään näytön alimmalla rivillä.

3. Täytä astia punnittavilla tuotteilla.

4. Hae hinta yllä kuvatulla tavalla.

5. Poista astia vaa'alta.  
Kaikki näytöt palaavat näyttämään 0.

3.4 Nollaaminen
Likaantumisesta tai epäsuotuisista ulkoisista vaikutuksista johtuen 
on mahdollista, että vaaka ei enää näytä kuormittamattoman pun-
nituskaukalon painoksi 0,000 kg. Tällaisessa tapauksessa vaaka on 
nollattava.
Suurin sallittu poikkeama, jonka saa tasata nollaamalla, on +/- 2 % 
punnitusalueesta.

 f Paina Zero-näppäintä.

 Painonäyttö nollataan.

 

... 

0,010 kg 

 0,000 kg
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3.5 Puhdistus

VAROITUS 
Vaa'an vaurioituminen

 f Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puh-
distusta.

 f Älä avaa laitetta.
 f Varmista, että laitteen sisään ei pääse nesteitä.
 f Älä käytä hankaavia jauheita tai muovia liuottavia puhdistusaineita.

 f Poista punnituskaukalo ja puhdista se normaalilla kotitalouskäyt-
töön tarkoitetulla pesuaineella.

 f Jos laitteen pinta on voimakkaasti likaantunut, puhdista se mietoa 
puhdistusainetta sisältävään veteen kostutetulla, nihkeällä liinalla.

Puhdistus
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4 Tekniset tiedot

4.1 Tekniset tiedot

Vaa'an tiedot
Maks. kuormitus / tarkkuus Kompaktiversiot 3 kg / 1 g

 12 kg / 2 g
 15 kg / 5 g
 30 kg / 10 g
Torniversiot 6 kg / 2 g
 15 kg / 5 g

Näyttö
Painon näyttö 6 merkkiä
Yksikköhinnan näyttö 6 merkkiä
Kokonaishinnan näyttö 7 merkkiä
Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila –10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila –25 °C ... +50 °C 
Ilmankosteus Maks. suht. ilmankosteus 85 %,  

ei kondensoiva
Korkeus kork. 2000 m
Sähkötiedot
Virransyöttö 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz

Syöttöjännitteen vaihtelut kork. ±10 % nimellisjännitteestä

Asennuskategoria II
Likaantumisaste 2

4.2 Vaatimustenmukaisuus

Tuotteeseen kiinnitetty vastaava merkki ilmaisee sen olevan seuraavien 
standardien mukainen.
Tuote on seuraavien direktiivien mukainen: EMC-direktiivi 2014/30/EU, 
pienjännitedirektiivi 2014/35/EU ja muita kuin automaattisia vaakoja 
koskeva direktiivi 2014/31/EU. Koko vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on saatavilla osoitteessa
http://www.ohaus.com/ce
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5 Hävittäminen

Tuote on eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun 
direktiivin 2002/96 EY alainen (WEEE), eikä sitä saa hävittää talous-
jätteen mukana. Tämä koskee myös EU:n ulkopuolisia maita niiden 
kansalliset säädökset huomioiden.

 f Hävitä tämä tuota paikallisten, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
lajiteltua keräämistä koskevien määräysten mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä vastaaviin viranomaisiin tai 
jälleenmyyjään, jolta olet ostanut laitteen.
Jos laite luovutetaan edelleen (esimerkiksi yksityiseen tai kaupalliseen/
teolliseen käyttöön), nämä määräykset on luovutettava sen mukana.
Kiitos siitä, että autat suojelemaan ympäristöä.

Paristot sisältävät raskasmetalleja, eikä niitä tästä syystä saa hävittää 
talousjätteen mukana.

 f Noudata paikallisia, ympäristölle vaarallisten materiaalien hävittä-
miseen liittyviä määräyksiä.

Hävitysohjeet Euroopassa, katso 
http://www.ohaus.com/weee

Paristojen hävittäminen
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