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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1 WPROWADZENIE 
 
Dziękujemy Państwu za zakup elektronicznej wagi CAS PD-S.  

Waga została zaprojektowana z największą starannością i z myślą o użytkowniku.  

Waga wyposażona jest w bardzo wiele użytecznych funkcji, posiada solidną konstrukcję i 

przejrzyste MENU umożliwiające łatwe programowanie. Jesteśmy przekonani, że będą 

Państwo zadowoleni z użytkowania wagi.   

 

Prosimy zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania wagi 

opisanych w pierwszej części instrukcji w punkcie 1.1.  

Wszelkie problemy, pytania i niejasności prosimy zgłaszać do autoryzowanych 

przedstawicieli firmy CAS.  

 

Wykorzystanie informacji zawartych w instrukcji obsługi pozwoli na dostosowanie sposobu 

funkcjonowania wagi CAS PD-S do Państwa potrzeb i pełne wykorzystanie możliwości 

funkcjonalnych wag 

 



 

 

  

1.2 DANE TECHNICZNE 

 

Max zakres ważenia 15 kg 

Działka 5 g 

Max Tara - 14.995 kg 

Rozmiar szalki  299 x 299 mm 

Wyświetlacz LED, Masa : 5 cyfr 

Temp. pracy -10° C~ 40° C  

Zasilanie Zasilacz AC240V 50/60Hz /  

 

Uwaga:  

Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji wagi bez wcześniejszego powiadamiania. 



 

 

1.3 WIDOK WAGI, WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY. 
 

WIDOK WAGI 

 

 
 



 

 

WYŚWIETLACZ i KLAWIATURA 

 
SYMBOLE ZNACZNIKÓW NA WYŚWIETLACZU 
 

SYMBOLE OPIS 

STABLE Znacznik wskazania stabilności wyniku pomiaru 

ZERO Znacznik wskazania masy zerowej 

TARE Znacznik włączenia funkcji TARA 

G/N () Znacznik wskazania masy jako BRUTTO/NETTO  

HOLD 
Znacznik włączenia funkcji HOLD  
(nie używany w wadze PDS). 

kg  Znacznik jednostki masy kg 

lb Znacznik jednostki masy lb 

 



 

 

 

1.4 FUNKCJE KLAWISZY 
 

KLAWISZE FUNKCJE 

 

Klawisz włączenia/wyłączenia wagi. 

 

Przy ustawianiu wartości parametrów w trybie: TEST, CAL i SET. 

Klawisz pełni funkcję klawisza Enter 

 

Klawisz jest używany wyłącznie przy ustawianiu wartości parametrów 

numerycznych w trybie: TEST, CAL i SET M.  

Każde naciśnięcie klawisza powoduje przewijanie listy parametrów „w dół” lub 

zmniejszenie wartości ustawianej cyfry o 1 

 

 

Klawisz jest używany wyłącznie przy ustawianiu wartości parametrów 

numerycznych w trybie: TEST, CAL i SET.  

Każde naciśnięcie klawisza powoduje przewijanie listy parametrów „w dół” lub 

zwiększenie wartości ustawianej cyfry o 1. 

 

Klawisz jest używany wyłącznie przy ustawianiu wartości parametrów 

numerycznych w trybie: TEST, CAL i SET.  

Każde naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora na wyświetlaczu o jedną 

cyfrę w lewo 

 

Klawisz zerowania wskazań. 

 



 

 

1.5 PRZYGOTOWANIE DO PRACY 
 

1. Włożyć kosz montażowy w otwór lady boksu kasowego. 
2. Zamontować skaner we wnętrzu wagi (wskazane jest ustalenie jego pozycji 

w wadze za pomocą taśmy dwustronnie klejącej na bazie gąbki). 
3. Umieścić wagę ze skanerem w koszu montażowym. 

4. Zamontować uchwyt słupka wyświetlacza. 
5. Podłączyć słupek do wagi. 

6. Podłączyć zasilacz do słupka. 
7. Podłączyć skaner oraz złącze RS wagi do urządzenia rejestrującego sprzedaż. 

 
Ważne:  

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy wagę wypoziomować regulując 
wysokość nóżek wagi i obserwując wskazania poziomicy znajdującej się 

wewnątrz wagi. 
 

2. PROGRAMOWANIE 

USTAWIENIA KOMUNIKACJI W WADZE CAS PDS: 
 
1. Włączyć wagę i poczekać na zakończenie auto-testu. 

 
2. Nacisnąć i przytrzymać klawisz „”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „on”. 

Zwolnić klawisz „”, zacznie przewijać się napis „Devi=2 set=t”. 
 

3. Nacisnąć klawisz „0” Pojawią się ustawienia parametrów dxx, gdzie xx 
oznacza numer parametru d. zmiana ustawienia wartości parametru 

klawiszami „” „”. Zmiana parametru klawiszem „”.  
Należy ustawić następujące wartości parametrów  

(przykład ustawienia protokołu CAS-AP-1): 
d01 – 00 (ID urządzenia – nie istotny) 

d02 – 4 (Sposób użycia portu COM1 - ECR mode) 
d03 – 3 (Metoda transmisji – Command mode) 
(Inne dostępne: 0 - no data output, 1 -Transmit stable and not stable values, 2 -transmit only stable values) 
d04 – 2 (Prędkość transmisji – 9600bps) 
(Inne dostępne: 0-2400, 1-4800, 3-19200, 4-38400) 

d05 – 0 

d06 – 0 



 

 

d07 – 0 
d08 – 0 

d09 – 1 
d10 – 0 

d11 – 0 
d12 – 0 

d13 – 0 
d14 – 0  

d15 – 0 (Parametry transmisji 0- Parity-n Data bit-8 Stop bit-1)  
(Inne dostępne 1- Parity-Even Data bit-8 Stop bit-1, 2- Parity-Odd Data bit-8 Stop bit-1 

d16 – 0 (Nr protokołu 0- Zgodny z AP-1) 
(Inne dostępne: 1-Zgodny z Elzab Alfa, 2-Zgodny z Elza Delta, 3*-Zgodny z S100 (Medesa), 4*-Zgodny z S100 ENQ 

answer (Medesa), 5*-Zgodny z S100A - Continous (Medesa), 6*-Zgodny z S100A ENQ answer (Medesa) 

 

* - w przygotowaniu. 

 

4. Zatwierdzić ustawienia naciskając klawisz „”. Na wyświetlaczu pojawi się 
0,000. 

 

3. Wyprowadzenie sygnałów RS232 

 
Waga CAS PDS         PC / ECR         
DB9Male    DB9Female 

 RxD-3  -  TxD-3 
 TxD-2  -  RxD-2 
 GND-5  -  GND-5 
 

 

  



 

 

 

4. Deklaracja zgodności CE 

 



 

 

 

5. Ochrona środowiska – zgodność z dyrektywami WEEE 

i ROCHS. 

 



 

 

NOTATKI 
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