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A mérleg fontosabb alkatrészei

1 - a mérleg fedlapját rögzítõ csavar
2 - mérõcella
3 - elektronika doboza
4 - SIM kártya foglalata
5 - akkumulátor csatlakozója

6 - mûködési állapotot jelzõ LED
7 - töltõ csatlakozója
8 - töltési folyamatot jelzõ LED
9 - mérõcella csatlakozója
10 - akkumulátor

A készülék üzembe helyezése
1. lépés: SIM kártya, PIN kód beállítása
1. Vásároljon egy SIM kártyát az önnek szimpatikus és megfelelõ lefedettséggel rendelkezõ
szolgáltatótól. Ez lehet feltöltõkártyás és elõfizetéses is, mivel a SIM kártya PIN kóddal
védett. A készülék kártyafüggetlen, az összes magyarországi szolgáltató SIM kártyájával
mûködik.
2. A vásárolt SIM kártya PIN kódját meg kell változtatni a szerzõdésben megadott egyedi
PIN kódra. Ehhez a mûvelethez szüksége lesz egy azonos szolgáltatójú vagy kártyafüggetlen
telefonkészülékre. A PIN kódot megváltoztathatja a telefon biztonsági beállítások
menüpontjában, vagy az alábbi kódot begépelve:
**04*régi PIN*új PIN*új PIN#
3. Mielõtt a SIM kártyát behelyezi a mérlegbe, ellenõrizze a PIN kód helyességét a telefon
ki- és bekapcsolásával.
4. Feltöltõkártyás SIM kártya vásárlása esetén ellenõrizze az egyenleget és szükség esetén
töltse fel azt. A feltöltésre üzem közben is van lehetõség, a mûködést nem zavarja.

2. lépés: A mérleg bekapcsolása
1. Távolítsa el egy alkalmas csavarhúzóval a mérleg fedelét rögzítõ (1) 2 db csavart.
2. Óvatosan emelje le a mérleg fedlapját, hogy hozzáférjen az elektronikát tartalmazó
mûanyag dobozhoz (3).
3. A elektronika mûanyag dobozának (3) tetejébõl távolítsa el a 4 db rögzítõ csavart,
majd emelje le a doboz tetejét.
4. Az alábbi képek lépéseit követve helyezze be az 1. lépés szerint beállított PIN kódú
SIM kártyát a foglalatba (4), majd zárja azt.

5. Az akkumulátor csatlakozóját (5) csatlakoztassa az
ábra szerint az alaplaphoz. A készülék mostantól
bekapcsolt állapotban van. FIGYELEM! Ne helyezze
áram alá a készüléket a SIM kártya behelyezése elõtt,
mert a mérleg nem fog mûködni.
6. A készülék elindulását és ellenõrzõ folyamatait egy
zöld színû LED (6) jelzi. Helyes mûködés esetén a

következõ három folyamat zajlik le:
A zöld LED folyamatosan világít: az áramkör bekapcsolt, a vezérlõegység mûködik
A zöld LED villog: a készülék csatlakozik a GSM hálózathoz
A zöld LED kialszik: a készülék megfelelõen mûködik és várja az utasításokat
7. Helyezze vissza az áramkört tartalmazó mûanyag doboz (3) tetejét és rögzítse azt a
hozzá tartozó 4 db csavarral.
8. Helyezze fel a mérleg fedlapját, majd rögzítse a mérleg fadlapját rögzítõ csavarokkal
(1). A csavarokat NEM KELL erõsen meghúzni, mert az a mérleg burkolatának
deformálódását okozhatják.

3. lépés: A mérleg beprogramozása
1. Elsõ lépés az admin telefonszám megadása. Ez a telefonszám lesz a késõbbiekben az
egyetlen, melyre a mérleg üzeneteket küld és melyrõl parancsokat fogad. Ez a kód védi az
Ön mérlegét, hogy illetéktelen személyek számára értéktelen legyen. A telefonszámának
megváltozása esetén az admin telefonszám ugyanezzel a paranccsal módosítható.
A parancs formája : adxxxx
Példa :
Az ön egyedi kódja legyen: 4536
Ekkor küldje el a következõ üzenetet :
ad4536
A mérleg rövid idõn belül válasz SMS-t küld, melyben nyugtázza az admin telefonszám
beállítását:
New phone number has been set!
Amennyiben már az Ön telefonszáma korábban beállításra került úgy a következõ üzenetet
kapja:
You are the admin!

2. Második lépésben az üzenetküldési idõpontokat és a pontos idõt kell beállítanunk.
Maximálisan 7 idõpontot állíthatunk be, amikor a mérlegtõl tömegadatokat kívánunk
fogadni.
A beállítandó idõpontokat növekvõ sorrendben kell megadni, és az óópp formátumúnak
kell lennie, ahol az elsõ két karakter az órát, harmadik és negyedik karakter pedig a
perceket adja meg. A parancs legutolsó 4 karaktere tartalmazza a pontos idõt, ugyanebben
a formátumban.
A egyes üzenetküldési idõpontokat és a legvégén a pontos idõt vesszõvel kell elválasztani
egymástól.

A parancs formája : time,xxxx,xxxx,xxxx,…,xxxx
Példa 1.:
Egy ismétlési idõ beállítása:
time,2030,0913 (minden nap 20:30-kor küld üzenetet, a pontos idõ 9:13)
A mérleg válasza:
Messages Dates: 20:30. Current time: 9:13
Példa 2.:
Maximális 7 ismétlési idõ beállítása:
time,0830,1030,1430,1530,1630,1730,1830,0722
(08:30, 10:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30-kor küld üzenetet,
a pontos idõ 7:22)
A mérleg válasza:
Messages Dates: 8:30,10:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30. Current time:
7:13
Amennyiben a „time” szó után valamilyen, a megadott formátumtól eltérõ üzenetet küldünk,
úgy hibaüzenetet kapunk:
Syntax ERROR! Please check the message format and try again!

A mérleg ezek után a beállított idõpontokban az azonnali tömeglekérésnél használt üzenetet
küldi el.
Fontos! Amennyiben a beállításkori idõponthoz képest, a napi elsõ üzenetküldési idõpont
korábban lenne esedékes, akkor a következõ napon fogjuk megkapni az elsõ SMS-t.

3. A készülék lehetõséget ad tárázásra, mellyel az üres mérleg nullázható le. Ha kaptárral
együtt végzi a tárázást, akkor a mérések során elõfordulhatnak negatív értékek is,
amennyiben a kaptár súlya a kezdeti érték alá süllyed. A parancs elküldése után a mérleg
válaszol az azonnali tömeg lekérésénél használt üzenettel, mely így 0.0 kg-ot mutat.
A parancs formája : zero
Küldje el a következõ üzenetet :
zero
A mérleg válasza:
Weight: 0,0 kg. Battery status: OK. Motion detection: OFF.

További alkalmazható parancsok
A parancsokról általában
A parancsokat az eszköz SMS-ben fogadja amelyeket csak egyszerû text (tehát ékezetes
és különleges karaktereket nem tartalmazó) formátumban kell elküldeni, ezért ügyeljen
telefonjának beállításaira. Az egyes utasításokban a kisbetû-nagybetû nem számít. A
mérleg a legtöbb esetben hibás parancsokra nem reagál, ezért használjuk a telefonhívás
általi tesztet. Néhány parancsban meg kell adni adatokat is, egy-egy beírandó karaktert –
amely adatot jelöl – „x” betû helyettesít. Az egyes példákban az SMS-ben küldött vagy
kapott üzeneteket dõlten szedjük.

A készülék helyes mûködésének tesztelése
A mérleg fõ rendszereinek helyes mûködése telefonhívással tesztelhetõ. A teszt megkezdése
elõtt a mérlegnek regisztrálnia kell a GSM hálózaton, ami lényegében azt jelenti hogy az
üzembe helyezés 2. pontja szerint a (6) visszajelzõ LED kialszik. Helyes mûködés esetén
a hívás elsõ kicsengése után a mérleg megszakítja a vonalat, vagyis a mérleg jól mûködik.
Ez a teszt bármilyen telefonszámról elvégezhetõ nem szükséges az admin kód megadása.

Automatikus üzenetküldési idõk törlése
Az automatikus üzenetküldési idõket tudjuk kitörölni ezzel a paranccsal. Erre akkor lehet
szükségünk, ha csak azonnali tömeglekérés paranccsal szeretnénk használni a mérlegünket.
Figyelem, ha továbbra is automatikus üzeneteket szeretnénk kapni de a korábban beállított
idõpontoktól eltérõen, akkor nem kell használni a törlés parancsot az átállításhoz,
közvetlenül alkalmazhatjuk az automatikus üzenetküldési idõk beállítására szolgáló
parancsot.
A parancs formája : time
Hogy a mérlegünk ne küldjön több automatikus üzenetet, küldjük el a következõt:
time
A mérlegtõl kapott válasz:
Message dates are deleted!

Azonnali tömeglekérdezés
A mérleg rendelkezik azonnali tömeg lekérdezõ paranccsal, mellyel megtudhatja a mérlegen
lévõ kaptár aktuális tömegét (pl.: méztéri fiók felrakása elõtt és után, vagy más esetekben)
A parancs elküldése után a mérleg azonnal válaszol. Az üzenet tartalmazza a mért tömeget
az akkumulátor állapotát, azt, hogy a mozgásérzékelõ bekapcsolt vagy kikapcsolt
állapotban van-e, valamint a hálózati térerõre vonatkozó információt. A tömeg

tizedkilogrammra kerekítve jelenik meg. Az akkumulátor állapota lehet OK, LOW vagy
SHUTDOWN. Az egyes akkumulátor állapotokról az akkumulátor kezelése részben találunk
bõvebb információt. A hálózati térerõsség százalékban jelenikmeg, aholl a 0% azt
jelenti, hogy a mérleg elérhetõsége bizonytalan, 100% pedig azt, hogy kiváló atérerõsség.
A parancs formája: w
Küldje el a következõ üzenetet:
w
A mérleg válasza például:
Weight: 85,2 kg. Battery status: OK. Motion detection: OFF. Signal quality: 95%.

Mozgásérzékelõ aktiválása
A mérleg tartalmaz egy mozgásérzékelõt, mely elmozdítás, felborulás esetén SMS üzenetet
küld a telefonjára. A mozgásérzékelõ alaphelyzetben nem aktív, külön parancsban kell
aktiválni. Mozgásból adódó riasztáskor az üzenet elküldése után a mozgásérzékelõ inaktív
állapotba kerül, további üzenetet nem küld.
A mozgásérzékelõ bekapcsolását követõen kapunk egy azonnali tömeglekérésre küldött
választ ahol a Motion detection: ON státusz jelenik meg. A továbbiakban ha a mérleg
oldalra billen vagy rázkódik (1,3 g gyorsulásnál nagyobb gyorsulás lép fel) figyelmeztetõ
SMS-t küld. A figyelmeztetést csak egyszer küldi el, utána a mozgásérzékelõ ismét kikapcsol.
A parancs formája : m on (m szóköz on)
A mozgásérzékelõ bekapcsolásához küldje el a következõ üzenetet:
m on
A mérleg válasza:
Weight: 64,3 kg. Battery status: OK. Motion detection: ON. Signal quality: 95%.
Ezek után ha a mérleg mozog, figyelmeztetés érkezik:
MOVING!

Mozgásérzékelõ kikapcsolása
Ha ki szeretnénk kapcsolni a mozgásérzékelõt, erre is lehetõségünk van. Ha a kaptárt új
helyre kívánjuk áthelyezni, vagy vándorlunk, a téves riasztások elkerülésére kapcsoljuk ki
ezt a funkciót. A mozgásérzékelõ kikapcsolását követõen kapunk egy azonnali tömeg
lekérésre küldött választ ahol a Motion detection: OFF státusz jelenik meg.
A parancs formája : m off (m szóköz off)
A mozgásérzékelõ kikapcsolásához küldje el a következõ üzenetet :
m off
A mérleg válasza:
Weight: 73,8 kg. Battery status: OK. Motion detection: OFF. Signal quality: 95%.

Akkumulátor töltése, kezelése
Az akkumulátort elsõ használat elõtt töltse fel a csomagban található hálózati adapter
segítségével. Az akkumulátorok “készenléti” állapotban vannak, a teljes feltöltésük több
órát is igénybe vehet. Töltõ csatlakoztatása (7):
A töltés folyamatát egy zöld színû LED
(8) jelzi. Töltés alatt a LED folyamatosan
világít, a töltés befejezéséig. Ha a LED
kialszik, az akkuk feltöltõdtek. Az akkumulátorok töltési ideje lemerültségtõl
függõen elérheti a 10 órát is. A töltési
folyamat teljesen automatikus, semmilyen beavatkozást nem igényel. Az
autós töltõ használata megegyezik a fent
leírtakkal.
Az akkumulátorok állapotáról a készülék
minden elküldött üzenetben tájékoztatja
önt.
A mérlegtõl kapott üzenet:
Battery status:
OK
– az akkumulátor feszültsége megfelelõ
LOW
– az akkumulátor feszültsége alacsony, néhány napon belül töltés szükséges
SHUTDOWN – az akkumulátor lemerült, a készülék kikapcsol
A készülék az akkumulátor védelme érdekében kikapcsol, tovább nem érhetõ el GSM
hálózaton keresztül. Az akkumulátor túlmerítés esetén maradandóan károsodik ezért a
készülék automatikus kikapcsolása után legfeljebb 2 héten belül töltsük fel az akkumulátort.
Ilyen esetben a mérleg a feltöltést követõen még mindig kikapcsolt állapotban van, ezért
a bekapcsoláshoz húzzuk le az akkumulátor csatlakozóját (5) és csatlakoztassuk azt újra.

FIGYELMEZTETÉS
A készülékben Li-Ion akkumulátorok találhatóak, melyek fokozottan érzékenyek a
mechanikai sérülésekre és a magas hõmérsékletre. Szállítás közben kerüljük a nagy ütéseket,
„leejtéseket”. Kerüljük a 60 °C feletti hõmérsékleten való használatot és tárolást. Ne
szerelje szét az akkumulátort. Ne dobja tûzbe vagy vízbe. Az elhasználódott akkumulátort
csak a kijelölt gyûjtõhelyen adja le. Kerülje a túlzott lemerülést, mert az visszafordíthatatlanul károsítja az akkumulátort. Repülõgépen szállítani tilos.

Normál üzemen kívüli esetek kezelése
Általános rendszerteszt
A mérleget telefonhívással lehet tesztelni. Amennyiben a mérleg fõbb egységei jól mûködnek
úgy a felhíváskor pontosan a következõnek kell történnie: az elsõ kicsengés után a mérleg
megszakítja a hívást (foglalt jelzés vagy hangposta) . Ha ez nem így történik akkor
gyanakodhatunk valamilyen problémára amelyeket alább részletezünk. Érdemes kb. 2
perc múlva megismételni a tesztet, ha az elsõ sikertelen volt, mert ha a második teszt
sikeres, úgy a mérleg helyes mûködésérõl biztosak lehetünk.

A mérleg nem küldött üzenetet a beállított idõpontban.
Lehetséges okok:
1. Feltöltõs kártyát használunk és elfogyott róla a pénz.
2. Átmeneti hálózatkimaradás volt a küldés idõpontjában
3. Lemerült az akkumulátor
4. Mûszaki meghibásodás lépet fel.

Megoldások:
1. A mérleget telefonhívással teszteljük le. Amennyiben az elsõ csengetés után a vonalat
a mérleg megszakítja akkor biztosak lehetünk benne, hogy sem az akkumulátor nem
merült le, sem a mérlegünk nem hibásodott meg. Kérjünk egy azonnali mérést amennyiben
nem érkezik válasz akkor várhatóan a feltöltõkártyáról elfogyott a pénz.
2. A mérleget telefonhívással teszteljük le. Amennyiben az elsõ csengetés után a vonalat
a mérleg megszakítja akkor biztosak lehetünk benne, hogy sem az akkumulátor nem
merült le, sem a mérlegünk nem hibásodott meg. Kérjünk egy azonnali mérést. Amennyiben
megérkezik a válasz, úgy a hibát valószínûleg átmeneti hálózat kimaradás okozta a
küldés idõpontjában. További teendõnk nincsen.
3. A mérleget telefonhívással teszteljük le. Amennyiben a mérleget nem tudjuk felhívni,
ellenõrizzük, hogy az utolsó mérlegtõl kapott üzenetben az akkumulátor állapota milyen
volt. Amennyiben „Shutdown” szerepelt az üzenetben, úgy a mérleg az akkumulátor
védelme érdekében kikapcsolt és az akkumulátorát fel kell tölteni. Amennyiben nem
ShutDown szerepel, gyõzõdjünk meg arról, hogy nem volt e a tesztelés alatt
hálózatkimaradás. Részletek a "A GSM szolgáltató nem elérhetõ" részben.
4. Ha a fenti három eset egyike sem oldotta meg a problémát akkor forduljon a gyártóhoz.

Az akkumulátor lemerült.
A lemerülés tényérõl a napi SMS Battery Status részében értesülhetünk. Néhány nappal a
tényleges lemerülés elõtt az akkumulátor állapota LOW értékkel jelenik meg. Célszerû a
mérleget ekkor feltölteni. Amennyiben a mérleg mégis teljesen lemerülne, vagyis az utolsó
kapott SMS-ben az akkumulátor állapota ShutDown volt, úgy a következõket kell tenni:
1. töltsük fel az akkumulátort
2. Mivel a mérleg kikapcsolt állapotban van ezért újra be kell kapcsolni. Ezt úgy
tehetjük meg, hogy az akkumulátor csatlakozóját (5) lehúzzuk, majd újra csatlakoztatjuk.
A csatlakoztatást követõen a (6) számú LED kigyullad, jelezve, hogy a bekapcsolási
folyamat elindult.
Figyelem! Ne hagyjuk, hogy a mérleg sokáig feltöltés nélkül kikapcsolt állapotban legyen.
Ha hosszabb ideig (néhány hét) így hagyjuk, az akkumulátor visszafordíthatatlanul
károsodik.
Az esetleges károsodásról a feltöltési idõ figyelésével gyõzõdhetünk meg. Amennyiben az
akkumulátort teljesen lemerült állapotból mindössze néhány óra alatt sikerülne feltölteni,
úgy az akkumulátorunk károsodott. Hosszabb tárolás esetén az akkumulátort feltöltés
után csatlakoztassa (5) le a mérleg elektronikájáról.
Amennyiben nem állítottunk be napi SMS-t úgy a mérleg az alacsony (LOW) akkumulátor
állapotról napi riasztást küld és egyet a kikapcsolásról, minden egyéb további teendõ
azonos a fentebb leírtakkal.

A GSM szolgáltató nem elérhetõ.
A mérleg a térerõ megszûnésére azonnal nem reagál, azonban amint SMS-t szeretne
küldeni (pl.: a napi rendszerességgel küldendõ SMS-t) úgy a sikertelen küldés után óránként
próbálkozik regisztrálni a hálózatra. Amennyiben sikerült, folytatja a mûködést. A térerõ
megszûnésérõl a mérleg helyszínén gyõzõdhetünk meg, mert az (5)-számú LED
folyamatosan villog, jelezvén, hogy a mérleg hálózatot keres.

a off

a on

m off

m on

w

zero

time

time,xxxx,xxxx,…,xxxx

adxxxx

A parancs formája

Leírás
A parancs segítségével megadhatjuk a mérlegnek, hogy milyen telefonszámról fogadjon el
további parancsokat, valamint erre a telefonszámra küldi a mért értékeket is. A parancs négy
adat karaktere helyére az Ön mérlegéhez kapott egyedi kódot kell írni. A beállított telefonszámot a mérleg nem felejti el akkor sem, ha az akkumulátort például hosszabb tárolás miatt
lehúztuk az elektronikáról.
Az automatikus üzenetküldési idĘket és a pontos idĘt tudjuk beállítani a parancs segítségével. A beállított idĘpontokban az azonnali tömeglekérés parancsra adott választ kapjuk.
A mérleg napi bontásban számolja az idĘt, tehát a megadott óra perckor minden nap küld egy
üzenetet. Egy nap maximum 7 idĘpont állítható be: a „time” szó után vesszĘvel elválasztva,
növekvĘ sorrendben kell egymás után felsorolni az idĘpontokat, utolsó helyen a pontos idĘt
megadva.
Az automatikus üzenetküldési idĘket tudjuk kitörölni ezzel a paranccsal. Figyelem, ha
továbbra is automatikus üzeneteket szeretnénk kapni de a korábban beállított idĘpontoktól
eltérĘen, akkor nem kell használni a törlés parancsot. Az átállításhoz közvetlenül alkalmazhatjuk az automatikus üzenetküldési idĘk beállítására szolgáló parancsot, mely felülírja a régi
beállításokat.
A mérleg tárázást végzi. A parancs elküldése után a mérleg válaszol az azonnali tömeg
lekérésénél megismert üzenettel mely így 0.0 kg-ot mutat.
A parancs elküldése után a mérleg azonnal üzenetet küld, mely tartalmazza a mért tömeget,
az akkumulátor állapotát, azt, hogy a mozgásérzékelĘ bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban
van-e, valamint a hálózati térerĘre vonatkozó információt. A tömeg tizedkilogrammra kerekítve jelenik meg.
MozgásérzékelĘ bekapcsolása. Státusz: Motion detection: ON
Ha a mérleg oldalra billen, vagy rázkódik (1,3 g gyorsulásnál nagyobb gyorsulás lép fel)
figyelmeztetĘ SMS-t küld. A figyelmeztetést csak egyszer küldi el, utána a mozgásérzékelĘ
kikapcsol.
MozgásérzékelĘ kikapcsolása. Státusz: Motion detection: OFF
Riasztó bemenetek aktiválása. Ha a bemeneteken változás történik, két figyelmeztetĘ SMS-t
kapunk. A második SMS után a riasztó kikapcsol. Státusz: Alarm: ON
Riasztó bemenetek letiltása. Státusz: Alarm: OFF

Tulajdonos adatai
Név: ..............................................................................................
Cím: ..............................................................................................
E-mail cím: ....................................................................................
Mobil szám: ...................................................................................

Mérleg biztonsági kódjai
Sorozatszám:
Admin kód:
PIN kód:

A készülékre üzemszerû használat esetén 1 év jótállás vonatkozik.
Dátum: ..........................................

.................................................
Csizmazia Gábor - gyártó

Gyártó elérhetõsége:
Csizmazia Gábor
Mobil: 0670 312 71 26
E-mail: info@dh-scales.com
Web: www.dh-scales.com

