
BIZERBA EC II 100  käyttöohjeet 
 
EU ensivaattu hinnoitteleva vaaka. Vakaus voimassa 3 vuotta. 
Liitä verkkolaitteen liitin vaa’an pohjassa olevaan liittimeen. 
Säädä vaa’an etu- vasen kulmassa olevan vesivaa’an kupla  
keskelle, säätöjalkojen avulla.  
 
Käynnistä/sammuta  vaaka ON/OFF-painikkeella. 
Sammuttaessa paina niin kauan että näkyy  OFF3, OFF2, OFF1 jonka jälkeen  
vaaka sammuu.  Käynnistä lyhyellä painalluksella. 
Huom. että kaikkiin syöttöihin käytetään oikeanpuoliset vihreät painikkeet. 
 
Hinnan suora syöttö (vihreäreunaisilla oikeanpuoleisilla painikkeilla). 
Näppäile hinta. Jos kirjoitat väärin, paina ”C”. Desimaalipilkku on kiinteä.  
Hinta poistuu kun tavara nostetaan vaa’asta ja näyttö nollaantuu.  
 
Kiinteä hinta (esim. kioskikäytössä) 
Näppäile hinta, paina ”FIX”.  
Näytön yläreunalle syttyy ”K”.  
Hinta pysyy muistissa kunnes painat uudelleen ”FIX” tai sammutat vaa’an  
ON/OFF-painikkeella. 
 
Hintamuistipaikat ( ”PLU”)  
Vaa’assa on 200 kpl muistipaikkoja joihin voi tallentaa hintatiedon. 
 
Muistipaikat 1 – 24 on suoraan liitetty pikapainikkeisiin, (näppäimistön oranssinväriset  
painikkeet) . Muistipaikat 1 – 12 suoraan pikapainikkeilla ja muistipaikat  13 – 24   

painamalla  ” ylämerkin ” painiketta   (syttyy näytön yläreunassa nuoli ylöspäin) ja  
sitten painetaan haluttua pikapainiketta. 
 
Kun PLU pikapainiketta on painettu tulee muistipaikan hinta näkyviin. Punnitse ja lue hinta. 
Hinta poistuu kun tavara nostetaan vaa’asta ja näyttö nollaantuu. 

Muut muistipaikat voi käyttää painamalla ensin  , sen jälkeen näppäillään  
(oikeanpuolisilla) numeronäppäimillä halutun muistipaikan (PLU) numero ja sitten ”FIX” 
Kun vaaka tyhjennetään, poistuu hintakin. (Jos halutaan jatkaa tämän hinnan käyttöä 
paina ”FIX” ennenkuin tyhjennät vaa’an)  
 
Hinnan syöttö PLU muistipaikkoihin 
Esimerkkinä muistipaikan nro 2 ohjelmointi hinnalla 12,50: 
Paina MOD 
Näppäile 110 
Näytössä  näkyy Pr 110     001 
Näppäile muistipaikan (PLU) numero esim. 002 
Paina FIX 
Näytössä näkyy  PR 110     0000,00 
Näppäile hinta (12,50) muodossa 1250. 
Paina FIX 
Näytössä näkyy  PR 110   003 eli seuraava PLU-numero, 
Jatka syöttämällä  PLU-numero tarvittaessa. 
Tai 
Paina MOD 
Vaaka palaa punnitustilaan 
 

 

verkkolaitteen  

        liitin 
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Taaraus 
 
Näppäintaara 
Laita poistaarattava (tyhjä) pakkaus vaa’alle, paina T 
Näytön vasemmalla  reunalla näkyy nettopaino ”  NET ” 0.,000 kg ja vieressä taara-arvo. 
Poista  taara painamalla ”C” 
 
Syötetty taara 
Vaa’an ollessa tyhjä, paina T. 
T / kg yläpuolella näkyy viivat. 
Syötä taara-arvo. 
Paina T. 
Taara-arvo näkyy T / kg yläpuolella ja nettopaino vasemmalla puolella. 
Poista taara painamalla ”C”. 
 
Taaran syöttö PLU muistipaikkoihin 
Esimerkkinä muistipaikan nro 2 ohjelmointi taaralla 150 g: 
Paina MOD 
Näppäile 113 
Näytössä  näkyy Pr 113     001 
Näppäile muistipaikan (PLU) numero esim. 002 
Paina FIX 
Näytössä näkyy  PR 113    0,000 
Näppäile taara  150 (grammoissa) muodossa 150. 
Näytössä näkyy  PR 113    _,150 
Paina FIX 
Näytössä näkyy  PR 113   003 eli seuraava PLU-numero, 
Jatka syöttämällä  PLU-numero tarvittaessa. 
Tai 
Paina MOD 
Vaaka palaa punnitustilaan 
 
Sekä hinnan että taaran syöttö samoihin PLU muistipaikkoihin. 
Syötä ensin hinta PLU syöttöohjeiden mukaisesti, esim. PLU muistipaikkaan 001,  
poistu normaaliin punnitustilaan, mene sitten kohtaan taaran syöttö PLU:hun, ja 
 näppäile taara-arvo ja sijoita se PLU paikkaan 001, ja poistu sitten. 
Nyt PLU muistipaikassa on sekä taara että hinta. 
Jos tarvitset käyttää esim. PLU paikan nro 1 arvoja useampaan peräkkäiseen punnitukseen, 
paina FIX jolloin arvot lukittuvat. Uudelleen painallus FIX poistaa lukituksen. 
 
 
Vaaka on valmiiksi esiasennettu NiMH akkuja varten. Mikäli haluat käyttää  
alkaliparistoja, nosta pois punnitustaso ja käännä vaaka ylösalaisin.  
Akkukotelon ruuvin vieressä on tarra jossa lukee NiMH Battery. 
Tarran alla on liukukytkin. Liukukytkin on ehdottomasti siirrettävä ”Battery”-asentoon  
jos  käytetään alkaliparistoja ja takaisin NIMH asentoon jos käyttää NiMH akkuja. 
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Akkukäyttö  ( Jos vaa’assa on akkukotelo sekä NiMH akkuja) 
Akkuikoni näytössä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akkujen ikoni 

Jatkuvanäyttö. Vaaka akkukäytössä ja 

akkujännite ok. 

 

 

Hidas vilkkuminen. Verkkokäyttö ja 

akkujen varaus samalla. 

 

 

Nopea vilkkuminen.Akkuvaraus 

tarpeellinen. Käyttöaikaa 10 120 min. 

 

 

 

 

 

 

Nopea vilkkuminen. Akkujännite matala.  

Lyhyt toimintaaika jäljellä. Varoitus 

”ACCU LO ” tulee näyttöön, sen jälkeen 

vaaka sammuu. 

 

 

 

Akkuikoni ei näy. Vaaka on verkkokäytössä 

ja akut ovat varautuneet. 


