
Инструкция за експлоатация на електронни везни 

 

VEDIA VDS…C 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Продукта е разработен и произведен в 

условията на система за управление на 

качеството ISO 9001:2000 
 



 

Съдържание 

 

I.Съдържание на опаковката 

II.Кратко въведение 

III.Технически характеристики 

IV.Общ вид на везната 

V. Указания за експлоатация 

 

 

 

 

 

Подготовката за работа при първоначалното пускане на везната в експлоатация трябва 

да се извърши задължително след щателно проучване на указанията, дадени в настоящата 

инструкция. 

Не се допуска за търговски нужди в експлоатация непломбирана и немаркирана везна. 

Ако по някаква причина везната е разпломбирана, незабавно изискайте от Регионалния център 

на БИМ да бъде проверена и пломбирана. 

Гаранционният срок е валиден при спазване на гаранционните условия. 

 

 

 

I. Съдържание на опаковката 

След разопаковане на везната проверете дали са налични всички изброени по-долу 

компоненти и документи: 

1. Електронна везна VEDIA (със съответната маркировка) 

2. Табла 

3. Адаптор 

4. Паспорт на везната 

5. Декларация за съответствие 

При установяване на липса, моля незабавно да се обърнете към фирмата дистрибутор от която 

сте закупили везната или директно към фирма “Ведиком” ЕООД. 

 

 

 

II.Кратко въведение 

Електронни везни VEDIA са измервателни уреди с висока прецизност разработени и 

произведени в условията на система за управление на качеството ISO 9001:2000 и 

предназначени за използване в търговията на дребно, складове, пазари, лаборатории и 

домакинства. С помощта на бутон TARE може да се осъществи функция тариране, което 

позволява отчитане на чистото нето тегло на стоката. Mогат да се отброяват направените 

измервания и да се сумират цените на измерените стоки за един купувач. Освен това е 

възможно  добавяне на цена на стоки, които не се нуждаят от измерване, кокато и изчисляване 

на ресто. Като опция е възможно добавянето на интерфейс за връзка с касов апарат, компютър 

и етикиращ принтер, което значително разширява възможностите за работа с везните от серията 

VDS. Във всички везни от серията са вградени допълнителни устройства и функции като 

информация за състоянието на акумулаторната батерия, термометър, подсветка на дисплея и др. 

 

 



Характеристики:   

� Високо прецизeн теглови датчик;  

� Бързо и точно претегляне;  

� Функции “нулиране” и “тариране’;  

� Софтуерен “амортисьор” за защита от вибрации и въздушни течения;  

� Изнесена индикация за клиента на удобна сгъваема кула;  

� Предупреждения за претоварване и изтощен акумулатор; 

� Защитен пластмасов протектор; 

� Вграден акумулатор; 

� Интерфейсна връзка с компютър и касов апарат  (опция); 

� Връзка с етикиращ принтер (опция); 

� Подсветка на дисплея 

� Автоматично изчисляване на цената; 

� Изчисляване на общата стойност на няколко продажби; 

� Сторниране на сделка; 

� Вграден термометър; 

 

 

 

III. Технически характеристики 

 

Модел 
VDS 3/6C 

VDS 3/6CP 

VDS 6/15C 

VDS 6/15CP 

VDS 6/30C 

VDS 6/30CP 

VDS 15/30C 

VDS 15/30CP 

Клас на точност III – Съгласно БДС EN45501/2001 

Максимален товар 6kg 15kg 30kg 30kg 

Минимален товар 20g (5g)* 40g (10g)* 40g (10g)* 100g (25g)* 

Максимален изваж-

дащ ефект на тарата 
-3kg -7.5kg -15kg -15kg 

Брой проверочни 

скални деления 
3000 за всеки интервал 

Стойност на реално 

скално деление “d” 
1g/2g 2g/5g 2g/10g 5g/10g 

Стойност на прове-

рочно скално деле-ние 

“e” 

1g/2g 2g/5g 2g/10g 5g/10g 

Захранващо 

напрежение 

Акумулаторна батерия 12V, 2.6Ah 

Адаптор AC/DC 220V, 50Hz / 12V, 500mA 

Дисплей Операторски и клиентски LCD дисплеи 

Рамери на таблата 280mm/215mm 

Размери на везната 330mm (Д) х 290mm (Ш) х 120mm (В) 

Собствена маса 4.7kg 

* - информацията в скоби се отнася за модели с обозначение CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Общ вид на везната 

 

 

 

Клавиатура: 

 
 

Дисплей: 

 



V.Указания за експлоатация 

   1.Изисквания за работа по отношение на околната среда: 

� Температурни граници при експлоатация: -10°С ÷ +40°С;  

�  Температура на съхранение: - 25°С ÷ +40°С;  

�  Допустима относителна влажност: < 80%. Не се допуска конденз върху везната; 

  

2.Подготовка за работа и поддръжка на везната : 

Преди да започнете работа с везната проверете дали тя е напълно окомплектована. Направете оглед 

възникнали механични повреди по време на транспортиране.За правилното функциониране на 

везната е необходимо тя да бъде поставена върху стабилна и равна плоскост и посредством 

четирите регулируеми крачета тя да бъде нивелирана, като за целта се следи монтираният в долния 

ляв ъгъл на кутията нивелир. 

 

 

Внимание!  

1. Везната представлява прецизен уред. Моля, поставяйте я върху равна повърхност и избягвайте 

сериозни удари. Товари по-големи от максималният могат трайно да увредят тегловия датчик. 

Избягвайте работа върху вибриращи повърхности и в близост до източници на силни магнитни 

полета. 

2.  Съхранявайте везната на проветриво и сухо място, избягвайте да я поставяте под пряка слънчева 

светлина 

3. Проверявайте изправността на дисплея при автоматично тестване на везната след включване на 

захранването. 

4. Не използвайте химически или абразивни разтворители за почистване на везната. Моля 

почиствайте везната с навлажнена кърпа, но избягвайте навлизане на вода във вътрешността й.  

5. Не натискайте силно бутоните и не използвайте за тази цел остри предмети. 

 

 

3.Функции на бутоните: 

бутон функция 

 
Нулиране на везната 

 
Установява и премахва тарата 

 Влизане/връщане в основното меню 

 
Влизане в избраното подменю. Потвърждаване 

на избраната настройка/параметър 

 
Меню нагоре 

 
Меню надолу 

 Въвеждане на цифрите от 0 до 9 

 
Въвеждане на две нули 

 

Добавяне на сумата от последното измерване 

към текущата сметка. Добавяне на цена на 

артикул, който не подлежи на измерване 

 

Сторниране на добавена цена. Изчисляване на 

ресто 

 

Дава информация за броя и цената на 

добавените в текущата сметка продажби 

 
Нулиране на текущата сметка 



 
Указване на номер на артикул. Влизане / 

Излизане от режим зареждане на артикули 

 

Изпращане на данните от текущото измерване 

към принтер за отпечатване на етикети. 

 
Изчистване на въведената цена 

 

 

4. Работа с везната в режим на теглоизмерване: 

4.1. Включване и изключване - Включването и изключването на везната става от 

On/Off ключето, което се намира отдолу в дясно на кутията. При включване първо се стартира 

тест на индикацията, после за кратко се изписват модела и версията на софтуера и след това 

везната е готова за работа и на дисплеят се изписва: 

 
4.2. Включване и изключване на подсветката - Включването и изключването на 

подсветката става от ключето Back Light On/Off, което се намира отдолу в ляво на кутията. 

 4.3. Нулиране - Ако на дисплеят има някакво минимално показание то може да бъде 

нулирано чрез натискане на бутон . 

 4.4. Работа с тара - След поставяне на опаковката (тарата) на таблата се натиска бутон 

. Показанието на дисплеят се нулира и светва индикаторът „нето”, което означава, че 

следващите показания са нето тегло. За премахване на тарата трябва да се разтовари везната 

при което на дисплеят ще се покаже теглото на тарата със знак „-“ и ще светне индикаторът 

„тара”. При натискане на бутонът TARE везната отново ще се нулира. 

 4.5. Измерване на тегло - Измерваната стока се поставя на таблата на везната след 

което на първият ред на дисплеят се показва измереното тегло. Данните от измерването могат 

да бъдат приети за коректни, когато светне индикаторът за стабилно показание. 

 4.6. Ценоизчисляване - Преди или след поставяне на товара върху везната от 

клавиатурата последователно се въвеждатцифрите на цената, при което тя ще се изпише на 

вторият ред на дисплеят, а на третият ред ще се изпише автоматично пресметнатата сума за 

плащане. Въведената цена се изчиства с натискане на бутон . 

 4.7. Добавяне на сумата от последното измерване към текущата сметка - С 

натискането на бутон  се добавя сумата от последното измерване към текущата сметка. 

При извършване на тази операция на дисплеят за кратко се изписва общата сума и броят на 

добавените в сметката продажби. За да може към текущата сметка да се добави сумата от 

следващо измерване е необходимо преди това везната да се разтовари и след това да се постави 

новата стока за измерване. С натискане на бутон  на третият ред на дисплеят се изписва 

общата сума, на вторият се изписва TOTAL, а на третият ред броят на добавените в сметката 

продажби. За преминаване отново към режим теглене се натиска бутон . За нулиране на 

текущата сметка се натиска бутон , след което може да се премине към създаване на 

следваща текуща сметка. За да се добави към текущата сметка цена на артикул, който не 

подлежи на измерване при разтоварена везна се въвежда цената и се натиска бутон . За 



сторниране на добавена цена към сметката или за изчисляване на ресто при разтоварена везна 

се въвежда желаната сума и се натиска бутон . 

 4.8. Работа с предварително програмирани артикули - След поставяне на 

измерваната стока върху везната се натиска бутон  и от цифровата клавиатура се въвежда 

номерът под който даден артикул е запаметен във везната, след което отново се натиска бутон 

 . На вторият ред от дисплеят (цена лв/кг) се изписва цената на артикула а на третият ред 

(сума лв) се изписва изчислената крайна цена. С натискане на бутон  се изчиства цената 

на артикула. 

 4.9. Отпечатване на етикет - За да се отпечата етикет на включения към везната 

принтер след претегляне на стоката и указване на номера на предварително запаметения 

артикул се натиска бутон . Данните от текущото измерване (тегло, цена, код, име на 

артикул, срок на годност) се изпращат към принтера и той отпечатва етикет според 

програмираната в него форма. 

 

 

5. Работа с менюто и сервизните функции на везната 

В основното меню на везната се влиза с натискане на бутон . Влизане в подменю и 

потвърждаване на избрана настройка/параметър се осъществява с натискане на бутон . 

Придвижването между отделните подменюта и параметри става с бутоните  и . 

 

 

 

 

При влизане в подменюто Bat на дисплеят се извежда 

напрежението на вградената акумулаторна батерия във 

волтове. 

 

При влизане в менюто Fine на дисплеят се извежда 

измереното тегло с повишена точност в грамове. В този 

режим са забранени ценоизчисляването, отпечатването на 

етикети и изпращането на данни по серийният интерфейс. 

 

В това подменю се избира протокол за връзка на първият 

сериен интерфейс. Поддържаните протоколи са следните: 

OFF – портът е изключен 

Pr1 – Протокол VEDIA с непрекъснато предаване на 

теглото 

Pr2 – Протокол VEDIA с еднократно предаване на теглото 

след получаване на външна команда или натискане на 

бутон Enter. 

Pr3 – Протокол за касови апарати Datecs 

Pr4 – Протокол за връзка с компютър и касови апарати 

“Завод Електроника”, “ЗЕКА”, “Оргтехника” 

Pr5 – Протокол за касови апарати “ЗИТ” 

При всяка промяна на протокола везната се рестартира. 

 

В това подменю се избира протокол за връзка на вторият 

сериен интерфейс. Поддържаните протоколи са следните: 

OFF – портът е изключен 

Pr1 – Протокол VEDIA с непрекъснато предаване на 

теглото 

Prn – Протокол за връзка с етикиращ принтер 

При всяка промяна на протокола везната се рестартира. 



 

В това подменю се избира режимът на работа на 

подсветките на двата LCD дисплея. Възможни са следните 

режими: 

1.OFF – Подсветката се изключва всеки път когато 

показанието за тегло на везната е нула. 

2.On – Подсветката свети непрекъснато. 

 

В това подменю потребителят има достъп до следните 

сервизни функции: 

1. ADC – Тест на АЦП. На дисплеят се извеждат 

директните показания на АЦП. 

2. t
o
C – Термометър. На дисплеят се извежда 

температурата в градуси по Целзий. 

3. Ver – Версия. На дисплеят се извежда текущата версия 

на софтуера на везната. 

4. nCal – На дисплеят се извежда броят извършени 

операции в сервизен режим. 

 

6. Работа с акумулатора 

Зареждането на акумулатора се извършва посредством адаптора, закупен заедно с везната. 

Адапторът се включва в буксата DC 12V, намираща се отстрани в дясно на кутията на везната. 

По време на зареждане везната може да работи или да бъде изключена. Пълното зареждане на 

акумулатора се осъществява за около 8 часа. Текущото на прежение на акумулатора може да 

бъде проверено от меню 1.Bat на везната. При поява на символ батерия на дисплеят, моля 

презаредете акуулатора възможно най-скоро. При достигане на недопустимо ниски напрежения 

се изключва дисплеят, като по този начин се блокира работата на везната до възстановяване на 

нормалните стойности на напрежението (включване на адаптор). 

 

7. Показвани грешки 

� Err1 – показва се след преминаване на теста на индикация когато датчикът е деформиран от 

претоварване или по някаква причина платформата е по-тежка. Свалят се допълнителните 

товари от везната. Ако грешката не изчезне се обърнете към най-близкия севиз. 

� Err2 – когато се показва след преминаване на теста на индикация означава, че датчикът е 

деформиран в обратна посока или платформата е олекотена. Поставете таблата на везната, а 

ако тя е на мястото си се обърнете към най-близкия сервиз. 

� Err3 – след начално нулиране теглото на платформата е под зададени граници. Вероятно 

блюдото е свалено по време на работа или нещо го повдига. 

� Err4 – везната е натоварена с извънредно голям товар, който не може да бъде отчетен от 

електронния блок. Ако везната не е натоварена се обърнете към най-близкия сервиз. 

� Err5 – при стартиране на везната се извежда на дисплея ако е установена некоректност на 

записаните данни в паметта на везната.  

� “-HI-“ – индикация за претоварване. На платформата е поставен товар по-голям от 

максималният позволен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВЕДИКОМ  ЕООД 

 

1784 гр. София 

бул. “Цариградско шосе” 131 

“АТМ-център”АД, офис 526 

тел./факс: 02 965-85-57/58 

 

 

 

5800 гр. Плевен 

ул. Сан Стефано 21, офис 5 

тел./факс: 064 /846080 

064/ 845445 

 

 

 

 

e-mail: office@vedicom.org 

http://www.vedicom.org 

 

 


