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PŘED PRVNÍM PŘIPOJENÍM vah Ohaus k počítači je třeba
nainstalovat na daný počítač ovladače !!!
A) Pokud jste váhy ještě k danému počítači nepřipojovali:
Ještě před prvním připojením vah k počítači nainstalujete program Logger Pro. Pokud
tento program nemáte zakoupený, můžete použít i zkušební verzi programu Logger Pro z
internetu - ta by chybející správné ovladače měla donahrát - instalační program najdete na
http://www.vernier.cz/podpora/prehled#loggerprotrial
Pro svou práci pak můžete i nadále používatde program Logger Lite, který
jste získali společně s váhami či jej již máte z minula. Ten je Vám také k
dispozici ke stažení zcela zdarma na http://www.vernier.cz/podpora

B) Pokud už jste váhy již připojili a software Vernier je nevidí:
1.) odpojte váhy od počítace
2.) nainstalujete zkušební verzi Logger Pro - ta by chybející/správné
ovladače měla donahrát - najdete ji na http://www.vernier.cz/podpora/prehled#loggerprotrial
3.) spusťte program "Ftdiunin.exe" ve slozce
"Program_Files\Common_Files\Vernier_Software\Ohaus" (provede odinstalování
původního nefungujícího ovladače)
4.) pokud program Ftdiunin.exe hlásí, že mu ve složce např. Windows\system32
chybí soubor ftdiun2k.ini, nakopírujte mu jej tam (najdete jej v téže
složce, kde je program Ftdiunin.exe) a spusťte program Ftdiunin.exe znovu
5.) spusťte znovu instalaci programu Logger Pro a zvolte odinstalování
6.) znovu spusťte instalaci programu Logger Pro (tentokrát se nainstaluje)
7.) po spuštění programu Logger Pro připojte váhy
Nyní by již měly váhy fungovat i v programu Logger Lite

Pokud v průběhu instalace narazíte na jakékoli problémy, obraťte se na nás (info@vernier.cz).
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Příprava vah před použitím
✔ Připojte váhy pomocí síťového adaptéru do zásuvky elektrického napětí (alternativně
můžete váhy napájet i 4 bateriemi AA, vkládají se ze spodní ztrany vah).
✔ Odjištění zámku pro přepravu – zámek odjistíte tak, že otočíte ručičku nahoře na váze
o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

✔ Instalace váhové misky – na váhu s obdélníkovou váhovou miskou je potřeba postavit
spodní desku (dle obrázku) a otočit s ní proti směru hodinových ručiček, až zapadne.
Kulatá váhová miska se na váhu položí přímo (tj. bez otáčení).

✔ Připojení k počítači – na počítači spusťte software Logger Lite či Logger Pro a váhy
připojte k počítači pomocí USB kabelu. Váhy budou programem automaticky
rozpoznány.

Návody a náměty na experimenty
videonávody

http://www.vernier.cz/video

další návody

http://www.vernier.cz/experimenty

