ALOITUSOPAS

HÄVIKKIVAAKA WSS
HävikkiValvoja, mittalaite ja kosketusnäyttö

Hävikkivaaka

INTEGROIDULLA KOSKETUSNÄYTÖLLÄ (WSS)

ioLiving Hävikkivaaka (WSS) on tarkoitettu elintarvikehävikin
seuraamiseen ammattikeittiöissä ja ravintoloissa. Toimii
verkkovirralla (230V). Vaakoja on saatavilla kahta eri mallia.
Laitetta käytetään integroidun kosketusnäytön kautta.
WS35:
• mitat 300*300*40 mm
• maximi kuorma 35 kg
• toistotarkkuus ±10 g

Ceruus Oy, ioLiving
ioliving.com

Tekninen tuki:
helpdesk@ioliving.com

WS150:
• mitat 600*600*40 mm
• maximi kuorma 150 kg
• toistotarkkuus ±50 g
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IOLIVING HÄVIKKIVAAKA WSS:N KÄYTTÖ
Käyttötarkoitus
WSS on tarkoitettu käytettäväksi seuraavalla tavalla:
•
•
•
•
•

Käyttäjä laittaa hävikkiruokaa astiaan, joka on sijoitettu vaa’an päälle
Käyttäjä valitsee hävikkiruoan tyypin kosketusnäytöltä
Käyttäjä laittaa seuraavan annoksen hävikkiruokaa astiaan
jne.
Päivän lopuksi (tai astian täyttyessä, painorajan lähestyessä) astia tyhjennetään

Myyntipakkauksen sisältö
•
•
•
•
•

ioLiving HävikkiVaaka
Hävikkivaa’an jännitemuuntaja
Kosketusnäyttö (Android tablet-tietokone SIM kortilla)
Tablet tietokoneen virtalähde
(Kosketusnäytön teline, lisävaruste)

Esivalmistelut
•
•
•

WSS:n käyttö edellyttää ioLiving OmaValvonta tai HävikkiValvonta lisenssin ostamista ja
aktivointia.
Aktivoi hävikkivaaka ioLiving tilillesi.
Luo hävikkimittausryhmät, -objektit ja arvot ioLiving palvelussa. Katso tarkemmat ohjeet:
https://www.ioliving.com/tuotetuki

Varoitukset
•
•
•
•

ioLiving WSS vaaka toimii verkkovirralla (AC 100 - 240V). Älä käytä muita virtalähteitä.
Huomioi vaa’an maksimikapasiteetti suorittaessasi mittauksia. Vaa’alla oleva kuorma ei saa
ylittää mittauskapasiteettia missään olosuhteissa.
Älä upota vaakaa veteen. Vaaka on roiskevesitiivis. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja
pesuainetta.
Älä käytä muita jännitemuuntajia kuin myyntipakkauksessa toimitettua.

Ceruus Oy, ioLiving
ioliving.com

Tekninen tuki:
helpdesk@ioliving.com

2 (3)

ALOITUSOPAS

HÄVIKKIVAAKA WSS
HävikkiValvoja, mittalaite ja kosketusnäyttö

Asennusohjeet
1. Sijoita hävikkivaaka tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle mittauskohteeseen, ja hävikkiastia
sen päälle.
2. Yhdistä Android tablet tietokone internetiin joko WiFi-yhteydellä tai SIM-kortin
dataliittymän avulla.
3. Kiinnitä tablet tietokone joko seinään tai lisävarsteena hankkimaasi telineeseen.
4. Laita vaaka päälle kytkemällä virtapistoke pistorasiaan. Laitteen etupaneelissa oleva vihreä
LED syt-tyy laitteen ollessa toimintavalmiudessa. Varmista, että myös kosketusnäytön
virtaliitin on kytket-ty virtalähteeseen.
5. Kytke virta tablet tietokoneeseen.
6. Avaa “HävikkiVaaka”-sovellus tablet tietokoneen työpöydältä
7. Kirjaudu sisään palveluun ioLiving tunnuksillasi (kirjautuminen tallentuu sovelluksen
muistiin)
8. Valitse kyseinen vaaka sovelluksen asetuksista (mikäli tilille on aktivoitu useampia vaakoja)
9. Taaraa vaaka asetuksista tai odota 30 sekuntia, jolloin vaaka taarautuu automaattisesti.
Hävikkikirjauksen tekeminen ioLiving (WSS) hävikkivaa’an avulla:
1. Varmista, että hävikkivaaka ja tablet tietokoneen HävikkiVaaka sovellus ovat päällä.
2. Aseta punnittava hävikkituote vaa’alla olevaan astiaan.
3. Kosketusnäytölle ilmestyy palvelussa luodut mittausryhmät, joista valitaan sopiva. Tämän
jälkeen näytölle ilmestyy valitun ryhmän sisäiset mittausobjektit, joista myös valitaan
sopiva. Mittaustulos tallentuu automaattisesti ioliving pilvipalveluun ja näytölle ilmestyy
symboli (✅) osoittamaan tallennuksen onnistumista. Kunhan tallennuksen symboli häviää,
laite on valmis seuraavaan hävikkikirjaukseen. Huomaa, että automaattinen taaraus
tapahtuu 30 sekunnin kuluessa, mikäli mitään valintoja ei tehdä.
4. Taaraa vaaka tarvittaessa ennen seuraavaa hävikkikirjausta.
5. Kosketusnäytölle ilmestyy varoitus, kun vaa’an kapasiteetti on täyttymässä. Tyhjennä
hävikkiastia.
HUOM! PALVELUSSA TEHTYJEN MUUTOKSIEN (HÄVIKKIRYHMÄT, -OBJEKTIT YM.)
KÄYTTÖÖNOTTO SOVELLUKSESSA EDELLYTTÄÄ SOVELLUKSEN SAMMUTTAMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ UUDELLEEN.
Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on laitteen käyttäjän tiedottaminen. Ohjeessa kuvattuja tuotteita saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta, koska valmistaja jatkaa tuotteiden kehittämistä. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään
takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen tai tässä ohjeessa kuvattuihin tuotteisiin. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei ole velvollinen korvaamaan
mitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka
aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden
käyttöön.
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