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Funkcje 

OHAUS Retail 

Aviator 5000 

Aviator 7000 



Aviator 5000 i 7000 – Mobilny biznes 



   Zastosowanie na wielu polach 

Aviator w terenie Pełna mobilność Wiele zastosowań 

• Zasilanie akumulatorowe lub 

  bateryjne 

• Uchwyty na spodzie wagi 

• Łatwa regulacja stopek 

• Solidna i lekka konstrukcja 

• Szalka wykonana z wysokiej 

  jakości stali nierdzewnej 

• Wysoka jakość przetworników 

• Łatwa w utrzymaniu czystości 

• Specjalistyczne sklepy  

  (ciastka, herbata, czekolada) 

• Stragany warzywno-owocowe 

• Skupy owoców 

• Sklepy, markety 



Internal use only 

    AVIATOR 5000 i AVIATOR 7000 

• Schowek na zasilacz 

 -> zabezpieczenie przed zgubieniem  

     zasilacza 

 

  -> ochrona przed uszkodzeniem  

      zasilacza 

 

 

Funkcjonalny schowek na zasilacz 



 

 

• Dwa ergonomiczne uchwyty  

   umiejscowione na spodzie wagi 

 

• Łatwe i szybkie przenoszenie  

  dzięki uchwytom i niewielkiej  

  wadze (4,2 kg) urządzenia  

Uchwyty 

   AVIATOR 5000 i AVIATOR 7000 



AVIATOR 5000 i AVIATOR 7000 

• Prosta regulacja nóżek 

 

• Zastosowanie specjalnego  

   tworzywa gwarantuje stabilność wagi 

 

 

Szybkie ustawienie pozycji 



           AVIATOR 5000 

• Klawisze PLU (możliwość  

  zaprogramowania do 50 PLU)  

• Klawisze szybkiego dostępu (16) 

• Klawisz kalkulacji reszty 

• Klawisz ceny za 100g 

• Tara wprowadzana z klawiatury 

• Funkcja zatrzymania wyniku 

• Wytrzymała klawiatura: w trakcie testów  

   klawisze zostały przyciśnięte milion razy 

Zaawansowana klawiatura membranowa 



            AVIATOR 7000 

• 3 łatwo wymienialne warstwy 

• Możliwość stworzenia  

   indywidualnej klawiatury  

• Łatwa w czyszczeniu 

• Bardzo szybka reakcja na  

   przyciśnięcie klawisza 

• Klawisze PLU (100)  

• Klawisze szybkiego dostępu (16) 

• Klawisz kalkulacji reszty 

• Klawisz ceny za 100g 

• Tara wprowadzana z klawiatury 

• Funkcja zatrzymania wyniku 

Uniwersalna klawiatura 



               AVIATOR 5000 

• Pełna mobilność dzięki zasilaniu 

   akumulatorowemu oraz/lub bateryjnemu 

 

• Długi czas pracy: 

- do 140 godzin (bez podświetlenia)  

- do 90 godzin (z podświetleniem) 
  

Wysoka mobilność 



         AVIATOR 5000 

• Przejrzysty i łatwy w odczycie 

 

• 3 podświetlane linie: 

 - 6-cyfrowa linia masy 

 - 6-cyfrowa linia ceny jednostkowej 

   - 6-cyfrowa linia ceny całkowitej 

 

• Możliwość włączania lub wyłączania 

  podświetlenia w zależności od  

   oświetlenia zewnętrznego 

  

• Tryb oczekiwania – uaktywnia się w celu 

   oszczędzania energii gdy waga nie jest 

   używana 

Wyświetlacz LCD 



           AVIATOR 7000 

• Pełna mobilność dzięki zasilaniu  

   bateryjnemu 

 

• Waga może być zasilana zarówno  

   ładowanymi bateriami NiMH, jak i  

   standardowymi bateriami typu D  

 

• Długi czas pracy: 

- do 140 godzin (bez podświetlenia)  

- do 90 godzin (z podświetleniem) 

 

Wysoka mobilność 



           AVIATOR 7000 

• Możliwość podłączenia drukarki lub 

   kasy fiskalnej 

 

• Wydruk paragonów (z VAT) 

 

• Wydruk raportów sprzedażowych w 

   5 językach (EN, D, F, IT, ES) 

 

• Ważenia z sumowaniem 

Obsługa protokołu POS 



     AVIATOR w pigułce 

Klawiatura Light-Touch 

             Aviator 7000         Aviator 5000 

Miejsce na zasilacz  

Ergonomiczne uchwyty  

Dodatki POS 

Jasny 4-liniowy 

wyświetlacz 

Duży wyświetlacz LCD 

Zaawansowana klawiatura  

membranowa 

Przyjazne dla 

środowiska 

Zasilanie akumulatorowe 

Zasilanie bateryjne Łatwe pozycjonowanie  



Dostępne modele serii Aviator 

Model:  Aviator 5000 Aviator 7000                      Aviator 7000 ze słupkiem 

Nośność:  15kg/ 5g 3kg/1g                                6kg/2g 

 12kg/2g 12kg/2g                             15kg/5g 

  15kg/5g 

  30kg/10g 



                Akcesoria 

Internal use only 

Akcesoria:  OHAUS Nr 

 

 Plastikowa osłona szalki 72247039 

 Plastikowa osłona obudowy 72247038 

 Głęboki pojemnik 72247115 



Wymiary AVIATOR 5000 



Wymiary AVIATOR 7000 

Model kompaktowy Model ze słupkiem 



Specyfikacja: Aviator 5000 vs. 7000 

• Nośność:  12kgx2g; 15kgx5g  - bez słupka:  3kgx1g; 12kgx2g; 15kgx5g; 30kgx10g 

  - ze słupkiem: 6kgx2g; 15kgx5g 

 

• Wyświetlacz: LCD LCD 

 6-cyfrowa linia masy,   6-cyfrowa linia masy 

 6-cyfrowa linia ceny jednostkowej,   6-cyfrowa linia ceny jednostkowej 

 6-cyfrowa linia ceny całkowitej,  7-cyfrowa linia ceny całkowitej   

   4- cyfrowa linia tary 

 

• Klawiatura: 32 przyciski, klawiatura membranowa  32 przyciski, klawiatura light touch 

 16 klawiszy szybkiego dostępu 16 klawiszy szybkiego dostępu (do każdego można  

  przypisać po 2 PLU) 

 

• Ilość PLU:  50 100 

 

• Zasilanie: - Zasilacz: 100–240 VAC, 50/60 Hz - Power adapter: 100–240 VAC, 50/60 Hz 

  - Akumulator - Ładowalne baterie: 6 NiMH lub standardowe typu D   

 

• Komunikacja: Brak RS232/ USB 

Aviator 5000 Aviator 7000 



Dziękuję za uwagę 


