Fejl beskeder:
Fejl besked
-----

Beskrivelse
Overbelastning

Løsning
Reducere vægt.

Err 1

Forkert dato

Ændre datoen ved at bruge
format : “yy;mm:dd”

Err 2

Forkert tid

Ændre tiden ved at bruge
format: “hh:mm:ss”

Err 4

0 indstillings fejl

Err 5

Tasttur fejl

0 indstillingen er oven grænser (4%max) Kontrollere om
vægten er tom.
Kontrollere tasttur og forbindelser.

Err 6

A/D værdi uden for
grænse værdien

Kontrollere om vægten er tom,
se om forbindelser og kabel er
i orden.

Err 9

Ustabil aflæsning

Kontrollere for drift, vibrationer, RF støj eller om der er
noget der påvirker vejepladen.
Kontrollere vejeceller, stik og
kabel.

Err 17

Tara uden for grænse
værdi

Fjern vægt og genstart
vægten.

--ol--

Over grænseværdi

Fjern kalibreringsvægt og
gentag kalibreringen.

Fai l h / fai l l

Kalibrerings fejl.

Gentag kalibreringen.

Err p

Printer fejl.

Kontrollere printer og indstillinger og forbindelsen.

Ba lo /
lo ba

Batteri lav

Genoplad batteri, check evt.
spændingen på lader og
batteri.

BW & BWS vejeindikator.

Installation:
Indikatoren monteres på det medfølgende beslag.
Forbind stikket fra vejecellerne og stikket fra adapteren.
Det interne batteri oplades til fuld kapacitet på ca. 12
timer. I venstre side på indikatoren vises lade status
med en LED lampe.

Rød = fladt batteri.

Gul = Opladning i gang.

Grøn = Fuld opladet.
HUSK! At oplade batteriet inden vægten tages i brug.

Displayet:

Tegning BWS:

Tegning BW:

Tasterne:

On/OFF. Tænd og sluk for indikatoren.
0-juster vægt.
Bekræft det valgte i menuen.

Tarering af vægt.
Skift menu og skift ciffere.

Vis gemt vægt i hukommelsen.
Skift til højre ciffere.

Akkumulering af aktuelle vægt, gemmes i
hukommelsen.
Skift til venstre ciffere.

Send data til pc’er eller printer.
Gå til den valgte menu.

Skift mellem gross og netto vægt. For at skifte
vejeenhed tryk og hold tasten i 3 sekunder.
Gå til normal vejning.

Senkunder funktioner for taster i menuen.

Kalibrering:
Normale bruger funktioner:


Power ON/OFF.
Tænd for vægten ved at trykke på ON/OFF tasten. Sluk ved at
trykke på ON/OFF igen.



ZERO
Tryk på ZERO for at 0-stille vægten, bruges når der er kommet skidt eller andet på vægten der påvirker det absolutte 0.



TARE
Tryk på TARE for at tarerer beholder, palle mm. Displayet
viser 0. og tara er aktiv. Fjernes emnet vil tara vises i
displayet som negative værdi.
Tryk på G/N for at skifte mellem gross og netto værdi.
For at slettes tara fjernes lasten og der trykke på TARE.
0 vises nu i displayet og tara er ikke længere aktiv.



Vælge vejeenhed. Kg Lb mm.
Tryk og hold G/N tasten i 3 sekunder for at skifte vejeenhed.

Kontrol vejning:
Indstilling af kontrol vejning, der kan sættes en høj og lav værdi for
kontrol. LED lampe i venstre side indikeres med Høj - OK - LAV.

Indstil høj og lav.


Tryk på G/N og PRINT tasterne samtidig, displayet vil vise
SET H Tryk på TARE for at vælge mellem SET H og SET L
Tryk på ZERO for at bekræfte det valgte. Displayet vil nu vise
00000 og blinke med det sidste cifre. Skift mellem cifrene ved
at trykke på M+ el. MR. Værdien sættes ved at trykke TARE.
Når den ønske værdi er opnået trykkes på ZERO, displayet
viser nu SET L. Gentag ovenstående for at indstille lav værdi.
For at gå til normal vejning trykkes på ZERO.

Tryk på Print tasten under opstart af indikatoren. Displayet viser pn
Tryk på M+, G/N og TARE for at komme ind i parameter menuen, displayet viser P0 chk.
Tryk TARE indtil P2 mod vises tryk på ZERO for at bekræfte og tryk
på TARE for af vælge cal tryk på ZERO for at bekræfte.
Displayet viser unld Tryk på ZERO for at udføre 0-kaliberingen.
Bemærk! Vægten må ikke være belastet.
Displayet viser den sidste anvendte kalibreringsindstilling. Ønskes den
ændret tryk på M+ eller MR for ar skifte ciffer og TARE for af ændre
værdien på cifferet. Bekræft med ZERO.
Displayet viser load. Placere kalibreringsvægten på den tomme vægt,
når stable vises i displayet, tryk på ZERO for at bekræfte.

P2 mod

Dual 1

Dual 2

P3 oth
P4

Dobbelt interval 1
Count: interne antal delinger.
Deci: decimal punkt indstilling.
Div 1: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100.
Div 2: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100.
Cap 1: 1. Kapacitet.
Cap 2: 2. Kapacitet.
Cal: Kaliberingen.
Gra: Tyngdekraft indstilling.
Dobbelt interval 2
Count: interne antal delinger.
Deci: decimal punkt indstilling.
Div 1: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100.
Div 2: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100.
Cap 1: 1. Kapacitet.
Cap 2: 2. Kapacitet.
Cal: Kaliberingen.
Gra: Tyngdekraft indstilling.

Lock
anm

Tastlås: on/off.
Levende dyr vejning: on/off.

g

Vejeenhed: on/off når enheden er on
kan der skiftes mellem vejeenhederne.

Indstillinger i kontrol vejning:


Tryk på G/N og PRINT tasterne samtidig, displayet viser
SET H. Tryk på TARE og vælge bEEP. Tryk på ZERO for at
bekræfte , displayet viser enten no eller ot eller nG.
Kontrol indstilling no: Ingen beep lyd. Funktionen afbrudt.
Kontrol indstilling ot: Når vægten er imellem høj og lav
værdierne vil OK vises og en beep lyd kan høres.
Kontrol indstilling nG: Når vægten er uden for valgte værdi
grænse vil beep lyd høres, høj eller lav vises.

Hukommelses funktion:
For at hente gemt vægt tryk på MR tasten. Displayet vil vis ACC X
(X = total antal akkumuleret vægt) derefter vises den totale værdi
som er gemt i ca. 3 sekunder.
Slet hukommelsen.

Tryk på M+ og MR tasterne på samtidig. Displayet viser
ACC 0 hukommelsen er nu slettet.
Automatisk hukommelse. Indikatoren kan indstilles til automatisk
hukommelse. Indstilling under parameter P2 - Con >> node >> Auto

Belast vægten når STABLE tegnet vises vil displayet vise
ACC 1 derefter totalvægt i ca. 3 sekunder.

Fjern belastningen fra vægten når vægten viser ZERO og
STABLE tegnet placere en anden belastning og så videre.

Der kan vejes op til 99 gang.

Vejning af levende dyr:
Denne funktion bruges til dyr vejning.
Indstillinger under parameter P4 - oth, Ann

For at tilkoble eller frakoble dyr vejnings funktionen trykkes på
TARE og ZERO samtidig. Når dyr vejning er tilkoblet vil HOLD
vises i displayet.

Parameter indstillinger:
Tastetur lås:
Lås af tastetur, indstiller under parameter P 3 oth >> lock
Når tasterne ikke har være brugt I 10 minutter vil de automatisk låse.
Når låsefunktionen er aktiv vil displayet vise K-lok når der trykkes på
tasterne.
Skal tasteturet låses op tryk på PRINT, MR og ZERO samtidig I ca.
3 sekunder. Displayet vil vise u-lck og derefter være I normal status.

Tryk på Print tasten under opstart af indikatoren. Displayet viser pn
Tryk på M+, G/N og TARE for at komme ind i parameter menuen, displayet viser P0 chk
Menu
P0 chk

Automatisk sluk af indikatoren:
Hvis vægten ikke er i brug kan indikatoren sættes til at slukke automatisk efter den valgte tid.

Tryk på ZERO i ca. 3 sekunder, displayet vil vise setbl. Tryk
på TARE til Set of vises og tryk på ZERO for at bekræfte.
Tryk på TARE for at vælge indstillingen.






P1 com

Of 0 - Ingen automatisk slukke funktion. Altid tændt.
Of 3 - Slukker 3 minutter efter sidste belastning.
Of 5 - Slukker 5 minutter efter sidste belastning.
Of 10 - Slukker 10 minutter efter sidste belastning.
Of 30 - Slukker 30 minutter efter sidste belastning.

Under menu
Set H
Set lo
beep No
Ok
ng
Mode Cont
ST 1
St C
Stable
Pr 1
Pr 2
Auto
Ask

Tryk på ZERO når den ønskede slukke funktion vises og tryk derefter på G/N for at forlade indstillingen.

Indstil baggrundslys:

Wirles
Kit 1

Indstilling af baggrundslys. Tryk på ZERO tasten i 3 sekunder, displayet viser setbl Tryk på ZERO for at bekræfte. Tryk på TARE for
at vælge indstillingen.

Bl au - Tænder baggrundslyset når vægten belastes, slukker
når vægten ikke belastes.

BL on - Altid baggrundslys.

Bl off - Aldrig baggrundslys.
Tryk på ZERO når den ønskede slukke funktion vises og tryk derefter på G/N for at forlade indstillingen.

Baud
Pr
Ptype
Bloth
P2 mod

sigr

Beskrivelse
Indstil høj grænseværdi.
Indstil lav grænseværdi.
Ingen beep lyd.
Beep lyd ved ok vejning.
Beep lyd ved høj el. lev vejning.
RS232 og akkumulering indstilling
Data sendes konstant.
Data sende 1 gang ved stabil vægt.
Data sendes konstant ved stabil vægt.
Data sendes 1 gang ved tryk på
PRINT (Printer indstilling)
Data sendes til print og akkumuleres
ved tryk på M+.
Auto print og akkumulering ved stabil
vægt og 0-visning.
ASK indstillinger
Kommando R: læs data.
Kommando T: Tare.
Kommando Z: Zero.
Trådløs kommunikation.
Baudrate: 600/ 1200/ 4800/ 9600.
Parity: 7 e1/ 7 o1/ 8 n1.
Tup P printer tpup.
Lp50 printer LP-50.
Blue tooth on eller off.
Enkelt interval
Count: interne antal delinger.
Deci: decimal punkt indstilling.
Div: deling 1, 2, 5, 10, 20 ,50 el. 100.
Cap: Kapacitet.
Cal: Kaliberingen.
Gra: Tyngdekraft indstilling.

