BEDIENING TOETSEN
WEEG PROGRAMMA: TEL WEGEN

TERMINAL
TYPE 3020

Zie ook gebruiksaanwijzing 3020 pag 21 e.v.

Toets bediening
Inschakelen telfunctie
F

Beschrijving
- zorg dat de gewichtaflezing exact op 0 staat
- bedien toets "F" om de tel-weegfunctie in te schakelen
De functie moet geactiveerd zijn in de instelmode: punt 2.2
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Referentie weging

- plaats, indien gewenst, een vat of doos op het weegvlak
- bedien toets: “ T” : de aflezing gaat naar 0 kg
òf
- toets het tarra gewicht in met de cijfertoetsen ( b.v. 13,25)
- bedien toets: “ T” : de aflezing wordt met het tarra gewicht verminderd.
- tarra uitschakelen met toets: : “ 0”, of na elkaar cijfertoets "0" en “ T”.
- na toets "F" vraagt het display om het opleggen van een aantal artikelen
(hetzelfde aantal als de vorige referentie weging)
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dit aantal kan zo nodig met de cijfertoetsen gewijzigd worden: 1 - 99
leg de artikelen op de weegschaal (mag ook al vóór toets F bediening)
bedien toets "PRINT", het artikel gewicht wordt nu berekend en ingeschakeld
de aflezing geeft nu het aantal stuks op het weegvlak aan
de weegschaal telt nu het aantal stuks
beëindig een telweging met toets: "C"

met ingeschakelde tel-functie (toets “F”)
- bedien na elkaar toetsen: “INFO” en “F”: het artikelgewicht is nu afleesbaar
- ongewijzigd terug naar de tel-mode met toets: “ 0”
- of: wis of wijzig de waarde met toets: "C", of met de cijfertoetsen
- toets "INFO" wijzigt de gewichtseenheid (kg ↔ g)
- neem de waarde in met toets "PRINT", en terug naar de tel-mode
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- bedien toets “F” en 2 x "ORG": het laatst opgevraagde artikel wordt afleesbaar
- met toets: ” T” en “F” : doorloop de lijst van aanwezige artikelen
of geef het de geheugenplaats (of artikel nr.) in, bevestig met toets "PRINT"
- schakel het artikel in in de telmode met toets: “PRINT”
- de weegschaal telt nu met het ingeschakelde artikel gewicht

Omschakelen
weegschalen
INFO

- bedien na elkaar toetsen: “INFO” en “ORG”
ORG

- de volgende aangesloten weegschaal komt nu op de aflezing
Alle gegevens blijven behouden bij het omschakelen
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