BEDIENING TOETSEN
TERMINAL
TYPE 3020

WEEG PROGRAMMA: AFDRUKKEN EN OPTELLEN

Afdrukken 1 weging
Bedien toets “F” , dan volgt automatisch (na stilstand van de aflezing):
- de gewichtwaarde wordt in het optel-geheugen bijgeteld
- een printafdruk van deze weging wordt gestart

F

Een dubbele afdruk is geblokkeerd totdat het gewicht onder een instelde waarde is geweest (zie
handboek punt 3.2.6)

Totalen:
afdrukken en wissen
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+

F

+



Bedien na elkaar de toetsen: “ORG” en “F” en “PRINT”
- het totaal gewicht wordt afgedrukt
- het totaal gewicht wordt gewist
- de wegingen teller wordt terug op 1 gezet

ORG

Bedien 1 x toets “ORG” , de gegevens van de eerste code worden getoond

Codes: oproepen
nieuw ingeven
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Met toets: “ 0” kan ongewijzigd weer worden teruggeschakeld
- de gegevens kunnen nu gewijzigd worden*), ingave wist de bestaande gegevens
- met toets: “C” kan per decade een ingave gewist worden
- direct terug naar de weegstand en inname van de code met toets: “PRINT”
of:
Bedien nogmaals toets: “ORG” , de gegevens van de volgende code worden getoond
- de gegevens kunnen nu gewijzigd worden*), ingave wist de bestaande gegevens
- met toets: “C” kan per decade een ingave gewist worden
enz.
Met toets: “ORG” worden zo alle aanwezige codes doorlopen **)
Na het oproepen, en eventueel wijzigen van een code, wordt deze ingenomen
en wordt teruggeschakeld naar de weegstand met toets “PRINT”
.
*) door een toets binnen korte tijd meerdere malen in te drukken wordt een van de letters
of tekens van die toets geselecteerd, na die korte tijd kan het volgende cijfer/letter worden ingegeven
**) niet met een naam geselecteerde (aanwezige) codes worden overgeslagen

Zie voor het selecteren en naam geven van een "ORG" code het handboek
3020 bij punt 2.6
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