TEL- WEEGSCHAAL 9221
Bedieningshandleiding

Voor commercieel, bedrijfs- en industrieel gebruik
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1. ALGEMENE INFORMATIE
■ Toepassing

■ Reiniging

G e bruik sdoe l

Soehnle tel-weegschaal 9221 is ontworpen voor
het wegen van materialen en het (af-)tellen van
artikelen.

D

chal ewgs eSo ehnlT

o por env r two 2 ison 9 1

enva ek tb er nhe twegnvao edrh

talen. enhidsa

■ Veigheidsinstructies

c tie u tr s ns dsi ei h ig l ei V

Lees voor de inbedrijfsname van het apparaat de
in de gebruiksaanwijzingen opgenomen informatie
zorgvuldig door. Deze bevatten belangrijke instructies voor de installatie, het correcte gebruik en het
onderhoud van het apparaat.
De leverancier is niet aansprakelijk wanneer de
hierna volgende instructies niet worden opgevolgd:
bij gebruik van elektrische componenten onder verhoogde veiligheidseisen moeten de geldende bepalingen worden aangehouden. Werkzaamheden aan
het apparaat mogen nooit onder spanning worden
uitgevoerd. Bij ondeskundige installatie vervalt de
garantie. De elektrische aansluitingspecificaties
moeten overeenkomen met hetgeen op het netvoedingapparaat is vermeld.
De apparaten zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen.
Let op de toegestane bedrijfsomgevingstemperaturen
(Technische informatie).
Het apparaat voldoet aan de eisen voor de elektromagnetische compatibiliteit. Overschrijdingen van in
de normen vastgestelde maximale waarden moeten
worden voorkomen. Neem bij problemen contact op
met Soehnle Professional-Servicepartner.

Voor het reinigen is een vochtige doek en standaard
reinigingsmiddel voldoende. Gebruik geen schurende
middelen.

■ Onderhoud en Service
De weegschaal heeft geen regulier onderhoud nodig.
Het is echter wel zinvol de nauwkeurigheid met
bepaalde tussenpozen te controleren. De frequentie
daarvan hangt af van de gebruiksintensiteit en de
toestand van de weegschaal.

■ Omgeving

Dit apparaat is radio-ontstoorde conform de geldende
EG-richtlijn 89/336/EWG. Onder extreme elektrostatische en elektromagnetische invloeden bijv. bij gebruik van een radio of mobiele telefoon in de directe
omgeving van het apparaat kan de aanwijswaarde
worden beïnvloed. Na het weer verdwijnen van de
storingsinvloed is het product weer correct bruikbaar, eventueel is opnieuw inschakelen nodig. Bij
permanente elektrostatische storingsinvloeden verdient aarding van het platform aanbeveling.
Het apparaat is een meetinstrument. Tocht, trilling,
snelle temperatuurveranderingen en zonnestralen
kunnen de weegresultaten beïnvloeden.
De weegschaal heeft beschermingsklasse IP 54.
Hoge luchtvochtigheid, damp, agressieve vloeistoffen
en sterke vervuiling moeten daarom worden vermeden.
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■ Garantie/Aansprakelijkheid

■ Technische gegevens

Voor zover een door Soehnle Professional te behandelen gebrek aan het geleverde aanwezig is, heeft
Soehnle Professional het recht, naar keuze het gebrek
op te lossen of vervanging te leveren. Vervangen
onderdelen worden eigendom van Soehnle Professional. Wanneer de reparatie of levering van vervanging
niet afdoende is, gelden de wettelijke bepalingen.
De garantietermijn is 1 jaar vanaf de dag van aankoop.
Bewaar daarom uw rekening als bewijs. In geval van
service kunt u contact opnemen met uw leverancier
of de klantenservice van Soehnle Professional.
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor
schade welke is ontstaan door de volgende oorzaken: Onjuiste, ondeskundige opslag of gebruik,
foutieve montage resp. inbedrijfsname door de besteller of door derden, natuurlijke slijtage, verandering of ingrijpen, foutieve of nalatige behandeling
met in het bijzonder overmatige belasting, chemische,
elektrochemische, elektrische invloeden of vochtigheid, voor zover deze niet op Soehnle Professional
zijn terug te voeren.
Wanneer bedrijfs-, klimatologische of andere dergelijke invloeden tot een wezenlijke verandering van
de omstandigheden of de materiaaltoestand leiden,
vervalt de garantie voor het optimaal functioneren
van het apparaat. Voor zover Soehnle Professional
in afzonderlijke gevallen garantie verleent, betekent
dit de vrijheid van gebreken bij de uitlevertoestand
binnen de garantietermijn.
Originele verpakking voor eventueel retour zenden
bewaren.

Weegbereik:
6 kg / 45 kg
Schaalverdeling: 0,2 g / 1 g
Bedrijfstemperatuur: 0° – 40°C
Opslagtemperatuur: –10° – 55°C
de war Ijk

g/1 ,5g/1 ,2g/0 0

Een vervangen accu dient in overeenstemming met de nationale en plaatselijke
voorschriften voor milieubescherming en
recycling te worden afgevoerd

PB

Soehnle-Professional importeur Benelux
Weegtechniek Holland B.V.

G bH&Co.K lGm e a on si f o Pr nle eh So

den-A le12 -Ar on ed-v r M f an

Patroonsweg 23, 3892 DA Zeewolde
Tel. 036 522 20 30
Email

2BE-7 ackng D15

Fax. 036 522 20 60

: info@soehnle.nl

/3 3ax +4 91 5 f9(0)7 el 1 -2 1 1 T

Website : www.soehnle-professional.nl
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2. INBEDRIJFSTELLING
■ Leveringsomvang
•
•
•

INB IJFSNA EDR M E

■ Inschakelen/Uitschakelen

k g spat k ne i Levr

Weegschaal
Platform
AC-adapter

■ Opstellen

De weegschaal uitschakelen m.b.v. de AAN/UITtoets (zie afb.). NB: bij het uitschakelen dient de
weegschaal niet belast te zijn.

ne l l te sp loc eg sha Dew

1. Folie verwijderen en weegplatform aanbrengen.
2. Weegschaal op de werkplaats opstellen.
3. M.b.v. instelbare voetjes en waterpas
horizontaal opstellen.
4. Met de stekker op het elektriciteitsnet aansluiten.
De ingebouwde accu wordt opgeladen (LEDlampje brandt).
5. De weegschaal is klaar voor gebruik.

Pas op: te wegen goederen voorzichtig op het platform plaatsen. Het platform niet langdurig belast
houden. Abrupte belasting en belasting boven het
aangegeven max. laadvermogen vermijden om de
weegschaal niet te beschadigen.

AAN/UIT-toets

www.soehnle-professional.nl
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3. AFLEZING EN BEDIENING

TEL N B EDI N INS

■ Bedieningstoetsen

Nulstellen (beperkt bereik)

en p g sko n n i ien Bed

ts o e elt t Nuls

Omschakelaar tussen twee weegschalen
(inactief)

■ Aflees display

y la isp g sd n i ien Bed

Gewicht

Artikel gewicht of

eholvid Artikel aantal
-

aof

Referentiewaarden opslaan
en oproepen : 5> sneltoetsen

Om

Getallen of letters invoeren.gesintr alefo

enL
ovr etterfunctie : toets langer
ingedrukt houden

en) ts o e et iek anumer (alf

>t

en uk tslangidr o e

Artikelgewichten opslaan en oproepen

Aantal stuks

slanv top ohe or tsv o e t e ti unc F

Product Look Up : enkelstuks gewicht van een artikel

tLo okUp«) o duc den(»Pr ewar ti en er f e r

Instellen van Hi en Lo grenswaarden voor streefgewicht of -aantal

den enswar elnvadgr t Ins

e

Invoeren van een referentiegewicht : enkelstuksgewicht van een artikel

t egwich ti en er f e tr envah

Invoeren van het aantal artikelen voor de referentie weging
Optellen van getelde aantallen artikelen

elhid eho ev ti en er f e envadr o er

Inv

eln t denop

Dewar

Tarreren = nulstellen over het hele weegbereik

en er r ar

T

Nulstellen gewichtsaflezing (+ en - 2% bereik rond het bruto nulpunt)
Gegevens wissen / aflezing op 0 zetten

ts o e elt t Nuls
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■ Display symbolen
D

T

en ol b ysm la isp

Accu opladen po cAu
laden

Aflezing is het netto gewicht
Aflezing staat stil

t gewich

o t t Ne

tand ls ti S

Aflezing is exact nul

Nulmeding

Aflezing is in Lb: engels ponden
Aflezing is in kilogrammen

yinlb Displa

yinkg Displa

Hoeveelheid van de referentie (tel-)weging is te klein
Artikel gewicht is te klein (bij tel-wegen)

eklin t enhidsgwc E

Er is een waarde in het geheugen aanwezig
Grenswaarde is ingeschakeld bij tel-wegen
Grenswaarde is ingeschakeld bij wegen

eklin elhidt eho ev ti en er f e R

deanwzighu ar W

eln t jhe fbi e ti tac elpun t Ins

eln t jhe fbi e ti tac elpun t Ins

Belasting is boven de bovenste grenswaarde ingtbesBovlar
Belasting ligt tussen bovenste en onderste grenswaarde
Belasting is onder de onderste grenswaarde

ens gr der n-on eb ngtusov ti Belas

ens gr der on ng ti Belas
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WGENTL

4. WEGEN EN TEL-WEGEN
■ Nulstellen

Als artikelgewicht al bekend is

d ken be dsgew iic ht h n ee et nm le el T

Wanneer bij onbelaste weegschaal
de gewichtsaflezing niet op 0 staat :

•

chal ewgs t b jon elas anerbi W

Enkelstuks gewicht van het artikel
ingeven in grammen

nie
ts o e dtangewz, r tnulwo

en o er tinv endhisgwc Bek

ingr

amen.

indrukken. Bereik beperkt tot

•

eik elb er t jknuls en.Mogli uk indr

toets bedienen zolang het

-2%...+2% van het weegvermogen.

t. p kniper

In het gewichtdisplay wijst een pijltje
naar het "0" symbool:

■ Tarreren

eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg

•
•
•

De weegschaal telt nu het aantal artikelen.

.

tnar js jlwi Depi

eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg

Als een artikel te licht is, of het aantal stuks van de
k e k r t en f en/a ken r e b

arra

referentieweging te gering, dan wordt dat met de

T

De tel-weging kan wel worden voortgezet.

e t t mze or tf pla uderop Ho
n
.

Gewichtsaflezing gaat naar 0

tnarul. yga Displa

Een pijltje wijst op het symbool:

.

■ Streefgewicht /-aantal instellen

tnar js jlwi Depi

en l l te ns i

Geef een vooraf bekend tarragewicht
(in kg) in met de cijfertoetsen

gewenst bereik voor gewicht, of aantal af

toets bedienen zolang de
ingegeven waarde knippert

•
•

en o er tinv agewich r eldtar t tge s as V

enska engr d-b .eon ov M.bv

el- ho ev enof t ogewich or eikv fb er e tr s

te tellen stuks, worden ingesteld als volgt:

eld. t denig s r hednwo

de enzolagdwr uk indr

p kniper

en. v dtange r endwo

Zet de materialen op de schaal

tc gew ih ef e tr S

Met de boven- en ondergrenzen kan een

inkg .

•
•

t. gez

en. uk indr

rra ta de er gevo gin ti a dm n ha et egnm W

•

C eld»PIEW yv EIG tdispla « deniHT h r two gewich

t- o or denv r eminwo t t elingka en.Dt v ange

Verpakking op weegschaal zetten
toets bedienen

e- ti en er f e elagr t elhdnof eho ev ti en er f e leinr K

betreffende symbolen in het display aangegeven.

W
rra ta de ltge te vas et egnm

Tarra gewicht handmatig ingeven

•

T

T

Verpakking rechtstreeks tarreren

•

tal tge enzolagh uk indr

ingegeven getal knippert

eik. twg –2%…+vanheb er

toets bedienen

en. uk indr

Zonodig met
toets kiezen
tussen wegen (Net) en tellen (Cnt)
Op

T
en. t t mze or tf pla ouderop hpH

eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg
t) Cn eln( vant eom uk dr

•

Het display toont nu de (netto) ge-

en. ts mpla or tf pla enop ar W

wichtswaarde = bruto minus de inge-

toets bedienen

indr

ha- esc t .om .v t)e.v e narwg(N

elkn.

dt r enwo om tandisgek ls ti ts o A chalt sdewg

Op het "weight" display staat nu: "Hi Cnt" of "Hi Net",

.

geven tarra. Een pijltje wijst op:

en. uk

eld»W t« yvEIG tu»HiCn tdispla «ze HT Inhe

tnar js jlwi od.Depi on t tge ogewich t t tne he

dit is de bovenste grenswaarde:
Tarrering opheffen

•

de -w r a rra nta enva Wis

Maak de schaal leeg en druk op:

■ Tel - wegen

•

en. uk dr

Geef aantal stuks of gewicht (in g) in,
wissen met toets

enop djer wi er chalv ngwes ti Beals

de). war f e tr ens engr t«(b ov »HiNe of

•

t me enof o er inv

t gewich f e tr s Atalenhdof an

en. wis

de dewar nom uk

toets bedienen om in te nemen

indr

gen. ti e s eb ev t
e le n T

Onbekend artikel: referentie weging

Op het "weight" display staat nu: "Lo Cnt" of "Hi Net",

•

dit is de onderste grenswaarde:

eld»W t« yvEIGtu»LoCn tdispla «ze HT Inhe

d ken onbe dsgew iic ht h n ee et nm le el T

Leg een vooraf afgeteld aantal
artikelen op de weegschaal

de). war f e tr ens gr nder t«(o »LoNe of

e-nhd ti en er f e talr eldan t G e

•

o

en. ts mpla or tf pla

Geef aantal stuks of gewicht (in g) in,

thouden. uk ingedr

•

Geef dit aantal in met de cijfertoetsen

•

Bedien toets:
zolang het
ingegeven aantal knippert

wissen met toets

A an

enop o er sinv tuk tals

n e n e r eo v n i 0

•

Pin

dr

t. p talkniper tge enzolagh uk

De weegschaal telt nu het aantal artikelen.
eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg

T

eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg
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Vervolg: Streefgewicht / -aantal instellen

eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg

T

•
e-bduvinkmtorwa
Op het display:
"Pieces"
wordt nu met pijltjes
aangegeven of igetn.ode
belasting
ligt:
slufvar

■ PLU's innemen

Up) ok k tLo u d o U(Pr PL

t enzih endgr f f e tr deb top e js jlwi Depi

(Produkt Look Up)

CS«: eld»PIE yv displa

- boven de bovenste grenswaarde

n psla o

PLU's zijn de in een geheugen opgeslagen gegevens

ens engr b ng ov ti Belas

- tussen de boven- en ondergrens in

(o.a. het gewicht) van artikelen die regelmatig worden

- onder de onderste grenswaarde

geteld en zo snel kunnen worden ingeschakeld.

ens gr der n-on eb ngtusov ti Belas

e t uki r envakgb o er tniv ohe or U’sdeinv DePL

t jzeuith endwi jdb e spar ti uneop deln:zk

U-numer tPL othe p en.M ger dnop r gehunwo

ens gr der on ng ti Belas

Per PLU nummer kan worden opgeslagen: tarra,
De pijltjes schakelen in bij belasting > 20 gram

enkelstuksgewicht en naam. Afhankelijk van de

l
. tbar end2amzichb ov 0gr jlenwo Depi

ge top s- tanduigewch o duc a,pr r dentar r wo

sie, er chalkn,rge.Dwdvs

uitvoering kunnen tot 200 PLU's worden opgeslagen.

max.2 0 slan. U’sop 0PL

Wissen van de grenswaarden
Oproepen met

en

Artikel met onbekend gewicht als PLU innemen

, wissen met

g in ekn ergw et ic sht b nm sla sop

U’ PL

o t ep enm r Op

•

wiesn.

Leg een vooraf afgeteld aantal

chal wegsAtalnhdop an

artikelen op de weegschaal

en. ts pla

•

Geef dit aantal in met de cijfertoetsen

. enm.bv o er talnhdiv

A an

en. ts o e det

■ Aantallen optellen

•

en daarna:

bedienen

•

PLU nummer intoetsen
en. o er inv

Referentie weging uitvoeren of
artikelgewicht ingeven (zie "tel-wegen")o

•
•
•

•
•

elnas t ts tvas tukgewich S

eln«.

•
•

bedienen om aantal op te tellen
weegschaal leegmaken
nieuw aantal aftellen
o egn. o ev t

weer

en uk indr

en. uk indr

olgens v er

c tie n u lf te Op

•

env

nder»T

toets bedienen

PL

U-numer

en. uk

PLU naam ingeven

indr

en o er Uinv jvingadePL i chr
Be s

(aflezen op display: Piece Weight)

C eld»PIEW yv EIG (displa «). HT

chal enwgs uk indr

•

en. legmak

toets bedienen om in te nemen

De PLU is nu in het geheugen opgeslagen.

en ar W

bedienen voor bijtelling

d. amer ogr r Uisnugep
DePL

nieuw Op

Artikel met al bekend gewicht als PLU innemen

weegschaal leegmaken, enz...

en. chalegmknws

Op het display wijst nu een pijltje naar:

en. uk indr

•

. tnar js jlwi Depi

dsgew iic ht h n dee ken jbe nbi sla Uop PL

Enkelstuks gewicht van het artikel
ingeven in grammen

amen tingr enhidsgwc E

d. enb tsor o e t enmidlsh o er inv

Het totaal opgetelde aantal stuks tonen

•
•
•
•

He

gevn n la ta tto

•

bedienen, bij lege weegschaal !

chal!en.NB:gws uk indr

Het totaal geheugen wissen

•

genw euis tgeh lui ta o T

en vervolgens

bedienen,

en daarna:
bedienen
PLU nummer intoetsen

en. uk indr

olgens v er env

en. o er inv

U-numer PL

toets bedienen
PLU naam ingeven

en. uk
indr

en o er Uinv jvingadePL i Behr sc

(aflezen op display: Piece Weight)
olgens v er env

en. uk indr

•

bij lege weegschaal !

toets bedienen om in te nemen

ts o e elt t Nuls

De PLU is nu in het geheugen opgeslagen.
d. amer ogr r Uisnugep

wwwww.soehnle-professional.nl
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NEDRLAS Gebruiksaanwijzing tel-weegschaal 9221
T

eld. t denumg r elhdnwo egdho v ev eg

Telw gscha 92 1

Snel-toetsen als PLU innemen Opsla

■ PLU's oproepen

nm.bv

U ePL nd enva ep o r Op

–M5 nM1 se oet elt .sn

PLU's met nummer (0 ... 199)

Artikel met onbekend gewicht

r0–19 de ge non Uop sla PL nde enva p oe r Op

g in ekn ergw et ic sht b m

•

Leg een vooraf afgeteld aantal
artikelen op de weegschaal

•

toets bedienen

en. uk indr

chal wegsAtalnhdop an

•

e ts pla

PLU nummer intoetsen
en. o er inv

U-numer PL

n.

•

Geef dit aantal in met de cijfertoetsen

•

. enm.bv o erAtalnhdiv an

toets bedienen

n.
e uk
indr

d. er v ti Uisnuge ac

De PLU is nu ingeschakeld.

en. ts o e det

•
•

toets nogmaals bedienen
DePL

indr
en. uk

Gewenste "M" toets (1...5) lang
ingedrukt houden, tot het display
"Piece Weight" omschakelt

U PL nde enva p oe r

PLU's van de sneltoetsen

ts(M1–5)lang o e eM-t t G ewns

Op

–M5 nM1 se oet elt rsn de ge non op sla

•

indr
eldnar yv tdispla the o ent uk

Gewenste "M" toets (1...5) bedienen

en. uk ts(M1–5)indr o e eM-t t G ewns

C »PIE

EW EIG H
elt. hak sc er T«ov

De PLU is nu direct ingeschakeld.

d. er v ti Uisnuge ac DePL

•

PLU naam ingeven, of doorgaan
zonder een naam in te geven

en, o er Uinv jvingadePL i Behr sc

j i nderb ganzoehr sc do or fof
ving

•

en. o er ev int

toets bedienen om in te nemen
en. uk indr

De PLU is nu in het geheugen opgeslagen.

DePL

d. amer ogr r Uisnugep

Artikel met al bekend gewicht

–M5 nM1 se oet elt .sn

nm.bv

Opsla

dsgew iic ht h n dee ken be et m

•

Enkelstuks gewicht van het artikel
ingeven in grammen

amen tingr enhidsgwc E

■ Programmeren van opgeslagen
referentiegewichten met tarra
• Houder op weegschaal plaatsen.
indrukken.
•
Voorts als beschreven onder »Programmeren van
opgeslagen referentiegewichten«.

inv

d. enb tsor o e t enmidlsh o er

•
•

toets bedienen

en. uk indr

Gewenste "M" toets (1...5) lang

ts(M1–5)lang o e eM-t t Gewnst ewns

ingedrukt houden, tot het display

•

eldnar yv tdispla the o ent uk indr

"Piece Weight" omschakelt

•

Celt. hak»PIEW sc EIGer «ov HT

PLU naam ingeven, of doorgaan
zonder een naam in te geven

•

en. o er ev int

toets bedienen

indr

jving i nderb ganzoehr sc do or of

■ Tarra als standaard programmeren

en, o er Uinv jvingadePL i BeschrjvingadPLUoerBh sc

Houder op platform plaatsen vóór
het inschakelen van de weegschaal.
indrukken.
•
Voorts als beschreven onder »Programmeren van
opgeslagen referentiegewichten«.

en. uk

De PLU is nu in het geheugen opgeslagen.

DePL

d. amer ogr r Uisnugep
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V

ie l g bru k tr s- en i du ijf cie l, b dr r com e o

5. FOUTMELDINGEN

OUTM ELDING 5. F EN

■ Kalibratie door gebruiker

I kenJd

Weegbereik overschreden

k er i ru geb d or o

•

Tijdens het inschakelen van de weegschaal

en ed c kovers hr ei er egb nwe G ensva r

> Verwijder -een deel van- de

T

m or tf tpla envah ewgnar

T

chalenvdwgs chak tins jdensh i

toets ingedrukt houden

•

belasting van het weegvlak

ingedr

halen

thouden. uk

Nulstellen niet mogelijk

Pincode: 0000 intoetsen, bevestig met

ijk ogel nonm le l te s ul N

en. uk indr

n e n e r eo v n i 0

Pin

> Afwijking t.o.v. het nulpunt te groot
•

Eenheid "kg", bevestig met

gen ti e s enhidkgb ev E

en. uk indr

Met leeg, stilstaand (

•

)

■ Foutmeldingen tijdens kalibratie

tande ls ti ens t Onb elas

weegvlak de nulstand innemen met toets

)

jlnar i chal(p wegs

t me

Het weegvlak was tijdens de

gen. ti e s b ev

et ensh legtijd sc weha Alsde

Plaats een ijkgewicht *) op het

•

weegvlak, wacht op stilstand
(

), innemen met

opstartprocedure niet onbelast
tw las asogbe en er s li tia ini

m or wegtf op plaIJkgewich

> Schakel de weegschaal uit, en

ieuw chaluit-enopn gs W

jl i tand(p ls ti js enbi ts pla

gen. ti e s b ev

weer in met onbelast weegvlak

i

nar

eln chak ns

t )me

*) Gebruik een gewicht van minimaal 15% van
het weegvermogen, afgerond op hele kg's.

eikvan4jwg b 5kg er .bi jv en;bi uik r eikgb r

B.v. bij 45 kg bereik: een 8 - 45 kg ijkgewicht.
Justeer de weegschaal in het bereik waar de
hoogste nauwkeurigheid gewenst is.

tweg e15%vanh b e- t enmis tvan jkgewich eni tE

Kalibratiegewicht is te licht

t. uik r dengb –4 tvan5 r 5kgwojeich kanei

gijk gew laic ht T

eik tb er tinhe o egpas dent r ewo t jkingde Dei

Kalibratiegewicht wijkt teveel af

tis. eis iger eurhidv enauwk t ts o o indegr war

n gvafw ijk a in te o egr T

(b.v. 5,2 kg i.p.v. 5,0 kg) i(jbv
gew ic ht f ee tr s et h

•

De weegschaal wordt nu opnieuw gestart.

ge- dtop r elingwo chak ingvdes er ials Init

Plaats geen belasting op de schaal tijdens
de opstartprocedure.

.5,2ktlangpsiv0)
chal ingdews er ials jdensit t.Ti tar s

thouden. b on elas

www.soehnle-professional.nl w
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k er i ru egb d or o Bijkend

t o o egr t jkingvaulp wi f A

NED RLA S

Gebruiksaanwijzing tel-weegschaal 9221

o

ielgbruk tr s-enidu ijf ciel,bdr comer or

Telw gscha 92 1

Weegtechniek Holland B.V.
Patroonsweg 23

ed.vAirsglth ©esnioalGmSfbH&hC.KPr Weegtechniek Holland B.V. Openbarmkig ,evnuldigk
gandtech–orfkmvzuilbew
eminstgovalGjSzcfbhH&Cw.KPreudnT

V

G bH&Co.K lGm e a on si f o Pr nle eh So

den-A le12 -Ar on ed-v r M f an

2B ackng

3892 DA Zeewolde

Nederland

Tel.

+31 (0)36 522 20 30

Fax

+31 (0)36 522 20 60

Email

info@soehnle.nl

o on f el

T

E-7 D15

/3 3 +4 91 5 9(0)7 1 -0

ax f el

T

/3 3 +4 91 5 9(0)7 1 -2 1 1

om enal.c sio of o r o@sehnl-p f in

Website www.soehnle-professional.nl

w

om enal.c sio of o r .sehnl-p

Weegapparatuur en weegcomponenten
12

Wegschaln,ytmopi wke

www.soehnle-professional.nl

w

esional.cm of .soehnl-pr w

12/2008 470.070.072nl

1

0 2 .07/2 .07 8470

