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1.1 Inschakelen
Alleen bij onbelaste weegschaal.

Na afloop van het diagnoseprogramma springt het display op nul.
De weegschaal is klaar om te wegen.
Weeggoed plaatsen.
Het brutogewicht wordt aangegeven.

1.2 Uitschakelen
Bij lege weegschaal en weergave van 0 gewicht meteen mogelijk.
In andere gevallen moet de toets 5 seconden ingedrukt worden gehouden.

1.3 Wegen
Na inschakelen start het apparaat in de weegmodus.
Weeggoed plaatsen en gewicht aflezen.

1.4 Tarreren
Een lege bak op het plateau plaatsen en ON/TARA/OFF-toets indrukken.
Display springt naar nul en geeft N voor netto aan.
Het tarreren is mogelijk binnen het volledige weegbereik.

1.5 Bijwegen
Nadat de bak is getarreerd en de eerste component op het plateau is gelegd, wordt
de weegschaal op nul gezet door nog een keer op de ON/TARA/OFF-toets te
drukken.
Door deze handelingen te herhalen kunnen meer afzonderlijke componenten
worden bijgewogen.
Het meervoudige tarreren is mogelijk binnen het volledige weegbereik.
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1.6 PlusPlus- / minusminus-weging
Controle- of referentiegewicht op het plateau leggen. Tarreren met de
ON/TARA/OFF-toets.
Controle- of referentiegewicht van de weegschaal halen en de te wegen component
op het plateau leggen. Afwijking aflezen.

1.7 STORINGEN – OORZAKEN EN OPLOSSINGEN
DISPLAY

OPLOSSING

Onderbelasting: Op het display
verschijnen alleen de onderste
dwarsstrepen.

Weegschaal uitschakelen en weer
inschakelen. Het nulpunt wordt
automatisch opnieuw ingesteld.

Overbelasting: Op het display verschijnen
alleen de bovenste dwarsstrepen. Het
maximale weegbereik is overschreden.

Een deel van het weeggoed van
de weegschaal verwijderen of
weegschaal uitschakelen en weer
inschakelen. Het nulpunt wordt
automatisch opnieuw ingesteld.

Weegschaal staat niet stel met het
nulstellen.

Controleren of de weegschaal een
krachtshunt heeft.

Als deze maatregelen geen oplossing bieden of bij andere foutmeldingen, neemt u contact op met
uw servicepartner.
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