GEBRUIKSAANWIJZING
10-98

Type 7744

Ingebruikname, onderhoud

Uitschakelen

Zet de weegschaal op een stabiele plaats en zorg
voor horizontale opstelling d.m.v. de 4 stelvoeten. Als
de interne accu is geladen is de weegschaal direct
gebruiksgereed.
De weegschaal is IP 54 dicht, en daarmee niet
geschikt voor een vochtige omgeving.
Reinig met een hooguit licht vochtige doek, gebruik
geen agressieve reinigingsmiddelen.
Schakel de weegschaal in door kort de
bedieningstoets in te drukken.

Met bedieningstoets bij gewichtsaflezing op 0.000 kg.

Accu laden, voeding
Steek, om de accu te laden, éérst de laad-adapter in
het stopcontact (230 VAC) en daarna de stekker aan
het snoer van de laad-adapter in de entree aan de
rechter zijkant van de behuizing.
Als deze volgorde wordt omgedraaid wordt de accu
slechts met zeer geringe capaciteit (druppellading)
geladen.
De weegschaal mag continu aangesloten blijven aan
de 230 V netspanning, de accu wordt dan echter niet
gebruikt, wat de capaciteit van de accu in de loop van
de tijd doet afnemen.
Aangeraden wordt de accu tenminste 1 x per maand
geheel te ontladen en weer volledig te herladen
Op de ingebouwde accu werkt de weegschaal ca. 40
uur continu, de oplaadtijd is minimaal 8 uur.
Tijdens het laden brandt de Led op de laad-adapter.
Volledige capaciteit van de accu wordt bereikt na 3 5 ladingen. Als de accu volledig leeg is kan het tot 15
minuten na het inschakelen van de lader duren voor
de weegschaal weer inschakelt.
Kg / Pound omschakeling
De weegschaal kan het gewicht aangeven in
kilogrammen of in pounds en ounces.
Omschakelen door, bij uitgeschakelde weegschaal,
de bedieningstoets ca. 5 seconden ingedrukt te
houden. Na 88888 verschijnt de ingeschakelde
eenheid in beeld.
Laat de bedieningstoets los. Door de toets opnieuw
kort in te drukken wisselt de gewichtseenheid. Houd
de toets weer ca. 5 seconden ingedrukt tot 888888
verschijnt. Laat de toets los, de weegschaal aflezing
staat nu in de gekozen eenheid.
Tarreren (= nulstellen over het hele weegbereik)
Plaats een artikel (b.v. een lege doos) op de
weegschaal. Druk op de bedieningstoets.
De aflezing zal nu 0.000 kg gaan staan. Dit kan
steeds herhaald worden tot aan het maximum
weegbereik. De tarrering wordt opgeheven door met
een leeg weegvlak de toets te bedienen.

Over/onderbelasting, Low battery
Horizontale streepjes boven in het display geeft
overbelasting aan. Streepjes onder in het display wijzen
op een te laag weegsignaal. Indien dit niet via een
kalibratie procedure is op te heffen wijst dit op een intern
defect. Raadpleeg uw leverancier.
Wanneer het display: Lo aangeeft is de
voedingsspanning te laag: herlaad de accu.
Her-kalibratie
- Houd, bij ingeschakelde weegschaal, de
bedieningstoets ca. 5 seconden ingedrukt.
- Laat los als: C 0 verschijnt.
- Wacht op: C 100.
- Plaats dan een nauwkeurig ijkgewicht ter waarde
van het maximum weegvermogen op het
weegplatform.
- Druk daarna 1 x op de toets
- Wacht op: 100 in het display.
- Verwijder het gewicht.
- Bedien de toets opnieuw, de weegschaal is nu
gejusteerd en gaat terug naar de weeg stand.
Garantie
Onder de garantie vallen alle materiaal- en fabricage
fouten tot 1 jaar na levering. Schade of storing door
verkeerde behandeling of onjuiste justering vallen buiten
de garantie. Uitsluitend in geval van door Soehnle
geaccepteerde garantie aanspraken wordt het toestel
door Soehnle hersteld of een vervangend exemplaar
geleverd. Verdere aanspraken op garantie en
vervolgschade zijn uitgesloten. Verzendkosten vallen
buiten de garantie regeling. Garantie aanspraken kunnen
alleen bij de leverancier van de weegschaal worden
ingediend.
Voorschriften
De Soehnle weegschaal type 7744 voldoet aan de eisen
volgens 90-384-CEE en is ontstoord volgens de geldende
richtlijn 89-336-EEG.
Het toestel is bedoeld voor interne weging en mag niet
voor handelsdoeleinden (verkoop) gebruikt worden.
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