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Handhavande
Butiksvåg
Kern RPB
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Viktig information

En elektronisk våg är ett känsligt precisionsinstrument och måste hanteras därefter.
Undvik att placera vågen i miljöer med vinddrag, vibrationer, elektriska och magnetiska fält
samt temperaturväxlingar.
Om de yttre omständigheterna ändras, justera om vågen.
Undvik hög luftfuktighet, vätskor och damm då vågen inte är hermetiskt sluten.
Låt ej vätska komma i kontakt med vågen då det finns en risk att den kan tränga in i vågen
och skada lastcellen.
Vid rengöring av vågen använd ej kemikalier utan endast en torr eller lätt fuktad trasa och
torka försiktigt av vågen.
En uppvärmingstid på ett par minuter före användning ger ett stabilare mätresultat.
Detaljer som ska vägas måste placeras försiktigt på vågen.
Undvik att belasta vågen under en längre tid, även när den ej används.
Undvik chock-belastningar, slag, överlast och andra extrema behandlingar.
Torka omedelbart av eventuellt spill.
Om vågens programvara “hänger sig” och den ej reagerar som den ska, stäng av och sätt på
vågen igen.
Använd aldrig vågen i miljöer där det finns risk för explosioner. Standardversionen av vågen
är ej EX skyddad.
Brytning av plomberingen upphäver garantin.

Förberedelser

Packa upp vågen och placera den på ett stabilt underlag.
Justera fötterna så att vågen står plant, använd gärna ett vattenpass.
Undvik att placera vågen i miljöer med vinddrag, vibrationer, elektriska och magnetiska fält
samt temperaturväxlingar.
Undvik hög luftfuktighet, vätskor och damm då vågen inte är hermetiskt sluten

OBS! Glöm inte att ta bort transportskruven som sitter under vågen innan du börjar väga
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Vågfunktioner

Sätta på vågen on/off

►För att sätta på vågen tryck på knappen som sitter undertill på vågens högra sida och håll
in den en liten stund. Vågen kommer att utföra en ”självtest”. Så fort displayen visar ”0” i
alla tre displayerna så är den klar att användas.

► Om vågen inte visar 0 (kanske är vågplatten smutsig el dyl.) så tryck för att nolla
►För att stänga av vågen tryck på samma knapp.

Väga med Taravikt (behållare eller liknande)

►Ställ på den ”behållare” du vill använda på vågplattan och tryck
Displayen visar ”0”.

►Lägg det du ska väga i behållaren. Nu visas enbart vikten på det och inte behållaren.

►När du tömmer vågplattan kommer Taravikten att ligga kvar som ett minustal

►För att ta bort Taran så lasta av vågplattan och tryck

Överlast-varning

Om man överskrider vågens max kapacitet så ljuder en signal och displayen visar –OL-.
Undvik att överlasta eftersom att det kan skada vågen
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Väga med prisberäkning

►Om du använder någon typ av behållare så börja med att tarera bort den
Så att vågen visar 0

►Lägg på det som ska vägas på vågen

►Skriv in priset med siffer-knapparna ~ och priset beräknas automatiskt och visas
i displayen:

►Priset raderas med hjälp av

Spara priser i vågminnet (PLU)
RPB kan lagra 10 priser i sitt minne

►Skriv in priset med siffertangenterna ~ .

►Tryck och håll ner i ca 3 sekunder.

►Välj vilket PLU nummer du vill ha ~

►Priset lagras under det valda PLU numret
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Hämta/visa lagrade priser (PLU)

►Lägg godset som skall vägas på vågplattan

►Tryck

►Tryck önskat PLU nummer ~ .
Det sparade priset och det beräknade försäljningspriset visas.

! Innan ett nytt PLU kan hämtas måste priset raderas med !

Auto Clear

Om du vill att vågen ska nollas så fort vågen lastas av så tryck .

För att ta bort Auto Clear tryck igen.

Läs mer om vågen i den kompletta, tekniska manualen som medföljer vågen eller kontakta
B&O Vågar om du har några frågor.

Justeringar och ändringar av vågen inställningar bör endast göras av auktoriserad
personal.


