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1 Tekniska data
KERN

AEJ 100-4CM

AEJ 200-4CM

AEJ 200-5CM

Avläsningsnoggrannhet (d)

0,1 mg

0,1 mg

0,01 mg; 0,1 mg

Kapacitet (Max)

160 g

220 g

82 g; 220 g

Minsta last (Min)

10 mg

10 mg

1 mg

Kontrollskaldel (e)

1 mg

1 mg

1 mg; 1 mg

Kontrollklass

I

I

I

Upprepbarhet

0,2 mg

0,2 mg

0,04 mg; 0,1 mg

Linearitet

±0,3 mg

±0,3 mg

±0,1 mg; 0,2 mg

4s

4s

6 s; 3,5 s

intern

intern

intern

8h

8h

8 h; 8 h

Signalens stigtid
Justeringsvikt
Uppvärmningstid
Viktenheter
Min. styckvikt vid räkning av
antalet stycken
Antal referensstycken vid
räkning av antalet stycken
Vågplatta,
av rostfritt stål [cm]
Nettovikt (kg)
Tillåten
omgivningstemperatur
Luftfuktighet
Inspänning
Nätenhetens
sekundärspänning
Gränssnitt
Utrustning för vägning under
vågen

5

g, mg, ct

g, mg, ct

g, mg, ct

0,1 mg

0,1 mg

0,1 mg

10, 20, 50,
fritt valbart

10, 20, 50,
fritt valbart

10, 20, 50,
fritt valbart

Ø 10

Ø 10

Ø 8,5

5,4

5,4

5,4

från +10°C till +40°C från +10°C till +40°C från +10°C till +40°C
80%, relativ
80%, relativ
80%, relativ
(utan kondensering) (utan kondensering) (utan kondensering)
110-230 V AC

110-230 V AC

110-230 V AC

13,5-16 V

13,5-16 V

13,5-16 V

RS 232C; USB

RS 232C; USB

RS 232C; USB

krok

krok

krok

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

KERN

AES 100-4C

AES 200-4C

Avläsningsnoggrannhet (d)

0,1 mg

0,1 mg

Kapacitet (Max)

160 g

220 g

Upprepbarhet

0,2 mg

0,2 mg

Linearitet

±0,2 mg

±0,2 mg

4s

4s

150 g (E2)

200 g (E2)

8h

8h

Signalens stigtid
Rekommenderad
justeringsvikt, ej adderad
(klass)
Uppvärmningstid
Viktenheter

ct, dwt, g, gn, mg, oz

ct, dwt, g, gn, mg, oz

0,5 mg

0,5 mg

Min. styckvikt vid räkning av
antalet stycken
Antal referensstycken vid
räkning av antalet stycken
Vågplatta,
av rostfritt stål [cm]
Nettovikt (kg)
Tillåten
omgivningstemperatur

10, 20, 50,
fritt valbart

10, 20, 50,
fritt valbart

Ø 10

Ø 10

5,4

5,4

från +18°C till +30°C

från +18°C till +30°C

Luftfuktighet

80%, relativ
(utan kondensering)

80%, relativ
(utan kondensering)

Inspänning

110-230 V AC

110-230 V AC

13,8 V

13,8 V

RS 232C; USB

RS 232C; USB

krok

krok

Nätadapterns
sekundärspänning
Gränssnitt
Utrustning för vägning under
vågen

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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KERN

PLJ 300-3CM

PLJ 600-3CM

Avläsningsnoggrannhet (d)

1 mg

1 mg

Kapacitet (Max)

360 g

600 g

Minsta last (Min)

20 mg

20 mg

Kontrollskaldel (e)

10 mg

10 mg

Kontrollklass

II

II

Upprepbarhet

1 mg

2 mg

Linearitet

±4 mg

±4 mg

4s

4s

enhet

enhet

2h

4h

Signalens stigtid
Justeringsvikt
Uppvärmningstid
Viktenheter
Min. styckvikt vid räkning av
antalet stycken
Antal referensstycken vid
räkning av antalet stycken
Vågplatta,
av rostfritt stål [mm]
Nettovikt (kg)
Tillåten
omgivningstemperatur

ct, g, kg

ct, g, kg

5 mg

5 mg

10, 20, 50,
fritt valbart

10, 20, 50,
fritt valbart

128×128

128×128

4,6

4

från +10°C till +40°C

från +10°C till +40°C

Luftfuktighet

80%, relativ
(utan kondensering)

80%, relativ
(utan kondensering)

Inspänning

100-240 V

100-240 V

Nätadapterns
sekundärspänning

13,5-16 V

13,5-16 V

RS 232C; USB

RS 232C; USB

krok

krok

Gränssnitt
Utrustning för vägning under
vågen
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KERN

PLJ 700-3CM

PLJ 3000-2CM

Avläsningsnoggrannhet (d)

1 mg

10 mg

Kapacitet (Max)

750 g

3500 g

Minsta last (Min)

20 mg

500 mg

Kontrollskaldel (e)

10 mg

100 mg

Kontrollklass

II

II

Upprepbarhet

2 mg

10 mg

Linearitet

±4 mg

±40 mg

4s

4s

Signalens stigtid
Justeringsvikt
Uppvärmningstid

enhet
4h

Viktenheter

ct, g, kg

Min. styckvikt vid räkning av
antalet stycken

5 mg

Antal referensstycken vid
räkning av antalet stycken
Vågplatta,
av rostfritt stål [mm]
Nettovikt (kg)
Tillåten
omgivningstemperatur

2h

10, 20, 50,
fritt valbart
128×128

195×195

3.5

4,4
från +10°C till +40°C

Luftfuktighet

80%, relativ
(utan kondensering)

Inspänning

100-240 V

Nätadapterns
sekundärspänning

13,5-16 V

Gränssnitt
Utrustning för vägning under
vågen

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

RS 232C; USB
krok
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1.1 Mått
AEJ-C/AES-C:

PLJ-C:

9
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2 Apparatöversikt
KERN AEJ/AES-C:

1.
2.
3.
4.
5.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

Vindskydd
Vågplatta
Display
Tangentsats
Skruvfot

10

KERN PLJ-C:

1.
2.
3.
4.
5.
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Vindskydd
Vågplatta
Display
Tangentsats
Skruvfot

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

Kontakter (alla modeller)

1.
2.
3.
4.
5.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

Kontakt för nätadapter
COM 2 port
COM 1 port
USB 2 port
USB 1 port
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2.1 Översikt av indikeringar/tangentsatsen
Exempel — AEJ-C:

1.
2.
3.
4.
5.

13

Stabiliseringssymbol
Nollindikering
Informationsrad
I godkända vågar visas icke-godkända värden inom parentes.
Viktenhet "g"

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

Knapp

Funktion
•

Påslagning/frånslagning

•

Hämtning av databasen

•

Funktionsknapp

•

Val av driftsläge

•

Hämtning av justeringsfunktion

•

Hämtning av meny

•

Tarering

•
•

Omkoppling mellan viktenheterna
I menyn: återgång till vägningsläget

•
•
•

I menyn: scrollning bakåt
I menyn: scrollning framåt
Navigeringsknappar, se avs. 2.1.1

•
•

Överföring av vägningsdata via gränssnittet
I menyn: bekräfta/spara

•
•

Nollställning
Radering av en post i databasen

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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2.1.1
Knapp

Navigeringsknappar/numerisk inmatning
Benämning
Navigeringsknapp

15

Funktion


Värdeökning för blinkande siffra

Navigeringsknapp 

Värdeminskning för blinkande siffra

Navigeringsknapp 

Val av siffra till höger

Navigeringsknapp 

Val av siffra till vänster

Navigeringsknapp

Bekräftelse av inmatade data

ESC

Annullering av inmatad data.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

3 Grundläggande anvisningar
3.1 Ändamålsenlig användning
Den av Er inköpta vågen används för bestämning av vikt (viktvärde) på det godset
som vägs in. Den ska betraktas som "icke-självständig våg", dvs. material för vägning
ska placeras försiktigt manuellt i mitten av vågplattan. Vägningsresultatet kan läsas
av efter att värdet stabiliserat sig.

3.2 Oändamålsenlig användning
Vågen är inte avsedd för dynamisk vägning när små mängder av vägt material tas
bort eller läggs till. Med hänsyn till den interna "stabiliseringskompenseringen" skulle
vågen kunna ge felaktiga utslag! (Exempel: en vätska rinner långsamt ut ur en
behållare som befinner sig på vågen)
Utsätt inte vågplattan för långvarig belastning. Detta kan skada mätmekanismen.
Undvik slag eller överbelastning av vågplattan utöver angiven maximal (Max)
belastning inkl. befintlig tarabelastning. Detta kan skada vågen.
Använd aldrig vågen i explosionsfarliga utrymmen. Standardutförande är inte
explosionssäkert utförande.
Det är förbjudet att utföra några konstruktionsändringar i vågen. Detta kan orsaka
felaktiga vägningsresultat, brott mot tekniska säkerhetsvillkor eller förstöra vågen.
Vågen får endast används i enlighet med givna anvisningar. För annan
användning/andra användningsområden ska skriftligt tillstånd från KERN inhämtas.

3.3 Garanti
Garantin upphör:
•

då våra anvisningar enligt bruksanvisningen inte följs;

•

när vågen används på ett icke ändamålsenligt sätt;

•

då man modifierar eller öppnar enheten;

•

vid mekanisk skada eller skada till följd av energibärare, vätskor, normalt slitage;

•

vid felaktig inställning eller felaktig elinstallation;

•

vid överbelastning av mätmekanismen.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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3.4 Tillsyn över kontrollapparater
Inom ramen för kvalitetssäkringssystemet ska vågens tekniska mätegenskaper och
eventuella standardvikt kontrolleras regelbundet. Ansvarig användare ska i detta
syfte bestämma en lämplig tidsintervall samt typ och omfattning på sådan kontroll.
Information gällande tillsyn över kontrollapparater, däribland vågar, samt nödvändiga
standardvikter
kan
hittas
på
KERNs
hemsida
(www.kern-sohn.com).
Standardvikterna samt vågarna kan snabbt och billigt justeras hos av DKD (Deutsche
Kalibrierdienst) ackrediterat KERNs justeringslaboratorium (återställande till den i
landet gällande standarden).

4 Allmänna säkerhetsföreskrifter
4.1 Iakttagande av anvisningar enligt bruksanvisningen
 Före uppställning och idrifttagande av vågen ska bruksanvisningen
läsas noga även om Ni redan har erfarenhet av KERNs vågar.
 Alla språkversioner innehåller icke bindande översättning.
Originaldokumentet på tyska språket är bindande.

4.2 Utbildning av personal
Endast utbildad personal får handha och utföra underhåll av apparaten.

5 Transport och förvaring
5.1 Leveranskontroll
Omedelbart efter leverans kontrollera att paketet inte har synliga skador, samma
gäller för instrumentet efter uppackning.

17
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5.2 Förpackning/returfrakt
 Spara alla delar av originalförpackningen för eventuell returfrakt.
 Använd endast originalförpackning för returfrakt.

 Vid utskick koppla ifrån alla anslutna kablar och lösa/rörliga delar.
Fig. Exempel KERN AEJ/AES-C

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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 Återmontera transportskydden om sådana finns.
 Skydda alla delar, ex. vindskyddet i glas, vågplattan, nätadaptern osv. mot
stötar och skador.

19
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6 Uppackning, uppställning och idrifttagande
6.1 Uppställningsplats, användningsplats
Vågarna är konstruerade för att uppnå trovärdiga vägningsresultat vid normala
driftförhållanden.
Val av rätt uppställningsläge säkerställer exakt och snabb funktion.
Vid val av uppställningsplats Iaktta följande regler:
•
•
•
•
•
•

•

Ställ upp vågen på stabil och plan yta.
Undvik extrema temperaturer samt temperaturvariationer som förekommer,
ex. vid uppställning nära värmeelement eller platser utsatta för direkt solljus.
Skydda vågen mot korsdrag som förekommer vid öppna fönster och dörrar.
Undvik vibrationer under vägning
Skydda vågen mot hög luftfuktighet, ångor, vätskor och damm.
Utsätt inte vågen för hög fuktighet under en lång tid. Oönskad kondensbildning
(kondensering av luftfukten i apparaten) kan förekomma då kall apparat
placeras i ett mycket varmare utrymme. I sådant fall ska apparaten kopplas
ifrån strömförsörjningsnätet och tillåtas anpassa till omgivningstemperaturen i
ca 2 timmar.
Undvik statiska laddningar från vägt material, vågen behållare.

Vid förekomst av elektromagnetiska fält, statiska laster och ostabil strömförsörjning
kan stora avvikelser i resultatet förekomma (felaktigt vägningsresultat). I sådant fall
ställ upp vågen i en annan plats.

6.2 Uppackning och kontroll
Ta ut apparaten och tillbehören ur förpackningen, avlägsna förpackningsmaterial och
ställ upp apparaten på avsedd driftsplats. Kontrollera om alla delar vilka ingår i
leveransen finns tillgängliga och oskadade.
Leveransomfattning/serietillbehör:
•
•
•
•
•
•

21

Våg, se avs. 2
Nätadapter
Bruksanvisning
Skyddskåpa
Krok för vägning under vågen
Transportskydd (endast modellerna PLJ-C)

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

6.3 Uppställning
 Avlägsna transportskyddet (endast modellerna AEJ-C i PLJ-C)

För att lossa transportskyddet skruva ut transportskruven.
För transport skruva försiktigt in tranasportskruven (tills motstånd känns).

• Ställ vågen i våg med hjälp av de ställbara fötterna, luftbubblan i vattenpasset
ska befinnas sig inom markerat område.

• Kontrollera avvägningen regelbundet.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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Modellerna AEJ/AES-C:

•
•
•
•
•

23

Öppna vindskyddet i glas på alla sidor.
Lägg in plåtskyddet (1) i vågkammaren.
Lägg centreringsringen (2) på plåtskyddet.
Lägg vågplattan (3) på centreringsringen.
Lägg in vindskyddets ring (4) i vågkammaren.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

Modellerna KERN PLJ-C:
Modeller med 10 mg avläsningsnoggrannhet

•
•

Ta bort tejpen från gummidetaljerna (1).
Lägg vågplattan (2) på gummidetaljerna.

Modeller med 1 mg avläsningsnoggrannhet

•
•
•

Ta bort tejpen från gummidetaljerna (1).
Lägg vågplattan (2) på gummidetaljerna.
Montera vindskyddet (3).

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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6.4 Anslutning till elnätet
Strömförsörjning sker med extern nätadapter. Det på apparaten angivna
spänningsvärdet måste stämma överens med lokal spänning.
Använd endast originalnätadaptrar från KERN. Andra produkter får endast användas
med KERNs medgivande.

6.4.1 Påslagning av strömförsörjningen
• Vågen ska strömförsörjas med hjälp av nätadapter. Displayen tänds,
programversion visas. Vågen utförs självtest och kopplas automatiskt om till
vägningsläget.
När "JUSTERING” visas genomförs automatisk justering av vågen (endast
modellerna AEJ-C i PLJ-C).

6.5 Anslutning av periferiutrustning
Innan extra utrustning (skrivare, dator) kopplas till/bort från datagränssnittet ska
vågen kopplas ifrån elnätet.
Använd endast tillbehör och periferiutrustning från KERN som optimalt anpassats till
vågen.

6.6 Första idrifttagande
För att få exakta vägningsresultat med hjälp av elektroniska vågar ska man
säkerställa att vågen uppnår rätt arbetstemperatur (se "Uppvärmningstid", avsnitt 1).
Under uppvärmningstiden ska vågen strömförsörjas (eluttag, ackumulator eller
batteri).
Öppna vindskyddets dörr för att anpassa vågen till omgivningsförhållanden.
Vågens noggrannhet beror på den lokala tyngdaccelerationen.
Anvisningar i avsnittet "Justering" ska ovillkorligen följas.
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7 Justering
Eftersom värdet av jordens tyngdacceleration inte är jämnt i varje plats på jorden ska
varje våg anpassas - enligt vägningsregel som framgår av fysikgrunderna - till
jordens acceleration som råder i vågens uppställningsplats (endast om vågen inte
fabriksjusterats i uppställningsplatsen). Denna justeringsprocess ska utföras vid
första idrifttagande, efter varje ändring av vågens läge samt vid varierande
omgivningstemperatur. För att få exakta mätvärden ska apparaten dessutom justeras
regelbundet även i vägningsläget.
Följande justeringstyper är möjliga:
•
•
•

automatisk justering med intern vikt (endast modellerna PLJ), se avs. 7.2.1;
automatisk justering med intern vikt efter tryckning på CAL-knappen;
justering med extern vikt, se avs. 7.2.2.
•
•

Justering kan genomföras när det inte finns några föremål på vågplattan. Vid
belastad vågplatta visas felmeddelandet "Er1 Hi".
Justeringen kan avbrytas med hjälp av UNIT-knappen.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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7.1 Automatisk justering med intern vikt (endast modellerna AEJ-C
och PLJ-C)
Vågens noggrannhet kan kontrolleras när som helst och återinställas med hjälp av
inbyggd justeringsvikt.
Funktionen med automatisk justering är alltid aktiv. Justeringen kan också startas när
som helst med CAL-knappen.
När vågplatta är belastad visas meddelandet ÖVERSKRIDEN KAPACITET i
displayen. Lätt en vikt som är mindre än 10 % Max på vågplattan och justera vågen.
Automatisk justering utförs:
•

när vågen kopplas ifrån elnätet,

•

vid temperaturändring.
Tack vare användande av temperatursensor utför vågen en helautomatisk
justering omedelbart efter att en temperaturändring på 3°C upptäcks. Visning av
°C-indikering innebär att justering snart startas.

•

efter utgång av definierad tidsintervall,
Efter utgång av den tidsintervall som definierats i menyn (kan väljas inom området
1–12 h).

Vid typgodkända vågar:
•

sker automatisk justering varje 3 timmar.

I följande driftslägen är den automatiska interna justeringen avstängd:
•
•
•
•
•
•
•
•
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räkning av stycken,
vägning med tolerans,
dosering.
bestämning av procentvärde,
vägning av djur,
statistik
summering
"Hold” funktion
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7.2 Inställningar i menyn
Menyposten "P1 justering”
AEJ-C/PLJ-C
P1.1

[Justering]
AES-C

INTERN justering

–

Intern justering, endast PLJ-C

–

P1.2 EXTERN
justering

Extern justering*

–

P1.3

Användarens justering

ANVÄNDAREN
S justering
P1.4

–

Justeringstest

JUSTERINGSTE
ST
* = funktionen är spärrad i typgodkända vågar [Er 9 lock].

7.2.1 P1.1 INTERN justering - Intern justering (endast modellerna AEJ-C och

PLJ-C)
•

Automatisk intern justering, se avs. 7.1

•

Manuell aktivering av intern justering

Tryck på CAL-knappen eller hämta menyn "P.1.1 INTERN JUSTERING".

Tryck på
eller

knappen.

Intern justering pågår.
•
•
•

Det får inte finnas några föremål på vågplattan.
Justeringen kan avbrytas med hjälp av UNIT-knappen.
Efter framgångsrikt avslutad justering kopplas vågen automatiskt om till
menyn. Återgång till vägningsläget med hjälp av UNIT-knappen.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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7.2.2 P1.2 EXTERN JUSTERING - Användarens justering (endast
modellerna AES-C)
Justering ska utföras med hjälp av rekommenderad justeringsvikt (se avs. 1
"Tekniska data”).
Säkerställ stabila omgivningsförhållanden. Ge vågen nödvändig uppvärmningstid (se
avsnitt 1) för att stabilisera vågen.

Det får inte finnas några föremål på
vågplattan. Tryck på PRINT-knappen,
meddelandet JUSTERING visas i
displayen.

Vänta tills nödvändig justeringsvikt visas i
displayen.
(här angiven som exempel)
Ställ försiktigt upp nödvändig justeringsvikt
i mitten av våg plattan och tryck på PRINTknappen.
Displayen visar meddelandet JUSTERING,
justeringsprocessen är startad.
Justeringen avslutas när meddelandet TA
BORT VIKTEN visas, ta bort
justeringsvikten. Efter framgångsrikt
avslutad justering kopplas vågen
automatiskt om till undermenyn P 1.2.
Efter tryckning på UNIT-knappen återgår
vågen till vägningsläget.

•
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Vid typgodkända vågar är funktionen låst.
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7.2.3 P1.3 ANVÄNDARENS justering - Användarens justering (endast
modellerna AESC)
Funktionen gör det möjligt för användaren att välja valfri justeringsvikt.
I verkligheten ska justeringsvikten inte vara mindre än 30% av Max-området.
Funktionen är inte tillgänglig i godkända vågar!
Starta processen enligt figuren i
vägningsläget.

Displayen visar siffror, siffran till
vänster blinkar. Mata in önskad
justeringsvikt med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
genom att trycka på PRINTknappen.
Det får inte finnas några föremål på
vågplattan, bekräfta med PRINTknappen.

Vänta tills värdet av inställd
justeringsvikt visas i displayen.
Ställ försiktigt upp nödvändig
justeringsvikt i mitten av våg plattan
och tryck på PRINT-knappen.
Displayen visar meddelandet
JUSTERING, justeringsprocessen är
startad.
Justeringen avslutas när
meddelandet TA BORT VIKTEN
visas, ta bort justeringsvikten. Efter
framgångsrikt avslutad justering
kopplas vågen automatiskt om till
undermenyn P 1.3.
Återgå till vägningsläget genom att
trycka några gånger på UNITknappen.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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7.2.4 P1.4 JUSTERINGSTEST - Justeringsprotokoll (endast modellerna
AEJ-C och PLJ-C)
Funktionen medger jämförelse mellan intern justeringsvikt och sparat värde. Testet
utförs automatiskt. Resultatet visas i displayen och efter anslutning av skrivare (tillval)
skrivs det ut via gränssnittet.

Tryck på UNIT-knappen för att återgå till menyposten och vägningsläget.
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7.2.5 Utskrift av protokoll
Efter varje justering skapas automatiskt ett justeringsprotokoll och sänds till COM 1
porten och RS232-gränssnittet.
Inställning av justeringsprotokollet, se avsnitt 17.1.1.

Exempel av justeringsprotokoll
---------------Justeringsprotokoll------------Justeringstyp
extern
Användare
Kern
Projekt
Datum
21.11.2013
Tid
9:54:39
Vågens id
132051
Justeringsskillnad
-0.2 g
Namnteckning

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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7.3 Godkännande
Allmänt:
Enligt direktivet 2009/23/EG ska vågar godkännas om de används på följande sätt
(lagstadgat användningsområde):
a) i handeln när varans pris fastställs genom vägning;
b) vid tillverkning av läkemedel på apotek samt för analyser på medicinska och
läkemedelslaboratorier;
c) för myndighetssyften;
d) vid tillverkning av färdiga förpackningar.
Kontakta lokal myndighet för mått och vikt.
Anvisningar för godkännande
Vågar som i tekniska data betecknas som sådana som lämpar sig för godkännande
har ett typgodkännande som gäller i hela EU. Om vågen ska användas i ett av
ovannämnda användningsområden som kräver godkännande måste godkännandet
förnyas regelbundet.
Vågens återgodkännande sker i enlighet med föreskrifter som gäller i aktuellt land.
Ex. I Tyskland gäller godkännandet oftast i 2 år.
Följ föreskrifter som gäller i användarlandet!
Vågens godkännande utan plombering är ogiltigt.
Vid typgodkända vågar informerar åsatta plomberingar om att vågen får
öppnas och servas endast av utbildad och behörig personal. Vid förstörd
plombering upphör godkännandet. Följ nationella lagar och föreskrifter. I
Tyskland krävs återgodkännande.
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"Plomberingens" placering
Modellerna PLJ-C

Modellerna AEJ-C och AES-C

Typgodkända vågar måste tas ur drift när:
•
Vågens vägningsresultat ligger utanför tillåten felgräns.. Därför ska vågen
regelbundet belastas med en standardvikt med känd vikt (ca 1/3 av
maxkapaciteten) och det visade värdet jämförs med standardviktens vikt.
•
Överskriden tid för återgodkännande.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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8 Meny
8.1 Navigering i menyn
Framkallande av meny Tryck på MENU-knappen i vägningsläget, första menyposten
"P1 JUSTERING" visas.
Val av menyposter

Val av respektive menyposter sker med navigeringsknappen
.
Scrollning framåt med navigeringsknappen .
Scrollning bakåt med navigeringsknappen .

Val av menyposter

Bekräfta valet av menyblocket genom att trycka på 
knappen. Första menyposten i valt menyblock visas.
Val av respektive menyposter sker med navigeringsknappen
.
Scrollning framåt med navigeringsknappen .
Scrollning bakåt med navigeringsknappen .

Val av inställning

Bekräfta den valda menyposten genom att trycka på 
knappen, aktuell inställning visas.

Ändring av
inställningar

Omkoppling mellan tillgängliga inställningar sker med hjälp av
navigeringsknapparna.
Scrollning framåt med navigeringsknappen .
Scrollning bakåt med navigeringsknappen .

Bekräftelse av
inställning/återgång
till menyn
Spara/återgå till
vägningsläget
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Bekräfta valet genom att trycka på PRINT-knappen eller
annullera genom att trycka på UNIT-knappen.

Se avs. 8.3.
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8.2 Menyöversikt
Menyn är uppdelad i sju menyblock (P1–P7).
P1 JUSTERING
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6

P2 DRIFTSLÄGEN
P2.1

[Driftslägen]

TILLGÄNGLIGHET

P2.1.1 VÄGNING
P2.1.2 RÄKNING AV STYCKEN
P2.1.3 INVÄGNING
P2.1.4 DOSERING
P2.1.5 AVVIKELSER
P2.1.6 DENSITET AV FASTA KROPPAR
P2.1.7 DENSITET AV VÄTSKOR
P2.1.8 VÄGNING AV DJUR
P2.1.9 STATISTIK
P2.1.10 SUMMERING
P2.1.11 HOLD-funktion
P2.2

[Justering]

INT. JUST.
[Intern justering], endast PLJ-C
EXT. Justering
[Extern justering]*
ANV. JUST.
[Inmatning av justeringsvikt]
JUST. TEST.
[Justeringstest], endast PLJ-C*
AUTOJUSTERING
[Odokumenterat]
TIDSSTYRD AUTOJUSTERING
[Odokumenterat]
* = Vid typgodkända vågar är funktionen låst.

VÄGNING

[Val av funktion]
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
[Vägningsläge]

P2.2.1 AVLÄSNING
P2.2.1.1 FILTER
P2.2.1.2

MEDELSNABB/SAKTA/M.SAKTA/M.SNABB/SNABB
GODK.RESULTAT SNABBT+NOGG.
SNABBT+NOGGRANT/NOGGRANT/SNABBT
P2.2.1.3 AUTOZERO
JA/NEJ
P2.2.1.4 SIST. SIFFRA
ALLTID/ALDRIG/ALDRIG NÄR STABIL
P2.2.1.5 OSTABIL MILJÖ OSTABIL/STABIL
P2.2.2 AUTOTARA
P2.2.3 UTSKRIFTSLÄGE
P2.2.3.1 LÄGE
P2.2.3.1.1 — Varje enhet kan aktiveras genom att väja JA eller avaktiveras genom att
välja NEJ
P2.2.3.2 PROG AUTO
P2.2.4 BARGRAF-INFORMATION
P2.2.5 ICKE STANDARS INFO.
P2.2.6 FÖRKORTNINGAR

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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P2.3

RÄKNING AV STYCKEN
[Räkning av stycken]
Undermeny, se menyposten P2.2.
Dessutom: P2.3.3 INFORMATION REFERENSVIKT
P2.3.6 ACAI JA

P2.4

INVÄGNING
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Kontrollvägning]

P2.5

DOSERING
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Dosering]

P2.6

AVVIKELSER
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Bestämning av procentvärde]

P2.7

DENSITET AV FASTA KROPPAR
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Bestämning av densitet av fasta kroppar, odokumenterat]

P2.8

DENSITET AV VÄTSKOR
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Bestämning av densitet av vätskor, odokumenterat]

P2.9

VÄGNING AV DJUR
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Vägning av djur]

P2.10 STATISTIK
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Statistiska funktioner]

P2.11 SUMMERING
Undermeny, se menyposten P2.2.1.

[Summeringsfunktion]

P2.12 HOLD MAX
["Hold" funktion]
P2.12.1 AVLÄSNING
Undermeny, se menyposten P2.2.1.
P2.12.2 INFORMATION
NETTO/BRUTTO/ANVÄNDARE/PRODUKTER/SPECIALINFORMATI
ON/INGEN/TARA
P2.12.3 SPECIALINFORMATION
P2.12.4 FÖRKORTNINGAR
P2.12.4.1 F1 UTSKRIFT AV ÖVERSKRIFT
F2 INLOGGNING
F3 UTSKRIFT AV ÖVERSKRIFT
F4 VAL AV PRODUKT
P2.12.5 TRÖSKEL 1.0

P3 KOMMUNIKATION
P3.1

P3.2

[Gränssnittsparametrar]

COM 1

[Överföringsparametrar COM 1]

P3.1.1 ÖVERFÖRINGSHASTIGHET

4800/9600/19200/38400/57600/115200/2400

P3.1.2 PARITET

INGEN/ENKEL/OMVÄND

COM 2

[Överföringsparametrar COM 2]

Undermeny, se menyposten P3.1.
P3.3

WIFI

[Odokumenterat]

P3.3.1 STATUS INGEN
P3.3.2VAL AV NÄTVERK
P3.3.3 NÄTVERKSPARAMETRAR
P3.3.3.1 NAMN
P3.3.3.2 LÖSENORD
P3.3.3.3 KANALNR AUTO/1/2/…14
P3.3.3.4 IP 10.10.1.250
P3.3.3.5 MASK 255.255.0.0
P3.3.4 WI-FI
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P4 ENHETER
P4.1

P4.1.1 PORT
P4.2

COM 1/COM 2/USB/WIFI/INGEN
[Anslutning till skrivare]
COM 1/COM 2/USB/WIFI/INGEN

STRECKKODSLÄSARE
P4.3.1 PORT

P4.4

[Anslutning till dator]

SKRIVARE
P4.2.1 PORT

P4.3

[Anslutna enheter]

DATOR

INGEN/COM 1/COM 2/INGEN

EXTRA DISPLAY
P4.4.1 PORT

[Odokumenterat]
COM 1/COM 2/INGEN

P4.5 EXTERNA KNAPPAR.

P5 UTSKRIFTER
P5.1

[Odokumenterat]

KAL. RAPPORT

[Odokumenterat]

[Utskriftsinställningar]
[Utskrift av justeringsprotokoll]

P5.1.1 PROJEKT _/0-9/A….Z
P5.2

P5.3

ÖVERSKRIFT

[utskrift av överskrift]

P5.2.1 STRECK

JA/NEJ

P5.2.2 ARBETSLÄGEN

JA/NEJ

P5.2.3 DATUM

JA/NEJ

P5.2.4 TID

JA/NEJ

P5.2.5 VÅGTYP

JA/NEJ

P5.2.6 VÅG ID

JA/NEJ

P5.2.7 ANVÄNDARE

JA/NEJ

P5.2.8 VARA

JA/NEJ

P5.2.9 VARIABEL 1

JA/NEJ

P5.2.10 VARIABEL 2

JA/NEJ

P5.2.11 TOM RAD

JA/NEJ

P5.2.12 KAL. RAPPORT

JA/NEJ

P5.2.13 UTSKRIFT ICKE-STANDARD

INGEN/SPECIALUTSKRIFT 1–4

GLP-UTSKRIFT

[Utskriftsinställningar]

P5.3.1 DATUM

JA/NEJ

P5.3.2 TID

JA/NEJ

P5.3.3 ANVÄNDARE

JA/NEJ

P5.3.4 VARA

JA/NEJ

P5.3.5 VARIABEL 1

JA/NEJ

P5.3.6 VARIABEL 2

JA/NEJ

P5.3.7 NETTO

JA/NEJ

P5.3.8 TARA

JA/NEJ

P5.3.9 BRUTTO

JA/NEJ

P5.3.10 AKTUELLT RESULT.

JA/NEJ

P5.3.11 KAL. RAPPORT

JA/NEJ

P5.3.12 UTSKRIFT ICKE-STANDARD

INGEN/SPECIALUTSKRIFT 1–4
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P5.4

FOTNOT

[Utskrift av fotnot]

P5.4.1 ARBETSLÄGEN

JA/NEJ

P5.4.2 DATUM

JA/NEJ

P5.4.3 TID

JA/NEJ

P5.4.4 VÅGTYP

JA/NEJ

P5.4.5 VÅG ID

JA/NEJ

P5.4.6 ANVÄNDARE

JA/NEJ

P5.4.7 VARA

JA/NEJ

P5.4.8 VARIABEL 1

JA/NEJ

P5.4.9 VARIABEL 2

JA/NEJ

P5.4.10 STRECK

JA/NEJ

P5.4.11 TOM RAD.

JA/NEJ

P5.4.12 KAL. RAPPORT

JA/NEJ

P5.4.13 UNDERSKRIFT

JA/NEJ

P5.4.14 UTSKRIFT ICKE-STANDARD

INGEN/SPECIALUTSKRIFT 1–4

P5.5

ICKE-STANDARD UTSKRIFT 1

[Specialutskrift nr 1]

P5.6

ICKE-STANDARD UTSKRIFT 2

[Specialutskrift nr 2]

P5.7

ICKE-STANDARD UTSKRIFT 3

[Specialutskrift nr 3]

P5.8

ICKE-STANDARD UTSKRIFT 4

[Specialutskrift nr 4]

P5.9

VARIABEL 1

[Utskrift av variabel 1]

P5.10 VARIABEL 2

[Utskrift av variabel 2]

P6 ÖVRIGA
P6.1

[Andra användbara funktioner]

SPRÅK

[Möjlighet att välja menyspråk:
POLSKI/ENGLISH/DEUTSCH/ESPANOL/FRANCAIS/TURK/CESKY/ITALIANO/MAGYAR]]

P6.2

ADMIN. BEHÖRIGHET

[Behörighetsnivåer för menyredigering]

P6.3

KNAPP- LJUD

[Knappljud på/av]

P6.4

BAKGRUNDSLJUS.

[Bakgrundsljus]

P6.5

AVSTÄNGNING

[Beredskapsläge på]

P6.6

AUTO AV

[automatisk inställning av]

P6.7

DATUM 06.11.2013

[Inställning av datum]

P6.8

TID

[Tidsinställning]

P6.9

DATUM- FORMAT DDMMÅÅÅÅ

[Datumformat]

P6.10 TID- FORMAT

[Tidformat]

P6.11 AUTOTEST GLP

[Automatisk utskrift efter avslutad vägning]
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P7 INFO

[Våginställningar]

P7.1

VÅGID

[Vågens id]

P7.2

VÅGTYP

[Vågmodell]

P7.3

PROG. VER.

[Programversion]

P7.4

TEMPERATUR

[Temperatur]

P7.5

UTSKR. INSTÄLL.

[Utskriftsinställningar]

P8 ENHETR

[Viktenheter]

P8.1

TILLGÄNGLIGHET

[Val av enhet]

P8.2

STARTENHET

[Standardenhet]

P8.3

ENHET U1

[Inställning av 1 enhet som definieras av användaren]

P8.4

ENHET U1

[Inställning av 2 enhet som definieras av användaren]
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Vissa inställningar är identiska i alla posterna, dessutom finns det extra specifika
inställningar för varje post.

8.3 Gå ur menyn/återgång till vägningsläget
 Inmatade ändringar sparas genom tryckning på PRINT-knappen.
För att annullera ändringarna tryck på UNIT-ESC-knappen.
 Vågen kopplas om till vägningsläget.
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9 Inmatning med hjälp av navigeringsknappar
Inmatning med hjälp av navigeringsknappar
•

•

Ökning av ett siffer- eller talvärde

Val av siffra som ska
ändras på vänstra sidan
(aktiv post blinkar)

•

•

Val av siffra som ska
ändras på högra sidan
(aktiv post blinkar)

Minskning av ett siffer- eller talvärde

Översikt av datainmatning/-utskrift

Exempel:
Datainmatning

Datautskrift
OP1_WILK

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514
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10 Användare
För att få tillgång till alla användarparametrar och -databaser måste användaren vara
inloggad som ADMINISTRATÖR. Administratörslösenordet är 1111.
Det är en fabriksinställning. Login krävs inte.
Programvaran ger möjlighet att skapa 10 användare med olika behörigheter.

10.1 Inloggning/utloggning
Inloggning:
• I vägningsläget tryck på DATA-knappen, informationen "b1 ANVÄNDARE" visas.
• Bekräfta genom att trycka på PRINT-knappen, med hjälp av  knappen välj
användaren "ADMIN" och bekräfta med PRINT-knappen.
• Mata in administratörslösenordet "1111" med hjälp av navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på PRINT-knappen.
Vid nästa inloggning välj valfri användare och mata in lösenordet. Vågen startas med
den valda användarens behörighet.

Utloggning:
• Välj användaren "INGEN" och bekräfta genom att trycka på PRINT-knappen.
• Vågen kopplas automatiskt om till vägningsläget.

Att skapa nya användare och ge behörigheter, se avs. 18.1.
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10.2 Behörighetsnivåer
Vågens programvara har tre behörighetsnivåer:
•
•
•

ADMINISTRATÖR
AVANCERAD ANVÄNDARE
ANVÄNDARE

Viken kan mätas när som helst efter påslagning av vågen.

Behörigheter

Behörighetsnivåer

ANVÄNDARE

Tillgången till redigeringen av parametrar är avstängd.
 Undermenyn "P2.2.1 AVLÄSNING"
 Huvudmenyn "P6 ÖVRIGA" (med undantag för DATUM
och TID)
Användare:
 kan utföra alla vägningsprocesser,
 har tillgång till informationsöversikt i databasen,
 kan inte definiera några variabler,

Att lägga till nya användare och ta bort befintliga, se avs. 18.1.
AVANCERAD
ANVÄNDARE

Tillgången till redigeringen av parametrar är avstängd.
 Undermenyn "P2.2.1 AVLÄSNING"
 Undermenyn FUNKTIONER
 Huvudmenyn "P3 KOMMUNIKATION”
 Huvudmenyn "P4 ENHETER”
 Huvudmenyn "P6 ÖVRIGA" (med undantag för DATUM
och TID)
Användare:
 kan utföra alla vägningsprocesser,

ADMINISTRATÖR

Tillgång till alla användarparametrar, funktioner och
redigering av databaser.

Behörigheter kan ställas in i menyn (avs. 8) i menyposten P6.2 (se avs. 18.1).
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11 Vägning
11.1 Påslagning/avstängning av vågen
• När strömförsörjningen ansluts genomför vågen självtest och vågen kopplas
automatisk om till vägningsläget.

• Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av apparaten, aktuell tid visas. Vågen är
i beredskapsläget. Den är driftsklar omedelbar efter påslagning (tryckning på
ON/OFF-knappen) utan nödvändig uppvärmningstid.
• För att helt stänga av vågen bryt strömförsörjningen.

11.2 Vägning
Se till att vågen får nödvändig uppvärmningstid som krävs för stabilisering, se
avs. 1).

 Vänta tills nollindikeringen [
på TARE-knappen.

] visas, nollställ vid behov genom att trycka

 Lägg i material som ska vägas.
 Vänta tills stabiliseringssymbolen (

) visas.

 Läs av vägningsresultat.
Efter anslutning av skrivare (tillbehör) kan viktvärdet skrivas ut
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11.3 Omkoppling mellan viktenheterna
Viktenhet som väljs här sparas även när vågen kopplas ifrån elnätet.
• Tryck några gånger på UNIT- knappen tills önskad viktenhet visas i displayen.
Respektive enheter kan aktiveras eller avaktiveras i menyn (se avs. 9.1
"Menyöversikt”).
Möjliga inställningar, se avs. 15.
Vid typgodkända vågar kan man endast välja mellan [g] → [kg] → [ct].

11.4 Tarering
Egenvikten av en valfri behållare som används för vägning kan tareras med
knapptryckning vilket gör att vid påföljande vägningar visas den verkliga nettovikten
av vägt material.
 Ställ upp en behållare på vågplattan och stäng vindskyddets dörr.
 Vänta tills stabiliseringssymbolen visas (
) och sedan tryck på TAREknappen. Behållarens vikt sparas i vågens minne.
 Lägg i material som ska vägas och stäng vindskyddets dörr.
 Vänta tills stabiliseringssymbolen (
) visas.
 Läs av nettovikten.
•
•
•

Om vågen är obelastad visas det sparade taravärdet med "minus”
tecken.
För att radera sparat taravärde avlasta vågplattan och tryck på TAREknappen.
Tareringsprocessen kan upprepas valfritt antal gånger. Gränsen uppnås
när vågens kapacitet överskrids.

11.4.1 Manuell inmatning av taravärde ("Pre-Tare" funktion)
 Tryck på F-knappen i vägningsläget.
 Med hjälp av  knappen välj inställningen "TARAINMATNING" och bekräfta
med PRINT-knappen.
 Mata in taravärdet med hjälp av navigeringsknapparna och bekräfta genom att
trycka på PRINT-knappen.
 Det inmatade taravärdet visas med "-" tecken.

11.4.2 Radering av taravärdet
Taravärdet kan raderas genom att man trycker på TARE-knappen eller matar in
värdet "0.000".
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11.5 Vägning under vågen
Vägning under vågen medger vägning av föremål som med hänsyn till deras storlek
eller form inte kan ställas upp på vågplattan.
Förfara på följande sätt:
•

Stäng av vågen.

•

Ta ur pluggen i vågens bas.

•

Skruva försiktigt in kroken för vägning under vågen hela vägen, se fig. 1.

•

Ställ upp vågen över en öppning.

•

Häng upp material som ska vägas i kroken och utför vägning.

Fig. 1: Förberedande av vågen för vägning under vågen.
•

Alla föremål som hängs upp måste vara tillräckligt stabila och
materialet som vägs måste vara säkert fastsatt (brottrisk).

•

Häng aldrig upp laster som överskrider angiven maximal
belastning (Max) (brottrisk).

FÖRSIKTIGHET •

Under lasten får det inte finnas några levande organismer eller
föremål som kan såras eller skadas.

Efter avslutad vägning under vågen stäng öppning i vågens bas
(dammskydd).
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11.6 Val av driftslägen
Respektive driftslägen kan hämtas i menyn P2 DRIFTSLÄGEN (se avs. 8 "Meny").

11.6.1 Hämtning av driftslägen

Tryck på MODE-knappen, namnet av det första tillgängliga driftsläget.

Vägningsläge
Nästa funktioner kan väljas med hjälp av  eller  knappen.

Räkning av stycken (exempel)
Välj önskad funktion med  knappen.
Övriga funktioner (se avs. 8 "Meny" — "P2 DRIFTSLÄGEN") väljs på samma sätt.
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11.6.2 Val av driftslägen:
I menyn kan man aktivera driftslägen som sedan är tillgängliga för användaren utan
att man varje gång behöver gå in i menyn. Alla aktiverade driftslägen kan hämtas
sedan med MODE-knappen.
Detta görs på följande sätt:

Välj önskat driftsläge med hjälp av navigeringsknapparna.

(exempel)

Inställningen JA visas.
(exempel)

Antingen bekräfta genom att trycka på

knappen eller ändra inställningen till

NEJ med hjälp av
knappen och sedan bekräfta med
Processen ska upprepas för varje tillgängligt driftsläge.

Tryck tre gånger på
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knappen.

knappen, vågen kopplas om till vägningsläget.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

12 Våginställning - driftsläget "Vägning"
Detta menyblock används för anpassning av vågens funktion till användarens krav
(ex. omgivningsförhållanden, särskilda vägningsprocesser) för varje driftsläge.
Tillgängliga inställningar, här presenteras dem med menyposten "P2.2
VÄGNING" som exempel.

12.1 Filteranpassning till omgivningsförhållanden och vägningstyp
Filter ska ställas in beroende på vågens driftsförhållanden.
Filterinställning

Våg

MEDEL

Normala omgivningsförhållanden

SAKTA – M.SAKTA

Vågen är inte känslig utan långsam, ostabil
uppställningsplats

SNABBT– M.SNABBT

Vågen reagerar känsligt och snabbt
— lugn uppställningsplats

Exempel: Hämta menyposten "P2.2.1 AVLÄSNING", tryck på

NORMAL-inställningen
inställningen
med
navigeringsknapparna.

knappen.

blinkar,
hjälp

ändra
av

Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.
(exempel)

Filterinställningen är sparad, vågen
återgår till menyn.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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12.2 Stabiliseringskontroll
Anpassning av vägningshastigheten
Exempel: Hämta menyposten "P2.2.1 AVLÄSNING", tryck på

knappen.

Inställningen RESULTATBESTÄMNING
SNABBT+NOGGRANT visas.

(exempel)

Blinkande indikering
SNABBT+NOGGRANT visas i displayen.
• SNABBT+NOGGRANT — lugn
uppställningsplats
• NOGGRANT — ostabil
uppställningsplats
• SNABBT — mycket stabil
uppställningsplats
Välj önskad inställning med hjälp av
navigeringsknapparna.
Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.

(exempel)

Filterinställningen är sparad, vågen
återgår till menyn.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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12.3 AUTO-Zero-funktion
Funktionen med automatisk tarering av små viktvariationer.
Om den vägda godsmängden minskas eller ökas något kan den inbyggda
"kompenserings- och stabiliseringsmekanismen" ge felaktiga utslag från vägningen!
(ex: en vätska rinner långsamt ut ur en behållare som befinner sig på vågen,
avdunstningsprocesser)
Under dosering med små viktvariationer rekommenderas det att funktionen stängs
av.

Exempel: Hämta menyposten "P2.2.1 AVLÄSNING", tryck på

knappen.

2×
Inställningen AUTOZERO JA visas.

Blinkande inställning JA visas.
Välj JA eller NEJ med hjälp av
navigeringsknapparna.
JA — "Autozero"-funktionen på
NEJ — "Autozero"-funktionen av
Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.
(exempel)

Filterinställningen är sparad, vågen
återgår till menyn.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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12.4 Dölja sista decimalen
Under vägning kan det vara nödvändigt att minska avläsningsnoggrannheten med en
plats. I sådant fall avrundas sista decimalen och tas bort från indikeringen.

Exempel: Hämta menyposten "P2.2.1 AVLÄSNING", tryck på

knappen.

4×
Inställningen SISTA SIFFRAN ALLTID
visas.

Blinkande ALLTID inställning visas.
Välj ALLTID, ALDRIG eller NÄR STABILT
med hjälp av navigeringsknapparna.
• ALLTID — sista decimalplatsen
visas
• ALDRIG — sista decimalplatsen
döljs
• NÄR STABILT — sista
decimalplatsen visas vid stabila
viktvärden
Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.
(exempel)

Filterinställningen är sparad, vågen
återgår till menyn.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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12.5 Omgivningsförhållanden
I denna menyposten kan vågen inställningar anpassas efter omgivningsförhållanden.
Det finns möjlighet att välja mellan STABILA och OSTABILA.

Exempel: Hämta menyposten "P2.2.1 AVLÄSNING", tryck på

knappen.

4×
Inställningen
visas.

OSTABIL

OMGIVNING

Blinkande inställning OSTABIL visas.
Välj "OSTABIL" eller "STABIL" med hjälp
av navigeringsknapparna.
• OSTABIL— svåra
omgivningsförhållanden
(vibrationen osv.)
• STABIL — normala
omgivningsförhållanden
Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.
(exempel)

Filterinställningen är sparad, vågen
återgår till menyn.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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12.6 Utskriftsläge
I denna menypost kan utskriftsinställningar matas in:
P2.2.2.1

Vågens utskriftsinställningar:
• VARJE — vid varje användning
• NÄR STABIL — när vågen är stabil
• AUTO — automatiskt när vågen är stabil

P2.2.2.2

Vågens utskriftsinställningar:
• AUTOTRÖSKEL — från att tröskelvärdet överskrids
Inmatning av tröskelvärde:
Hämta menyn P2.2.2.2, tryck på F2-knappen, mata in
tröskelvärdet med hjälp av navigeringsknapparna. Bekräfta
genom att trycka på PRINT-knappen.

Hämta menyposten "P2.2.2 UTSKRIFTSLÄGE", tryck på

knappen.

Blinkande inställning VARJE visas.
Välj önskad inställning med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Inställningen sparas.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
på UNIT-knappen.
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12.7 Visning av information
Funktionen medger visning av extra information i raden vid displayens nederkant.
Det finns möjlighet att visa följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•

BARGRAF
TARA
NETTO
BRUTTO
ANVÄNDARE
PRODUKT
SPECIALINFORMATION
INGEN
Inställningen TARAINFORMATION visas.

Blinkande inställning TARA visas.

Välj en av respektive tillgänglig
information med navigeringsknapparna.
(exempel)

Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.

Filterinställningen är sparad, vågen
återgår till menyn.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
BRUTTO-inställningen visas i
informationsraden.
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12.7.1 Specialinformation
Med denna funktion att valfri text bestående av max 19 tecken visas.
Först välj inställningen SPECIALINFORMATION:
Inställningen TARAINFORMATION visas.

Blinkande inställning TARA visas.
Scrolla till inställningen INFORMATION
STANDARDNAMN med  knappen.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
Nu visas inställningen INFORMATION
STANDARDNAMN.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
Inmatning av SPECIALINFORMATIONENS text:
Välj menyposten "INFORMATION
STANDARDNAMN”.

Den första posten blinkar, mat in önskad
text med hjälp av navigeringsknapparna.

Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Den inmatade texten visas som
specialinformation.
Tryck på UNIT-knappen tills vågen
återgår till vägningsläget.
Den inmatade texten visas i
informationsraden.

57

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

12.7.2 Snabbvalsknappar

Fyra
funktionsknappar används för visning av funktioner som nås
med endast en knapptryckning.
För driftsläget VÄGNING kan följande funktioner programmeras in:
UTSKRIFT
AV
ÖVERSKRIFT/UTSKRIFT
AV
FOTNOT/VARIABLER
2/INGEN/PRODUKTVAL/INLOGGNING/TARAINMATNING/TARAVAL.

1

OCH

Programmering av funktioner för respektive knappar

Inställningen
F1
UTSKRIFT
AV
ÖVERSKRIFT visas.
Funktionen kommer att programmeras in
för F1-knappen.
Inställning UTSKRIFT AV ÖVERSKRIFT
blinkar.
Välj önskad funktion med hjälp av
navigeringsknapparna.
Välj önskad inställning genom att trycka
på PRINT-knappen.
(exempel)

Funktionen har nu programmeras in för
F1-knappen.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
När F1-knappen trycks i vägningsläget
visas den inställda funktionen.
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13 Andra driftslägen
Menyposten P2 DRIFTSLÄGEN
Vågen har följande driftslägen:
Vägning, se avs. 11
Räkning av stycken
Kontrollvägning
Dosering
Avvikelse (bestämning av procentvärde)
Bestämning av fasta kroppars densitet
Bestämning av vätskors densitet
Vägning av djur
Statistiska funktioner
Summering
HOLD funktion
Aktivera först önskade driftslägen enligt avsnitt 11.6.

13.1 Räkning av stycken
Innan räkning av delar med hjälp av vågen kan utföras ska medelvikten av ett stycke
(så kallat referensvärde) bestämmas. För detta lägg ett visst antal delar som ska
räknas. Totalvikten bestäms och delas med antalet stycken (så kallat antal
referensstycken). Sedan genomförs räkning på basis av beräknad genomsnittlig
styckvikt.
Iaktta följande princip:
Ju större antalet referensstycken desto högre noggrannhet vid räkningen.
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•

Inställning av driftsläget RÄKNING AV ANTALET STYCKEN

Funktionen INMATNING AV REFERENSVIKT programmeras in för F1-knappen.

4×

Den senaste inställningen visas.

Den senaste inställningen
knappen blinkar.

för

F1-

Välj inställningen INMATNING
REFERENSVIKT
med
hjälp
navigeringsknapparna.

AV
av

(exempel)

Med detta programmeras F1-knappen in
för funktionen med inmatning av
referensvikt.

I driftsläget Räkning av antalet stycken kan funktionen med inmatning av
referensvikt hämtas fram genom tryckning på F1-knappen.
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•

Val av driftsläget Räkning av antalet stycken och inmatning av referensvikt

Vid första inmatning av referensvikt visas "0" indikeringen.
Om någon referensvikten redan är inmatad visar displayen den senast inmatade
referensvikten.

Välj önskad referensvikt med hjälp
av navigeringsknapparna.

(exempel)

Referensvikten har sparats och
räkning av antalet stycken kan
börjas.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
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•

Bestämning av referensvikt genom vägning

Funktionen BESTÄMNING AV REFERENSVIKT programmeras in för F2-knappen.

4×

Den senaste inställningen visas.

Inställningen blinkar. Med hjälp av F2knappen välj inmatningsfunktionen för
F2-knappen.
(exempel)

Den senaste inställningen
knappen blinkar.

för

F2-

Välj inställningen BESTÄMNING
REFERENSVIKT
med
hjälp
navigeringsknapparna.

AV
av

(exempel)

Med detta programmeras F2-knappen in
för funktionen med bestämning av
referensvikt.
I driftsläget Räkning av antalet stycken kan funktionen med bestämning av
referensvikt hämtas fram genom tryckning på F2-knappen.
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•

Val av antalet referensstycken

Välj först inställningen ACAl i menyn:
Välj menyn "P2.3 RÄKNING AV ANTALET STYCKEN”, tryck på F2-knappen, menyn
"P2.3.1 AVLÄSNING" visas;
Tryck på F2- knappen tills displayen visar "ACAI JA" indikeringen.
Om inställningen NEJ ska visas: Tryck på F2-knappen och ställ in JA med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta med PRINT-knappen.

Den senast valda inställningen visas.

Lägg en referensvikt på vågen och
bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
Vikten och antalet stycken som
motsvarar denna vikt visas i displayen.

Ta bort referensvikten. Från och med denna stund är vågen i läget för bestämning av
antalet stycken och räknar alla stycken som finns på vågplattan.
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13.2 Vägning med toleransområde
Vid vägning med ett toleransområde programmeras det nedre och övre gränsvärdet
manuellt. Vid toleranskontroll samt dosering, portionering eller sortering visar vågen
när det övre eller nedre gränsvärdet överskrids och indikerar med visning av
toleranssymbol.
Symbolerna i displayens övre del visar om det vägda materialet finns inom området
mellan båda toleransgränser.
Toleranssymbolen används endast i diftisläget för vägning med tolerans i andra
driftslägen är den osynlig.
Toleranssymbolen ger följande information:

1

Det vägda materialet är under den nedre
toleransgränsen

2

Det vägda materialet är inom toleransområdet

3

Det vägda materialet är över den nedre
toleransgränsen

4

Pelarindikering

5

Toleransindikering

För att visa pelar- och toleransindikering måste BARGRAFinställningen väljas i förväg i menyposten P2.2.4 INFORM.
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Funktionen INMATNING AV TRÖSKLAR programmeras in för F3-knappen.

5×

Menyn P2.4.6.1 visas med
inställningen för F1-knappen.

senaste

Välj F3 med hjälp av F1-knappen.
2×
(exempel)

(exempel)

De inställningar som väljs visas med
blinkande sken. Välj INSTÄLLNING AV
ÖVRE/NEDRE GRÄNSVÄRDE med
hjälp av navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.

F3-knappen programmeras därmed för
funktionen
INSTÄLLNING
AV
ÖVRE/NEDRE
GRÄNSVÄRDE
i
driftsläget kontrollvägning.
I driftsläget Kontrollvägning kan funktionen med inmatning av gränsvärden hämtas
fram genom tryckning på F3-knappen.
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•

Inmatning av gränsvärden

Driftsläget "Kontrollvägning" ställs in på följande sätt:

2×
Driftsläget
aktiverad.

"Kontrollvägning"

är

Vid
kontrollvägning
visas
gränsvärdenas
symboler
i
displayens överkant.
I överkanten visas pelarindikering
och toleransområdet visas mellan
två parentes.
Inmatning av gränsvärden:
Indikering för inmatning av övre och
nedre gränsvärde visas. Nederst till
vänster visas symbolen MIN. Siffran
till vänster blinkar.
Mata in nedre gränsvärdet med
hjälp av navigeringsknapparna.

(exempel)
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Det nedre gränsvärdet är nu
inmatat.
Displayindikeringen ändras för
inmatning av övre gränsvärde.
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Båda gränsvärdena är nu inmatade,
indikeringen kopplas om till
driftsläget för kontrollvägning.

I informationsraden visas toleransområdet. I displayens överkant visas symbolen MIN
eftersom nedre gränsvärdet överskridits vid "0" indikeringen.
Nu kan kontrollvägning startas. Med hjälp av symbolerna MIN-OK-MAX, pelar- och
toleransindikeringen kontrollera om det vägda materialets vikt finns under, inom eller
över den inställda toleransen.
Vid felaktig datainmatning, ex. nedre toleransgräns är högre än över
toleransgräns, visar vågen ett felmeddelande och vågen kopplas
automatiskt om till vägningsläget.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.

13.3 Dosering
Vid aktivt doseringsläge arbetar vågen med ökad visningshastighet.
Vågen reagerar mycket känsligt mot omgivningsförhållanden.
Inmatning av målvikt (referensvikt) med tolerans:
Funktionen INMATNING AV REFERENSVIKT programmeras in för F4-knappen.
Välj doseringsläge.

4×
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Menyn P2.5.5.1 visas med
inställningen för F1-knappen.

senaste

Välj F4 med hjälp av F1-knappen.
3×
(exempel)

(exempel)

De inställningar som väljs visas med
blinkande
sken.
Välj
inställningen
INMATNING AV REFERENSVIKT med
hjälp av navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.

Med detta programmeras F4-knappen in
för funktionen med INMATNING AV
REFERENSVIKT i doseringsläget.
I driftsläget Dosering kan målvikten med tillhörande tolerans inmatas genom
tryckning på F4-knappen.
•

Inmatning av målvikt

Inställning av driftsläget "Dosering":

Driftsläget "Dosering" är aktiverad.

I
displayens
överkant
visas
doseringssymbolen.
I nederkanten visas inställningen
REFERENSVÄRDE 0,0.
Inmatning av målvikt:
Indikering som medger visning av
målvikt visas, den sista siffran
blinkar.
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Mata in målvikten med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
genom att trycka på PRINTknappen.
Indikering som medger inmatning av
tolerans visas. Mata in toleransen
och bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen.

(exempel)

Målvikten visas i informationsraden. I displayens
äöverkan visas doserings- och MIN-symbolen
eftersom det inte finns någon belastning på
vågplattan. Målvikten visas som ett minusvärde.
Vikten är mindre än målvikten

Vikten ligger inom toleransområdet

Vikten är större än målvikten

•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
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13.4 Bestämning av procentvärde
Bestämning av procentvärde medger viktvisning i procent i förhållande till
referensvikten. Referensvikten kan bestämmas genom vägning eller matas in
numeriskt.
•

Bestämning av referensvikt genom vägning

Funktionen BESTÄMNING AV REFERENSVIKT programmeras in för F1-knappen.
 Välj menyn P2.6 AVVIKELSE.
 Välj menyposten "P2.6.6 FÖRKORTNINGAR” med hjälp av
navigeringsknapparna.
 Tryck på F2-knappen, inställningen P2.6.6.1 med senast inställd funktion för
F1-knappen visas.
 Tryck igen på F2-knappen, informationsraden blinkar.
 Välj inställningen BESTÄMNING AV REFERENSVIKT med hjälp av
navigeringsknapparna och
 bekräfta med PRINT-knappen, denna funktion är nu inprogrammerad för F1knappen.
I vägningsläget:
Driftsläget "Procentvägning" är
aktiverad.

I displayens överkant visas
procentsymbolen.
I nederkanten visas inställningen
REFERENSVÄRDE 0,0.

Lägg en referensvikt motsvarande
värdet 100% på vågplattan.

Ex. 1 kg ska motsvara värdet 100%.

(exempel)

1 kg referensvikt sparas nu som 100% värdet.
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Ta bort referensvikten och lägg det material som ska vägas. Vikten visas i
procent i förhållande till referensvikten.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
•

Inmatning av referensvikt genom vägning

Funktionen INMATNING AV REFERENSVIKT programmeras in för F2-knappen.
 Välj menyn P2.6 "AVVIKELSE".
 Välj menyposten "P2.6.5 FÖRKORTNINGAR” med hjälp av
navigeringsknapparna.
 Tryck på F2-knappen, inställningen P2.6.5.1 med senast inställd funktion för
F1-knappen visas.
 Tryck på F1-knappen, inmatning sker med hjälp av F2-knappen.
 Tryck på F2-knappen.
 Välj inställningen INMATNING AV REFERENSVIKT med hjälp av
navigeringsknapparna och
 bekräfta med PRINT-knappen, denna funktion är nu inprogrammerad för F2knappen.
I vägningsläget:
Driftsläget "Procentvägning" är
aktiverad.

Den senast inmatade referensvikten
visas i informationsraden.

Mata in referensvikt som motsvarar
100% med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
genom att trycka på PRINTknappen.
Ex. 200 g

(exempel)

200 g referensvikt sparas nu som 100% värdet.
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Ta bort referensvikten och lägg det material som ska vägas. Vikten visas i
procent i förhållande till referensvikten.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.

13.5 Vägning av djur
Följande val finns tillgängliga:
Medeltid
Tröskel
Autostart

•

Inom denna tid utförs mätning vars medelvärde används
Här kan ett tröskelvärde matas in från vilket mätning utförs.
Här kan man bestämma när mätningen ska startas:
• manuell — efter tryckning på knappen eller
• automatisk — när START-funktionen väljs

Manuell bekräftelse

I vägningsläget
Välj AUTOSTART med hjälp av
navigeringsknapparna.

Återgå till vägningsläget genom att trycka på UNIT-knappen.

Välj menyn "F8 VÄGNING AV DJUR”
med hjälp av navigeringsknapparna.

Displayen visar djursymbolen.

Lägg material som ska vägas och tryck på
AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

knappen.
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Mätning börjas när F2-knappen trycks.

Medelvärde bestäms.

Vägningsresultat visas.

(exempel)

Avsluta vägning genom att trycka på UNIT-knappen.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
•

Automatisk mätning

I vägningsläget
Välj AUTOSTART JA med hjälp av
navigeringsknapparna.

Återgå till vägningsläget genom att trycka på UNIT-knappen.
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Välj menyn "F8 VÄGNING AV DJUR”
med hjälp av navigeringsknapparna.

Displayen visar symbolen med djur.

Lägg i material som ska vägas.
Bestämning av medelvärde börjas
automatiskt.

Vägningsresultat visas.

(exempel)

Avsluta vägning genom att trycka på UNIT-knappen.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.

13.6 Statistik
Statistiska funktioner ger möjlighet att samla och statistiskt analysera data från ett
antal vägningar.
Följande statistiska data beräknas:
N
SUM
AVG
MIN
MAX
SDV
DIV
SDV
RDV

Antal prover
Summarisk provvikt
Medelvärde från ett parti
Minimalt värde från ett parti
Maximalt värde från ett parti
Standardavvikelse
Skillnad mellan maximalt och minimalt värde i ett parti
Standardavvikelse för ett parti
Variationsfaktor
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•

Val F9 Statistik:

Displayen visar statistiksymbolen.
Lägg 1a provet på vågen.

Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen. Värdet sparas i ALIBI-minnet
(långtidsminne) och skrivs ut efter
anslutning av skrivare (tillval).

(exempel)

I informationsraden visas siffran "1"
som innebär första vägning.
Ta bort provet från vågplattan och
förfara på samma sätt med påföljande
prover.

(exempel)

När alla värden sparats kan de
statistiska resultaten analyseras.
För detta tryck på F-knappen.
(exempel)

Nu kan alla data visas med hjälp av
navigeringsknapparna:

Exempel:
N
SUM
AVG
MIN
MIN
DIF
SDV
RDV
UTSKRIFT
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9
455.600
50.6222
49.939
51.380
1.441
0.39605
0.78

G
G
G
G
G
G
%
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När inställningen UTSKRIFT väljs kan
statistiska data skrivas ut genom att
man trycker på PRINT-knappen.

Exempel av protokoll:
12:27 29/11/13
----------------------Statistik------------------N
3
Sum
11439.5 g
Avg
3813.17 g
Min
457.0 g
Max
10000.0 g
Dif
9543.0 g
Sdv
4380.009 g
Rdv
114.87 %
---------------------------------------------------•

Radering F9 Statistik:

Välj inställningen SLUT med hjälp av
navigeringsknapparna.

Tryck på PRINT-knappen och ta bort
det vägda materialet.

Startfönstret för de statistiska
funktionerna visas. Vägningsdatan
raderas.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
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13.7 Summering
Med hjälp av denna funktion kan olika ingredienser i en blandning vägas in.
Max 30 ingredienser kan summeras.
•

•

Inställning av F10-funktionen Summering:

1

Summasymbol

2

Summasymbol

3

Tillsatsernas totalvikt

Summering:
Lägg vägt material A, vänta tills
stabiliseringssymbolen visas och
sedan tryck på PRINT-knappen.

(exempel)
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Vikten visas som summa, vågen
tareras automatisk (NET-indikering)
och nollindikering visas. Siffran "1"
visas som antalet ingredienser.
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Lägg vägt material B och bekräfta
genom att trycka på PRINT-knappen.
Siffran "2" visas som antalet
ingredienser och viktvärdet adderas i
summinnet.
(exempel)

Förfara på samma sätt med nästa ingredienser.

(exempel)

När alla ingredienser tillsatts:

Ingrediensernas totalvikt visas och
skrivs ut efter anslutning av skrivare
(tillval). Protokollet innehåller vikter av
alla ingredienser, totalvikten och
taravikten.
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Exempel av summeringsprotokoll
-------------------Summering-----------------1.
1000.0 g
2.
2000.0 g
--------------------------------------------------Summa
3000.0 g
Tara
0.0 g
----------------------------------------------------

•

Radering av data

Efter tryckning på UNIT-knappen kopplas vågen om till summeringsfunktionens
startfönster. Med detta nollställs datan.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
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13.8 HOLD-funktion
Denna funktion gör det möjligt att bestämma maxvärde under vägning.
Ett tröskelvärde från vilket mätning startas kan matas in.
• Inställning av tröskelvärde:
Vi rekommenderar att tröskelvärdet matas in i gram.

Indikering
för
inmatning
av
tröskelvärdet visas, posten till vänster
blinkar. Mata in tröskelvärdet med
hjälp av navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
När värdet överskrids börjar vågen mätningen och maxvärde visas.
•

Mätning:

HOLD-funktionen är aktiv.
Nettovikten visas i informationsraden.
Mätning kan utföras.
Maxvikten visas i huvuddisplayen
ovanför tröskelvärdet. Dessutom visas
symbolen Max.
(exempel)

För att utföra nästa mätning ta bort
provet från vågplattan och bekräfta
genom att trycka på UNIT-knappen.
•

Återgång till vägningsläget

Tryck på MODE-knappen, menyn "F1 VÄGNING” visas, bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen vågen kopplas om till vägningsläget.
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14 Andra användbara funktioner "P6 ÖVRIGA".
Här kan parametrar som påverkas vågens handhavande som ex. displayens
bakgrundsljus och knappljud ställas in.

14.1 Språk
För vågens meny kan ett av följande språk väljas:
TYSKA/SPANSKA/FRANSKA/POLSKA/ENGELSKA
Varje språk ställs in på samma sätt:
Det senast inställda språket (ex. TYSKA)
visas.

Blinkande inställning TYSKA visas.
Välj önskat språk med hjälp
navigeringsknapparna.

av

Ex. SPANSKA och bekräfta med PRINTknappen.
(exempel)

Det önskade språket är nu inställt.

(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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14.2 Behörigheter
För att möjliggöra tillträdet till vågens meny kan tre behörighetsnivåer ställas in (se
avs. 9.2).
ADMIN/ANVÄNDARE/AVANCERAD ANVÄNDARE.
Inställning av behörigheter:
Inställningen BEHÖRIGHETSNIVÅ
ADMIN kommer att ställas in.

Blinkande inställning ADMIN visas.
Välj önskad behörighet med hjälp av
navigeringsknapparna.
Ex. ANVÄNDARE och bekräfta med
PRINT-knappen.
(exempel)

ANVÄNDARENS behörighet är nu
inställd.
(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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14.3 Knappljud
Med denna inställning kan knappljud som hörs när knappar tryck slås på eller av.
Den aktuella inställningen av ljudsignalen
visas.
(exempel)

Blinkande inställning NEJ visas.
Välj önskad inställning med hjälp av
navigeringsknapparna.
Ex. JA och bekräfta med PRINTknappen.
(exempel)

Ljudsignal vid knapptryckning är nu
avstängd.
(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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14.4 Bakgrundsljus och justering av displayens ljusstyrka
Denna meny post medger inställning av displayens ljusstyrka. Dessutom kan
bakgrundsljuset stängas av helt.
•
•
•

100
maximal ljusstyrka
10
minimal ljusstyrka
INGEN bakgrundsljus av
Den senaste inställningen av ljusstyrkan
visas.

(exempel)

Blinkande inställning 70 visas.
Välj önskad inställning med hjälp av
navigeringsknapparna.
Ex. 100 och bekräfta med PRINTknappen.
(exempel)

Ljusstyrkan är nu inställd för 100, dvs.
maximal ljusstyrka.
(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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14.5 Datum
Det senast inställda datumet visas.

(exempel)

Datumformat ÅÅÅÅ.MM.DD — årmånad-dag visas och efter det visas
siffrorna i det inställda datumet. En
av siffrorna blinkar.
Mata in aktuellt datum med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Aktuellt datum är nu intällt.
(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att
trycka några gånger på UNITknappen.
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14.6 Tid
Aktuell tid kan ställas in på följande sätt:
Den senast inställda tiden visas.

(exempel)

Tidsformat TT:MM — timmar:minuter
visas och efter det visas siffrorna i
det inställda klockslaget. En av
siffrorna blinkar.
Mata in aktuell tid med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Aktuell tid är nu intälld.

(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att
trycka några gånger på UNITknappen.
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14.7 Datumformat
I denna meny kan datumformat för utskrift väljas.
•
•
•

ÅÅÅÅ
MM
DD

år
månad
dag

Följande val finns tillgängliga:
ÅÅÅÅ.MM.DD / ÅÅÅÅ.DD.MM / DD.MM.ÅÅÅÅ/ MM.DD.ÅÅ
Det senast inställda datumformatet visas.

(exempel)

Blinkande datumformat DD.MM.ÅÅÅÅ —
dag-månad-år visas.
Välj önskat format med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Det inställda formatet visas.

(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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14.8 Tidsformat
Här kan tidsformat (12H/24H) för utskrift ställas in.
När 12H väljs visas bokstaven A eller P bredvid tidsindikeringen.
•
•

A
P

tid före kl. 12 på dagen
tid efter kl. 12 på dagen

På utskrifterna skrivs bokstäverna AM eller PM bredvid klockslaget.
Det senast inställda tidsformatet visas.

(exempel)

Blinkande inställning 24H visas.
Välj önskat format med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Det inställda formatet visas. Tid visas nu i
detta format.
(exempel)

Återgå till vägningsläget genom att trycka
några gånger på UNIT-knappen.
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15 Inställning av viktenheter
15.1 Aktivering av viktenheter
Respektive enheter kan aktiveras eller avaktiveras i menyn på följande sätt:
Välj följande menypost:

Inställningen G JA visas.

Nu kan viktenheten "gram" aktiveras (JA)
eller avaktiveras (NEJ).
Välj önskad inställning med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Viktenheten "gram" är nu aktiverad och
visas inte längre efter tryckning på UNITknappen.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
på UNIT-knappen.

Förfara på samma sätt med alla viktenheter.
Vid typgodkända vågar kan man endast välja mellan [g] → [kg] → [ct].
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15.2 Inställning av standardviktenhet
Här inställd enhet förblir aktiv även efter att vågen stängs av och slås på samt
kopplas ifrån elnätet.
Välj följande menypost:

Blinkande "-----------" indikering visas i
displayen.

Blinkande "-----------" inställning visas i
displayen.
Välj önskad standardviktenhet med hjälp
av navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
(exempel)

Nu är "kilogram" inställd som
standardviktenhet.
Återgå till vägningsläget genom att trycka
på UNIT-knappen.
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16 Protokoll DPL/ISO "P5.3 DPL-UTSKRIFT"
I olika kvalitetssäkringssystem krävs det att mätresultat och korrekt justeringsresultat
skrivs ut med angivande av datum och tid samt vågen identifieringsnummer. Detta
görs enklast med hjälp av ansluten skrivare.
Innehållet av utskriftsdatan definieras i menyn "P5.3. DPL-UTSKRIFT”. Alla
parametrar inställda som "JA" skrivs ut.
Exempel:
Inställning av standardprotokoll:
P5.3 DPL-UTSKRIFT
P5.3.1

DATUM

JA

Utskrift av mätningsdatum

P5.3.2

TID

JA

Utskrift av mätningstid

P5.3.3

ANVÄNDARE

JA

Utskrift av den inloggade
användarens namn

P5.3.4

PRODUKT

JA

Utskrift av den vägda produktens
namn

P5.3.5

VARIABEL 1

NEJ

Utskrift av 1 variabelns värde

P5.3.6

VARIABEL 2

NEJ

Utskrift av 2 variabelns värde

P5.3.7

TARA

JA

Utskrift av taravärde

P5.3.8

BRUTTO

JA

Utskrift av bruttovärde

P5.3.9

AKTUELLT RESULTAT

JA

Utskrift av aktuellt vägningsresultat
(nettovikt)

P5.3.10

JUSTERINGSPROTOKOLL NEJ

Utskrift av protokollet från senaste
justering efter inmatning av
inställningar för protokollutskrift

P5.3.11

SPECIALUTSKRIFT

Utskrift av en av fyra specialutskrifter

NEJ

Utskriftsexempel
--------------------------------------------------Datum
21.11.2013
Tid
9:54:39
Användare
Kern
Produkt
mjöl
Tara
1000 g
Brutto
2000 g
Aktuellt resultat
2000 g
----------------------------------------------------
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P5.3.1 DATUM — Utskrift av datum
Den senaste inställningen visas.

Blinkande inställning NEJ visas.
Välj inställningen JA med hjälp av
navigeringsknapparna.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.

Datum skrivs ut på DPL-protokollet.
Gå över till nästa inställning genom att
trycka på F1-knappen.

P5.3.2 TID — Utskrift av tid
Tryck på

knappen, den aktuella inställningen blinkar.

Välj en av följande inställningar med
NEJ
JA

knappen.

= utan utskrift av tid
= utskrift av tid

Bekräfta inställningen genom att trycka på PRINT-knappen. Vågen kopplas om till
vägningsläget.
Tryck på

knappen, nästa menypostP5.5.5 ANVÄNDARE visas.

Övriga inställningar görs på samma sätt.
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17 RS 232- och USB-datautgång
Beroende på menyinställning kan vägningsdata skrivas ut antingen med hjälp av
RS 232C-gränssnittet eller automatisk efter tryckning på PRINT-knappen.
Dataöverföringen sker asynkroniskt med ASCII koden.
För att säkerställa kommunikation mellan vågen och skrivaren måste följande
förutsättningar uppfyllas:
• Displayen ska anslutas med skrivarens gränssnitt med hjälp av avsedd kabel.
Störningsfri drift säkerställs endast med hjälp av lämplig gränssnittskabel av
fabrikatet KERN.
• Vågens och skrivarens kommunikationsparametrar (överföringshastighet,
bitar, paritet) måste stämma.

17.1 Tekniska data
Överföringshastighet möjliga val 4800/9600/19200/38400/57600/115200
Paritet
Överföringsläge
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ingen, paritet, oparitet
•
•
•
•

manuell — efter tryckning på PRINT-knappen;
automatisk när stabiliseringssymbolen visas;
kontinuerlig, enligt inställningen;
på begäran, från en annan extern enhet
(fjärrstyrningskommandon).

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

Inställningar kan matas in i menyn P3 KOMMUNIKATION. Vågen kan kommunicera
med externa enheter med hjälp av följande portar:
COM 1

RS 232-gränssnitt

COM 2

RS 232-gränssnitt

USB typ A

Anslutning av datortangentbord, streckkodsscanner, eller USBminne

USB typ B

Anslutning av skrivare eller dator

WIFI

WIFi-port

USB-portarna kan inte konfigureras.

17.2 Inställning av RS 232-gränssnittet
Välj COM 1- eller COM 2-port och mata in inställningar på följande sätt:
•

Inställning av överföringshastighet
Välj menyn P3.1.
För att ställa in överföringshastigheten
tryck på F2-knappen.
Den senast inställda
överföringshastigheten visas. Tryck igen
på F2-knappen, blinkande inställning
visas.
Välj önskad överföringshastighet med
hjälp av navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.

Överföringshastigheten är nu inställd.
Tryck på UNIT-knappen tills vågen
återgår till vägningsläget.
(exempel)

• Inställning av paritet
Välj menyn P3.1.2 och mata in paritetsinställningar enligt ovan.
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17.3 Gränssnittskabel
•

Kabel våg-dator (RS232):

17.4 Utskriftsprotokoll
17.4.1 Utskrift sker efter tryckning på PRINT-knappen

Mellanslag

Symbol

Vikt

Stabiliseringssymbol [mellanslag]

13

14-16

17

18

LF

4-12

CR

3

Enhet

2

Mellanslag

1
Stabiliserin
gssymbol

Vid godkända vågar är utskrift av ostabila värden låst.

när stabilt

[?]
[^]

när stabilt

[v]

vid fel (ins+ kommandot överträds)

Teckne

[mellanslag]

för positiva eller negativa värden

Vikt

9 tecken

med justering till höger

Enhet

3 tecken

med justering till vänster
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vid fel (ins+ kommandot överträds)
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17.4.2 Fjärrstyrningskommandon
Vågens returmeddelande när ett fjärrstyrningskommando sänds:
XX_A

CR LF

Instruktionen är godkänd och kommer att utföras

XX_I

CR LF

Instruktionen är mottagen men kan inte utföras

XX_^

CR LF

Instruktionen är godkänd men överskriden maxtid

XX_v

CR LF

Instruktionen är godkänd men överskriden mintid

XX_E

CR LF

Fel under verkställandetiden, överskriden tid för stabilt
viktvärde

Instruktion

1-3

Stabiliseringssymbol [mellanslag]

8-16

17

18-20

21

22

Enhet

CR

LF

7

Mellanslag

Mellanslag

6

Symbol

Kommand
o

5

Mellanslag

4

Stabiliserin
gssymbol

1-3

Vikt

Instruktionen namn

XX

Symbol
när stabilt

[?]
[^]

när stabilt

[v]

vid fel (ins+ kommandot överträds)

Symbol

[mellanslag]

för positiva eller negativa värden

Vikt

9 tecken

med justering till höger

Enhet

3 tecken

med justering till vänster
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vid fel (ins+ kommandot överträds)
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•

Förteckning över fjärrstyrningskommandon

Kommando Beskrivning
Z

Nollställning

T

Tarering

OT

Inmatning av taravärde

UT

Inställning av tara

S

Stabilt resultat i standardviktenhet sänds

SI

Resultat i standardviktenhet sänds

SU

Resultat i aktuell viktenhet sänds

SUI

Resultat i aktuell viktenhet sänds omedelbart

C1

Aktivering av kontinuerlig datautskrift i standardviktenhet

C0

Avaktivering av kontinuerlig datautskrift i standardviktenhet

CU1

Aktivering av kontinuerlig datautskrift i aktuell viktenhet

CU0

Avaktivering av kontinuerlig datautskrift i aktuell viktenhet

PC

Alla implementerade kommandon sänds
Varje kommando måste avslutas med CR LF tecknen.
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18 Anslutning av periferiutrustning
I menyn "P4 ENHETER” kan inställningar för externa enheter matas in på följande
sätt:
•

Inställning av anslutning till dator

Välj menyn "P4 ENHETER" och gör inställningar i menyposten "P4.1 DATOR".
Välj port där dator ska anslutas.
Bekräfta portvalet genom att trycka på PRINT-knappen och återgå till vägningsläget
genom att trycka på UNIT-knappen.
Möjliga portar:
COM 1 eller COM 2:
USB typ B
WIFI-länk

•

RS -232-gränssnitt
USB-port

Inställning av anslutning till skrivare

Välj menyn "P4 ENHETER" och gör inställningar i menyposten "P4.2 SKRIVARE".
Välj port där skrivare ska anslutas.
Bekräfta portvalet genom att trycka på PRINT-knappen och återgå till vägningsläget
genom att trycka på UNIT-knappen.
Möjliga portar:
COM 1 eller COM 2:

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

RS -232-gränssnitt
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18.1 Utskriftsinställningar
•

Utskriftsexempel

Stabilt viktvärde
Ostabilt viktvärde

5000.1 g

?

Negativt viktvärde

-

Positivt viktvärde
Överbelastning
Bestämning av procentvärde
Räkning av stycken

99

5000.1 g

5000.1 g

5000.1 g

^

24.9 %

10 pcs
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18.1.1 Inställning av justeringsprotokoll
Nedanstående inställningar kan aktiveras genom att man väljer inställningen JA
(skrivs ut) eller avaktiveras genom att man väljer inställningen NEJ (skrivs inte ut).
Exempel av justeringsprotokoll
Välj menyn P5.1 och mata in önskade inställningar.
Exempel av justeringsprotokoll
Inmatning av projektnamn; max 16 tecken

P5.1.1

DESIGN

P5.1.2

JUSTERINGSTYP

JA

Utskrift av justeringstyp

P5.1.3

ANVÄNDARE

JA

Utskrift av användarnamn

P5.1.4

DESIGN

JA

Utskrift av projektnamn (se P5.1.1.1)

P5.1.5

DATUM

JA

Utskrift av justeringsdatum

P5.1.6

TID

JA

Utskrift av justeringstid

P5.1.7

VÅGENS ID

JA

Utskrift av vågens serienummer

P5.1.8

JUSTERINGSSKILLNAD JA

Utskrift av skillnaden mellan aktuell och
senast använd justeringsvikt

P5.1.9

STRECK

JA

En linje mellan datum och underskrift skrivs
ut

P5.1.10

UNDERSKRIFT

JA

Utskrift av ruta för användarens underskrift

Utskriftsexempel av justeringsprotokoll
------------Justeringsprotokoll-----------Justeringstyp
extern
Användare
Kern
Design
Datum
21.11.2013
Tid
9:54:39
Vågens id
132051
Justeringsskillnad
-0.2 g
Namnteckning
……………………………………………..
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18.1.2 Inställning av överskrift
Välj menyn P5.2 och mata in önskade inställningar.
Utskriftsexempel av överskrift:
P5.2.1

STRECK

JA

Linje skrivs ut

P5.2.2

ARBETSLÄGE

JA

Utskrift av arbetslägets namn

P5.2.3

DATUM

JA

Utskrift av datum i överskriften

P5.2.4

TID

JA

Utskrift av tid i överskriften

P5.2.5

VÅGTYP

JA

Utskrift av vågtyp

P5.2.6

VÅGENS ID

JA

Utskrift av serienummer

P5.2.7

ANVÄNDARE

JA

Utskrift av den inloggade
användarens namn

P5.2.8

PRODUKT

JA

Utskrift av den vägda produktens
namn

P5.2.9

VARIABEL 1

JA

Utskrift av 1 variabelns namn

P5.2.10

VARIABEL 2

JA

Utskrift av 2 variabelns namn

P5.2.11

TOM RAD

JA

Utskrift av en tom separerande rad

P5.2.12

JUSTERINGSPROTOKOLL

JA

Utskrift av protokollet från senaste
justering

P5.2.13

SPECIALUTSKRIFT
• INGA
• SPECIALUTSKRIFT 1
• SPECIALUTSKRIFT 2
• SPECIALUTSKRIFT 3
• SPECIALUTSKRIFT 4

Placering av en av fyra
specialutskrifter i överskriften

Utskriftsexempel av överskrift
---------------------------------------------------Arbetsläge
vägning
Användare
Kern
Datum
21.11.2013
Tid
9:54:39
Vågens id
132051
----------------------------------------------------
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18.1.3 Utskrift av mätresultat
Här kan information som blir synlig på utskriften av mätresultatet matas in.
Välj "P5.3 DPL-UTSKRIFT” och mata in önskade inställningar.
Exempel:
P5.3.1

DATUM

JA

Utskrift av mätningsdatum

P5.3.2

TID

JA

Utskrift av mätningstid

P5.3.3

ANVÄNDARE

JA

Utskrift av den inloggade
användarens namn

P5.3.4

PRODUKT

JA

Utskrift av den vägda produktens
namn

P5.3.5

VARIABEL 1

JA

Utskrift av 1 variabelns värde

P5.3.6

VARIABEL 1

JA

Utskrift av 2 variabelns värde

P5.3.7

TARA

JA

Utskrift av taravärde

P5.3.8

BRUTTO

JA

Utskrift av bruttovärde

P5.3.9

AKTUELLT RESULTAT

JA

Utskrift av nettovikt i aktuell viktenhet

P5.3.10

JUSTERINGSPROTOKOLL

JA

Utskrift av protokollet från senaste
justering

P5.3.11

TOM RAD

JA

Utskrift av en tom separerande rad

P5.3.12

SPECIALUTSKRIFT
• INGA
• SPECIALUTSKRIFT 1
• SPECIALUTSKRIFT 2
• SPECIALUTSKRIFT 3
• SPECIALUTSKRIFT 4

Placering av en av fyra
specialutskrifter i överskriften

Utskriftsexempel:
--------------------------------------------------Datum
21.11.2013
Tid
9:54:39
Användare
Kern
Produkt
mjöl
Tara
1000 g
Brutto
2000 g
Aktuellt resultat
2000 g
----------------------------------------------------

18.1.4 Inställning av fotnot
Här kan man mata in information som skrivs ut i fotnoten.
Välj menyn P5.3 och mata in önskade inställningar.
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19 Databaser
Vågens programvara innehåller tre redigerbara databaser (ANVÄNDARE,
PRODUKTER, TARA) samt två databaser (VÄGNING och ALIBI) där alla vägningar
sparas.
•

Databasernas kapacitet

ANVÄNDARE
PRODUKTER
TARA
VÄGNINGAR
ALIBI
•

10 olika användare
1000 olika produkter
10 olika förpackningsvikter
1000 vägningar
100 000 vägningar

Navigering i databaserna ANVÄNDARE, PRODUKTER och TARA:
Radera vald post i databasen
Lägga till ny post i databasen

19.1 Databasen ANVÄNDARE
För varje användare kan följande data matas in:
•
•
•
•

NAMN (30 tecken), KOD (6 tecken)
LÖSENORD (8 tecken, endast siffror)
BEHÖRIGHETER (ANVÄNDARE, AVANCERAD ANVÄNDARE, ADMIN)
SPRÅK (varje av språken som finns tillgängliga i vågen)

Behörighetsnivåer:
Programvaran har tre behörighetsnivåer (se avs. 10.2).
•

Inmatning av användarnamn
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Blinkande inställning N visas.
Mata in användarnamnet med hjälp av
navigeringsknapparna.

(exempel)

Användarnamnet har matats in.

Efter inmatning av användarnamnet mata in ytterligare användaruppgifter.
•

Inmatning av användarkod (max 8 tecken, endast siffror)

En liten streck visas.
Mata in en 6siffrigt kod med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
med PRINT-knappen.

Uppgifter gällande behörighetsnivåer, se avs. 10.2.
Användarens kod visas i databasen.

(exempel)

Uppgifter om behörighetsnivåer.
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•

Inmatning av användarlösenord (max 8 tecken)

En liten blinkande streck visas.
Mata in lösenordet med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
genom att trycka på PRINTknappen.
Användarens lösenord visas i
databasen.

•

Inställning av användares behörighet

Blinkande användarnamn visas.
Mata in önskad behörighet med
hjälp av navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen.

Ytterligare information om behörigheter, se avs. 10.2.
Användaren har tilldelats
administratörsbehörighet.
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•

Val av menyspråk för användare

Blinkande namn av det senast
inställda språket visas. Välj önskat
språk med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
genom att trycka på PRINTknappen.
Språk har tillskrivits användaren.

(exempel)

När alla inställningar är gjorda återgå till vägningsläget genom att trycka på UNITknappen.
Val av användare, se avs. 10.1. "Inloggning/utloggning".
• Borttagning av användare
Välj menyn "b4.1" enligt ovan.

Välj användare som ska tas bort med
hjälp av navigeringsknapparna.
Meddelandet TA BORT? visas.
Bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
Användaren är nu borttagen.

När alla inställningar är gjorda återgå till vägningsläget genom att trycka på UNITknappen.
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19.2 Databasen PRODUKTER
I produktdatabasen kan 100 produkter sparas. För varje produkt kan följande data
matas in:
NAMN (30 tecken)
KOD (6 tecken)
EAN (16 tecken)
VIKT

Med noggrannhet av vågens "d" skaldel

TARA

Produktförpackningens vikt med noggrannhet av vågens "d"
skaldel

MIN

Nedre tröskel för driftsläget KONTROLLVÄGNING, inmatning
med noggrannhet av vågens "d" skaldel

MAX

Övre tröskel för driftsläget KONTROLLVÄGNING, inmatning
med noggrannhet av vågens "d" skaldel

TOLERANS

Toleranströsklar +/- för driftsläget DOSERING, inmatning som %
av målvikten

•

Att lägga till och namnge en produkt

Den senaste inställningen visas.

Namnet NY visas. Bokstaven "N"
blinkar. Mata in produktnamnet med
hjälp av navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.
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(exempel)
Den nya produkten med namnet har
sparats i databasen.
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•

Inmatning av produktkod

Välj menyn "b4.2.1.2 KOD".

Blinkande mellanslagstecken
visas.
Mata in önskad produktkod
med hjälp av
navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen.

KOD 12345 (exempel) som tillskrivits produkten visas.
•

Inmatning av produktens EAN-kod (streckkod)

Välj menyn "b4.2.1.3 EAN".

Blinkande mellanslagstecken
visas.
Mata in önskad steckkod med
hjälp av navigeringsknapparna
och bekräfta genom att trycka
på PRINT-knappen.

En streckkod (exempel) som tillskrivits produkten visas.
•

Inmatning av produktvikt

Välj menyn "b4.2.1.4 VIKT".

Värdet "000000” visas.
Mata in produktvikten med
hjälp av navigeringsknapparna
och bekräfta genom att trycka
på PRINT-knappen.

Värdet VIKT 1000.00 g (exempel) som tillskrivits produkten visas.
•

Inmatning av produktförpackningens taravikt

Välj menyn "b4.2.1.5 TARA".

Värdet "000000” visas.
Mata in produktförpackningens
vikt med hjälp av
navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen.

Värdet TARA 1000.00 g (exempel) som tillskrivits produkten visas.
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•

Inmatning av nedre gränsvärde vid kontrollvägning

Välj menyn "b4.2.1.6 MIN".

Värdet "000000” visas.
Mata in nedre gränsvärdet
med hjälp av
navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på
PRINT-knappen.

Värdet MIN 200.00 g (exempel) som tillskrivits produkten visas.
•

Inmatning av övre gränsvärde vid kontrollvägning

Välj menyn "b4.2.1.7 MAX".

Värdet "000000” visas.
Mata in övre gränsvärdet med
hjälp av navigeringsknapparna
och bekräfta genom att trycka
på PRINT-knappen.

Värdet MAX 1500.00 g (exempel) som tillskrivits produkten visas.
•

Inmatning av tröskelvärde vid dosering

Välj menyn "b4.2.1.8 MAX".

Värdet "000000” visas.
Mata in tröskelvärdet med
hjälp av navigeringsknapparna
och bekräfta genom att trycka
på PRINT-knappen.

Värdet TOLERANS 220.00 g (exempel) som tillskrivits produkten visas.
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19.3 Databasen TARA
I denna databas kan 10 olika förpackningsvikter sparas. Varje förpackning kan
tillskrivas olika uppgifter:
NAMN (30 tecken)
TARA
•

Produktförpackningens vikt med noggrannhet av vågens "d"
skaldel

Inmatning av förpackningens namn

Den senaste inställningen visas.

Namnet NYTT visas, bokstaven "N"
blinkar.
Mata in förpackningens namn med
hjälp av navigeringsknapparna och
bekräfta genom att trycka på PRINTknappen.

•

(exempel)
Den nya produkten med namnet har
sparats i databasen. Nu kan
förpackningens vikt matas in.

Inmatning av förpackningens vikt

Mata in taravärdet med hjälp av
navigeringsknapparna och bekräfta
genom att trycka på PRINT-knappen.

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

(exempel)
Förpackningens vikt har sparats.
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19.4 Databasen VÄGNINGAR
Denna databas är inte redigerbar, dvs. mätningsdata sparas automatiskt i den. Data
kan endast bläddras i, skruvas ut på skrivare eller sändas till externt USB-minne.
Upp till 1000 mätningar kan sparas. Efter tryckning på PRINT-knappen sparas
vägningsdata automatiskt i databasen.
Mätningsdatum
Mätningstid
Mätningsresultat (vikt)
Använd tara
Produktnamn
Person som utför mätning (inloggad användare)
Driftsläge som mätningen utförts i
Värden för variablerna 1 och 2
•
•
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När 1001 mätning sparas skrivs mätning nr 1 automatiskt över.
Mätningsresultat som sparats i databasen VÄGNING kan inte
raderas.
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•

Att spara mätningar i databasen VÄGNING

1

Mätningsnummer:
Format: b4.4n N = Mätningsnummer

2

Mätningsdatum

3

Mätningstid

Gå till nästa sparade mätning med
hjälp av navigeringsknapparna.

Ytterligare mätningsuppgifter kan
hämtas med F-knappen.

(Mätningsdatum)

(Mätningstid)

(Vikt)

(Förpackningens taravärde)
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(Produktnamn)

(Namn av inloggad användare som
utfört mätningen)

(Driftsläge som mätningen utförts i)

(Inställda variabler)
När skrivare ansluts kan sparad data
skrivas ut genom att man trycker på
PRINT-knappen.
(Utskrift)

•

Data som skrivs ut på detta sätt beror på inställningar av DPLprotokollet (se avs. 15). Endast den data för vilken JA valts i
inställningar kommer att skrivas ut.

Utskriftsexempel:
Datum
21.06.2013
Tid
12:48:55
Användare
Kern
Produkt
mjöl
400.0 g
------------Justeringsprotokoll-----------Justeringstyp
extern
Användare
Kern
Datum
21.11.2013
Tid
9:54:39
Vågens id
132051
Justeringsskillnad
-0.2 g
---------------------------------------------------Namnteckning
…………………………………………….
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19.5 ALIBI-minne
Vågen kan spara upp till 100 000 mätningar. Mätningar sparas automatiskt efter varje
tryckning på PRINT-knappen. Förutom mätning sparas också följande data:
• Mätningsdatum
• Mätningstid
• Mätningsresultat (vikt)
• Taravärde
• Inloggad användare
• Produktnamn

•
•

När mätning 100 001 sparas raderas mätning nr 1.
Mätningar som sparats i ALIBI-minnet kan inte raderas.

1

Mätningsnummer:
Format: b4.5n N = Mätningsnummer

2

Mätningsdatum

3

Mätningstid

Lämpliga parametrar kan hämtas fram enligt beskrivningen ovan (avs. 18.4).
Välj menyn b4.5.1.7 och när skrivare ansluts kan data skrivas ut genom ryckning på
PRINT-knappen. (Beroende på DPL-protokollets inställningar, avs. 15.)
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19.6 Export och import av databaser
Vågens programvara gör det möjligt att:
•

Kopiera databaserna PRODUKTER och TARA mellan två vågar i samma
serie.

•
•

Processen kan genomföras enbart med hjälp av USB-porten.
För detta stoppa ett USB-minne i USB-porten typ A.

Vågen upptäcker USB-minnet automatiskt.

I displayen visas meddelandet om dataimport/-export.

EXPORT

IMPORT
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•

Dataexport

Välj EXPORT.

Följande funktionen kan väljas:
IE 1.1

Export av ALLA DATABASER

IE 1.2

Export av databasen ANVÄNDARE

IE 1.3

Export av databasen PRODUKTER

IE 1.4

Export av databasen TARA

IE 1.5

Export av databasen VÄGNINGAR

IE 1.6

Export av data som sparats i ALIBI-minnet

IE 1.7

Export av ANVÄNDARENS parametrar

När ALLA DATABASER välj sparas filer med lämpliga namn i USB-minnet. Filerna
har specifika filtyper och är krypterade. De är inte synliga för standardprogramvara.
•

Datan från databaserna ALIBI och VÄGNING kan inte importeras.

Datan från databaserna PRODUKTER, ANVÄNDARE och TARA kan läsas av.
• Dataimport
IMPORT-funktionen gör det mäjligt att sända information mellan vågar.
För att importera data stoppa ett USB-minne i USB-porten typ A.
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Välj IMPORT.

IE 2.1

Import av ALLA DATABASER

IE 2.2

Import av databasen ANVÄNDARE

IE 2.3

Import av databasen PRODUKTER

IE 2.4

Import av databasen TARA

IE 2.5

Import av ANVÄNDARENS parametrar

•
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Datan från databaserna ALIBI och VÄGNING kan inte importeras.
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20 Underhåll, upprätthållande av funktionsdugligt skick,
bortskaffning
Bryt driftsspänningen till enheten Innan några åtgärder i samband med
underhåll, rengöring och reparation påbörjas.

20.1 Rengöring
Använd inte några aggressiva rengöringsmedel (lösningsmedel osv.) utan rengör
apparaten endast med en trasa fuktad med mild tvättlut. Vätska får inte tränga in i
apparaten. Torka upp med en torr och mjuk trasa.
Lösa provrester / pulver kan tas bort försiktigt med hjälp av en pensel eller
handdammsugare.
Spillt vägt material ska avlägsnas omedelbart.

20.2 Underhåll, upprätthållande av funktionsdugligt skick
 Service och underhåll av apparaten får endast utföras av KERN utbildad och
auktoriserad personal.
 Se till att vågen regelbundet justeras. "Tillsyn över kontrollparametrar"

20.3 Bortskaffning
 Bortskaffning av förpackningen och enheten ska ske i enlighet med landets eller
lokal lagstiftning som gäller på enhetens driftplats.
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22 Hjälp vid små fel
Möjliga felorsaker:
Vid programfel ska vågen stängas av och kopplas ifrån nätet för en stund. Sedan
starta om vägningsprocessen från början.
Fel

Möjlig orsak

Viktindikeringen lyser inte.

• Vågen är inte påslagen.
• Avbruten nätkontakt (ej ansluten/skadad sladd).
• Spänningsbortfall.

Viktindikeringen ändras hela • Korsdrag/luftrörelser.
tiden.
• Bordet/underlaget vibrerar.
• Vågplattan är i kontakt med främmande föremål.
• Elektromagnetiska fält/statiska laddningar (välj en
annan uppställningsplats för vågen — om möjligt,
stäng av utrustning som orsakar störningar)
Vägningsresultatet är
uppenbarligen felaktigt.

• Viktindikeringen är inte nollställd
• Felaktig justering.
• Vågen står inte i våg.
• Stora temperaturvariationer.
• Elektromagnetiska fält/statiska laddningar (välj en
annan uppställningsplats för vågen — om möjligt,
stäng av utrustning som orsakar störningar)

Automatisk justering utförs
ofta.

• Starka temperaturvariationer i rummet eller
apparaten.

Ingen dataöverföring mellan
• Felaktiga kommunikationsinställningar.
skrivaren och vågen.
Menyinställning kan inte
• Vid typgodkända vågar är menyn låst.
ändras.
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22.1 Felmeddelanden

Er1 Hi

Fel initialvikt

Er2 nuLL

Värde under tillåtet område

Er3 FuL1

Värde över tillåtet område

Er4 FuL2

Överskridet kapacitetsområde

Er5 rout

Värde utanför tillåtet område, ex. taravärde ≤ 0,
Referensvikt = 0

Er7 tout

För kort avstängningstid

Er8 outr

Inmatad data är utanför området, ex. vid toleranskontroll:
inmatning av övre gräns som är lägre än nedre gräns

Er9 Lock

Funktionen är spärrad

Er10 cal

Justeringsfel (ex. fel justeringsvikt)

AEJ-C/AES-C/PLJ-C-BA-se-1514

120

23 Försäkran om överensstämmelse
KERN & Sohn GmbH
D-72322 Balingen-Frommern
Postfach 4052
e-mail: info@kern-sohn.de

Tel.: 0049-[0]7433-9933-0
Fax: 0049-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Försäkran om överensstämmelse
EG-Konformitätserklärung
EC- Déclaration de conformité
EC-Dichiarazione di conformità
EC- Declaração de conformidade
Deklaracja zgodności WE

D
GB
CZ
E
F
I
NL
P
PL
RUS
SE

Konformitätserklärung
Declaration of
conformity
Prohlášení o shode
Declaración de
conformidad
Déclaration de
conformité
Dichiarazione di
conformitá
Conformiteitverklaring
Declaração de
conformidade
Deklaracja
zgodności
Заявление о
соответствии
Försäkran om
överensstämmelse

EC-Declaration of -Conformity
EC-Declaración de Conformidad
EC-Conformiteitverklaring
EC- Prohlášení o shode
EC-Заявление о соответствии

Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung
bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
We hereby declare that the product to which this declaration refers
conforms with the following standards.
Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je
v souladu s níže uvedenými normami.
Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta
declaración está de acuerdo con las normas siguientes
Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte
la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si
riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking
heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta
declaração, corresponde às normas seguintes.
Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie
dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация,
соответствует перечисленным ниже нормам.
Vi försäkrar härmed att produkten som avses med denna försäkran
överensstämmer med följande stanadrer.

Elektronisk våg: KERN AEJ_C / AES_C / PLJ_C
EG direktiv

Standarder

2004/108/EG

EN 61326-1: 2006

2006/95/EG

EN 61010-1 2010

Datum

10.12.2013

Date

Namntec
kning
Signature

Ort

72336 Balingen

Place of issue

Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH
Verkställande direktör
Managing director

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0
Fax +49-[0]7433/9933-149, e-mail: info@kern-sohn.com, Internet: www.kern-sohn.com
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