
      Handhavande 
Våginstrument 205 

205  har 7 knappar som ger kommandon till instrumentet. 
Följande sidor beskriver alla knappar och deras normala funktion. Det 
underlättar om man har tillgång till våginstrumentet under genomgången av 
dessa funktioner. 

OBS ! knapparna får ej manövreras med vassa eller spetsiga objekt. 
Skador på tangentbordet omfattas ej av garantin. 

PÅ / AV 

Denna knapp har två (2) funktioner. 
• Startar våginstrumentet om det är avstängt.
• Stänger av våginstrumentet om det är på.
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NOLLSTÄLLNING 

Nollställer visad vikt om den är inom nollområdet. 

• Nollområdet är vanligen 4% av vågens kapacitet.
• Vid ostabil vikt ignoreras kommandot.

TARA 

Lagrar visad vikt som ny taravikt. Displayen visar nettovikt. 

• Nettovikt = Bruttovikt – Taravikt

NETTO / BRUTTO 

Växlar mellan visning av nettovikt och bruttovikt. 
• Om vågen inte är tarerad visas “notArE” under några sekunder,

därefter visas bruttovikten igen.

VIKTENHET 

205  kan ha två olika viktenheter t.ex: pounds (lb) och kilo (kg) eller 
ounces och gram. 
Vid tryck på knappen “UNITS” växlar viktvisningen mellan dessa båda enheter. 

• Om bara en (1) viktenhet är aktiverad ignoreras kommandot.

UTSKRIFT 

Sänder ut viktdata på instrumentets seriella skrivarport. Observera att vikten 
måste vara stabil och ej under noll för att utskrift ska ske. 

• Om vågen visar bruttovikt skrivs enbart bruttovikten ut.
• Om vågen visar nettovikt skrivs brutto, tara och nettovikt ut.
• Om kontinuerlig utskrift är vald ignoreras kommandot.
• Vid utskrift lagras visad netto eller bruttovikt i respektive summaregister.
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205  stöder VisualPrint  som är ett PC baserat program för att designa 
etikettlayouter som laddas ner och sparas permanent i våginstrumentet. 
Instrumentet kan lagra två etikettlayouter förutom standardformatet. 
Vid tryck på “PRINT” letar instrumentet efter vald layout. Om ingen VisualPrint  
layout finns lagrad, väljs standardformatet automatiskt. 

ASTERISK 

Denna knapp används för specialfunktioner i kombination med övriga knappar 
enligt nedan. 

Visar aktuell taravikt under tre (3) sekunder. 

Visar summerad nettovikt. 

Skriver ut summerad nettovikt. 

Nollställer summerad nettovikt. 

Visar summerad bruttovikt. 

Skriver ut summerad bruttovikt. 

Nollställer summerad bruttovikt. 

Testfunktion, varje moment varar i ca. 1 sekund. 

• Alla horisontella segment tänds.
• Alla vertikala segment och decimaler tänds.
• Alla indikeringar tänds.
• Alla segment släcks.
• Modellnummer och mjukvaruversion visas.
• Visar C nummer 1 - 4, se manual för ytterligare information.
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Välj utskriftsformat 

• Displayen visar “Prt =”
• Tryck “ENTER” för att granska inställt värde.
• Om visat värde är riktigt tryck “ENTER” för att spara.

eller
• tryck “ASTERISK” för att välja layoutnummer, spara med “ENTER”.

0 = Standardformat , 1 = VisualPrint #1 , 2 = VisualPrint #2 

Granska inställningar, se manual för ytterligare information. 
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