Rövidített kezelési útmutató: Outset E.T. kanálmérleghez
TELJES NULLÁZÁS
GOMB
(+) 2mp FEL

TÁRA GOMB
1x – tára menü
Hosszan – belépés menübe
PRINT GOMB – ENTER
1x – kijelzett adat nyomtatása
Hosszan – Standby /
kikapcsolás

RÉSZNULLÁZÁS GOMB
(-) LE
(utolsó kanál kivonása)

Funkció
Mérés

Utolsó kanáltömeg levonása
Ha a kanálban több anyag van, mint amit be
akarunk rakni, az utolsó mért kanál levonása
a teherautó-szummából
Teherautó-szumma nullázása
Nyomtatás

Kezelői Menü elérése
„Rendőrlámpa”

Cégtömeg beállítása
A teherautóra rakandó tömeg beállítása

Nullázás – tárázás
Reggeli induláskor, naponta 5-6 alkalommal
szükséges

Megjegyzés, feltételek
- a méréshez alsó kanálpozícióból indítva, folyamatos és
egyenletes emelést kell végezni, teljesen hátrahúzott
joystick-al, tilos lassítani vagy gyorsítani, megállítani a
gémet a mérési zónában.
- A kanáltömeg mérése automatikus, a mért tömeg a
teherautó-szummába beíródik
- Mérd meg a kanáltömeget
- Engedd vissza a gémet a mérési pozíció alá
- A LE nyíllal töröld az utolsó kanál tömegét
- Szórd ki a felesleges anyagot
- Mérd újra a kanáltömeget
- FEL gomb 2 mp
- Enter gomb
- Ellenőrizd, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva (zöld
lámpa)
- ESC gomb lenyomva 3mp-re
- Zöld: folyamatos rakodás
- Sárga: megközelítetted a beírt Céltömeget, figyelj az utolsó
kanál tömegre
- Piros: elérted vagy túllépted a beállított Cégtömeget, üríts a
kanálból, vond le az utolsó kanál értékét a szummából.
- ESC hosszan menübe lépés
-

Pontosság korrekció
Változó olajhőfok, talaj- és berakási
viszonyok esetén, ha konstans mérési eltérés adódik, megváltoztatható a mérleg mérési
pontossága:
-

ikonra lépni a nyilakkal > Enter
Válaszd ki: Max Teherautó tömeg > Enter
Hosszan FEL nyíl: adatok törlése
Röviden FEL nyíl: adatok bevitele
Röviden LE nyíl: léptetés a következő számra
Enter: adatok mentése > ESC kilépés 2x
Emeld fel az üres kanalat a mérési pozíció fölé
Röviden ESC > a márleg a Tára menübe lép:
A képernyőn az aktuális Tára és a valós tömeg látszik lent,
fent „Menti a Tárát?” kérdés jelenik meg
2x Enter a nullérték beállítása
Számold ki a hibát: pl. +100kg 5 tonna esetén =
+100/5000/100 = +2%
ESC 2 mp > Menübe lépni, majd
ikont kiválasztani >
Enter 2x (rálépni a korrekciós értékre)
FEL/LE nyíllal korrigálni 100%-ról 98% a mérési
pontosságot
ESC 2x > kilépés a menüből és ellenőrizni a mérést
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