Gebruikershandleiding

RIBA ARCI-40
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Beste gebruiker,
Wij danken u voor de aanschaf van de RIBA ARCI-40 indicator / of weegschaal.
Indien de indicator is voorzien van een ingebouwde oplaadbare accu, moet deze circa 10 uur worden
geladen met de bijgeleverde net adapter. De “Low Battery” indicatie in het venster geeft aan wanneer
de accu opnieuw moet worden opgeladen.
Temperatuurverschillen en gebruik van display verlichting verkorten de werkduur van de accu
aanzienlijk. Het tussendoor opladen van de accu heeft een negatieve invloed op de duurzaamheid.
Het is moeilijk om een werkduur van de accu aan te geven omdat er veel gebruiksfactoren meespelen.
Gemiddeld kan een accu tot 300 keer worden opgeladen, alvorens te vervangen.

Belangrijk!
Lees voor de ingebruikname van de indicator eerst deze handleiding door. Het bevat belangrijke
instructies voor het juist functioneren en gebruik van de vele mogelijkheden.

De garantie vervalt in de volgende gevallen:






Oneigenlijk gebruik van de indicator.
Het openen en/of repareren aan de indicator.
Schade ontstaan door vallen,stoten,lekkende accu of het openmaken van de behuizing.
Verbreken van keuring zegels, stikkers of zegeldraad.
Het gebruik van niet originele net-adapter of accu.
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Specificaties
Model

:

ARCI-40

Display

:

LCD 6 digits met verlichting.

Capaciteit

:

Instelbaar.

Indeling:

:

Instelbaar.

Weegrange

:

Single of Dual- Range.

Stroom:

:

Adapter of / en oplaadbare accu.(Optie)
Indien een accu is ingebouwd wordt deze
automatisch opgeladen bij het aansluiten van de
adapter.

Adapter

:

DC 12v / 1A.

Werktemperatuur:

ABS

-10 ~ 40oC.

De gebruiker van apparatuur is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en leesbaarheid van
opschriften.

Indien (keuring)opschriften niet meer aanwezig zijn of slecht of niet meer duidelijk leesbaar,
kan de indicator onbruikbaar worden, nieuwe opschriften aanbrengen kan hoge kosten
meebrengen.
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3. Let op!
De duurzaamheid van deze indicator is sterk afhankelijk van het gebruik. Uiteraard heeft het periodiek
onderhoud hier ook effect op. Hieronder vindt u enkele tips voor een langere levensduur van uw
Indicator.












Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen op het display of toetsenbord. Deze kunnen
opschriften verwijderen en/of beschadigen.
Overbelasting kan de nauwkeurigheid van het wegen beïnvloeden en de weegschaal ernstig
beschadigen.
Voorkom grote temperatuurverschillen.
Aanpassingen en veranderingen aan de indicator/weegschaal zijn te allen tijden verboden en
kunnen het gebruik en het wegen beïnvloeden. Indien de weegschaal OIML is gekeurd, is het bij
de wet verboden wijzigingen te verrichten.
Zet de Indicator minimaal 15 minuten voor gebruik aan.
Indicators / weegschalen zijn precisieapparaten. Gebruik ze dus altijd met de nodige zorg.
Laat een reparatie, kalibratie en/of controle altijd door een erkend bedrijf (bij voorkeur uw
leverancier) uitvoeren. Zij gebruiken originele onderdelen en gekeurde kalibratiegewichten.
Maak de indicator nooit open.
Indien de indicator is verzegeld mogen zegels / zegelstikkers van de Metrologiewet nooit
worden verbroken of worden afgewassen.
De houder en of gebruiker is zelf verantwoordelijk dat verzegelingen van de Metrologiewet niet
worden beschadigd of verbroken of onleesbaar worden.
Opnieuw keuren of verzegelen zijn grote onkosten.

3.1 Loadcell aansluiting
Indien een loadcell wordt gebruikt zonder SENSE moet er een verbinding worden gemaakt in
de connector tussen SENSE+ en Ex+ en tussen SENSE- en Ex-.
Bij de ARCI-40 wordt de loadcell kabel direct op de printplaat aangesloten, het aansluitschema
staat op de printplaat.
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4. Toetsenbord en display

1. Off
 Indicator uitschakelen.
2. Unit / ESC
 Wisselen tussen beschikbare weegeenheden (indien aktief).
 Afsluiten van een instelling.
3. M+ /
 Optellen van wegingen.
 Bevestigen van een actie / wijziging.
4. Net/Gross / ▲
 Tarra gewicht terugkijken / oproepen.
 Bladeren door het menu.
5. MR/MC / ◄
 Geheugen oproepen / geheugen wissen.
 Bladeren door het menu.
6. Zero/Tare / On ►
 Nul correctie / Tarra functie – On (inschakelen).
 Bladeren door het menu.
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6. Basis functies om te starten
6.1 Druk de On toets in om de indicator in te schakelen.
Na het inschakelen verschijnen alle cijfers en tekens en gaat het display aftellen naar nulstand, let op
dat een aangesloten weegplateau altijd onbelast is.
Houd de Off toets 3 seconden ingedrukt om de indicator uit te schakelen.

6.2 Tarra functie
Met de tarra functie is het mogelijk om verpakking of iets dergelijks te tarreren, dit wordt dan niet
meegewogen, druk 1 maal de Zero/Tare toets om een tarra gewicht te verwijderen, om een
tarragewicht te verwijderen moet het weegplateau leeg zijn.

6.3 Auto Tarra
Met deze functie ingeschakeld wordt de eerste weging automatisch getarreerd
( Houd de Net/Gross toets 2 seconden ingedrukt ( Tare 0 of Tare A ).

6.4 Optellen wegingen
Met deze functie is het mogelijk om wegingen bij elkaar op te tellen,
Druk M+ toets na elke plaatsing, het gewicht en aantal wegingen wordt getoond in het display, druk 1
maal MR/MC toets om het totaalgewicht terug kijken, om de wegingen te wissen houd de MR/MC toets
2 seconden ingedrukt.

6.5 Bruto / Netto
Deze functie laat het totale bruto gewicht zien als er een tarra in het geheugen is.
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7. Stroom / aansluiting
7.1 Adaptor
Gebruik altijd en alleen de originele bijgeleverde adapter of een adapter die is voorgeschreven
door een erkende dealer / leverancier van de apparatuur, andere adapters dan deze kunnen
schade veroorzaken aan de elektronica van de indicator of aan de ingebouwde accu.
7.2 Oplaadbare accu (Indien ingebouwd)
Bij ingebruikname van de indicator de accu circa 8 uur laden via de bij geleverde adapter, de
accu tussentijds opladen verkort de levensduur van de accu. De accu kan circa 300 keer
worden geladen, na deze tijd moet de accu worden vervangen.
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8. Menu structuur
Het gebruikers menu geeft toegang tot instellingen die invloed kunnen hebben op het wegen en werken
met de indicator.

8.1 Toegang tot het gebruikers menu,






Zet de indicator aan en wacht op de nulstand.
Druk M+ toets en houd deze vast, druk 1 maal On toets, display toont UF – 1.
Met de ▲ toets bladeren ( UF 1 t/m UF 12).
Met de M+ toets het menu openen en ▲ ► ◄ toetsen instellingen wijzigen.
Wijzigingen bevestigen met M+ toets.
Menu afsluiten met Unit/ESC toets.

UF-1
UF-2
UF-3
UF-4
UF-5
UF-6
UF-7
UF-8
UF-9
UF-10
UF-11
UF-12

xxxxx
000.00L
Aoff-10
Lit A
Hold 0
232 0
Speed 3
2P 0
Gravity
Filt 2
KB on

alleen voor TD ( Technische dienst).
Instellen Laag / Hoog gewicht voor (Hi/Lo).
Automatisch uitschakelen instellen.
Display verlichting instellen.
Dierweeg functie.
RS232 instellen (geen functie).
weegsnelheid / stabiliteit instellen ( hoger is stabieler).
Zero tracking ( alleen voor TD).
alleen voor TD ( Technische dienst).
weegsnelheid / stabiliteit instellen, samen met Speed instellen.
Toetsenbord geluid in of uitschakelen.
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9.Probleemoplossingen
De Indicator gaat niet aan.





Controleer of de adapter goed in het stopcontact zit.
Controleer de adapteraansluiting/stekker aan de indicator.
On-toets werkt niet.
Controleer charging Led op de voorzijde.

De indicator gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het display.




Controleer of het plateau goed is geplaatst.
Controleer of er iets op het weegplateau ligt.
Controleer de aansluiting tussen indicator en weegplateau.

De indicator gaat automatisch uit.


Controleer de automatische instellingen van de indicator. ( UF-4)

9.1.Onderhoud








Maak de indicator schoon met een licht vochtige doek.
Gebruik nooit agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
Bijtende middelen kunnen opschriften beschadigen of verwijderen.
Laat de Indicator/weegschaal 1x per jaar kalibreren (gewichtscontrole).
Laat een kalibratie altijd uitvoeren door een erkend keurbedrijf. Bij voorkeur door uw eigen
leverancier.
Bewaar de indicator/weegschaal op een droge plaats.
Optie: Laad de accu elke maand op als deze langere tijd niet wordt gebruikt.

9.2.Verpakking




Gebruik alleen originele verpakking bij retour zending.
Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor het geval u deze nodig hebt om het
apparaat terug te sturen.
Beveilig alle losse onderdelen, zoals weegplateau, netadapter enz. om beschadigingen te
voorkomen.
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