Beste gebruiker,
Wij danken u voor de aanschaf van deze RIBA controleweegschaal
model BlueShark.
De BlueShark weegschaal is ontwikkeld om in natte en of vochtige
omstandigheden te kunnen wegen, de BlueShark is daarom een
ideale weegschaal voor o.a. de vis en vleesindustrie voor het afwegen
en of portioneren.
Belangrijkste eigenschappen van de BlueShark
-Ergonomisch model
-Robuuste degelijke afwerking
-Waterdichte constructie
-Loadcel weegtechniek
-Beschermd tegen overbelasting
-Helder display
-Snelle weegreactie
-Multi Interval
De BlueShark werkt via de ingebouwde accu of netkabel,de
ingebouwde accu kan circa 300 keer worden geladen.
De werktemperatuur voor de BlueShark ligt tussen -5°C en 40°C.
Voor gebruik dient de accu circa 15 uur te worden opgeladen met de
bijgeleverde netkabel. Indien de accu leeg raakt verschijnt een L aan
de linkerzijde in het display.
Belangrijk!
Lees voor de ingebruikname van uw weegschaal eerst deze
handleiding door. Het bevat belangrijke instructies voor het juist
functioneren van de weegschaal.
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De garantie vervalt in de volgende gevallen:





Oneigenlijk gebruik van de weegschaal.
Openen van de accudeksel en of weegschaal
Het openen van en/of repareren aan de weegschaal.
Schade ontstaan door vallen, stoten en of een scherp voorwerp of
niet-originele netkabel.
 Kijk op UWEshop.nl voor de garantievoorwaarden
Accu,netkabel en RVS plateau vallen niet onder de garantietermijn van 36
maanden

Wat zit er in de doos.
1 BlueShark weegschaal met beschermhoes
Netkabel om de accu te laden
Rubber antislip tafelmat
Ketting om vallen te voorkomen
De BlueShark weegschaal wordt geleverd in een extra sterke
verpakking, gelieve deze te bewaren bij de weegschaal, indien nodig
de weegschaal hierin te verpakken bij retourzending.
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1. Installeren van de weegschaal
1. Plaats de weegschaal op een vlakke en stabiele ondergrond;
2. Sluit de netkabel aan onder de weegschaal
3. Laat de accu gedurende 12 tot 15 uur laden
4. De weegschaal is klaar voor gebruik.
Laad de accu 12 tot 15u op bij eerste in gebruik name.

2. Specificaties
Model:

:

RIBA BlueShark
waterproof bankweegschaal

Display
Capaciteit
Indeling:

:
:
:

6 digits LED cijfers
3/6 kg
1/2 g
(Multi Interval)

Afmeting plateau :
Afmeting weegschaal

190x230 mm
303x243x125 mm

Voeding

:

Netkabel inclusief oplaadbare accu.
De accu wordt automatisch geladen bij het
aansluiten van de netkabel

Werktemperatuur

:

-5°C tot 40°C
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3. Let op!
De duurzaamheid van deze weegschaal is sterk afhankelijk van het
gebruik. Uiteraard heeft het periodiek onderhouden van de weegschaal
hier ook effect op. Hieronder vindt u enkele tips voor een langere
levensduur van uw weegschaal.
 Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen op het display en/of
toetsenbord. Deze kunnen opschriften verwijderen en/of
beschadigen.
 Overbelasting kan de nauwkeurigheid van het wegen beïnvloeden
en de weegschaal ernstig beschadigen.
 Aanpassingen en veranderingen aan de 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 weegschaal minimaal 15 minuten voor gebruik aan.
 Weegschalen zijn precisieapparaten, gebruik ze 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.
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4. Toetsenbord en display

1. ►0◄ Nul correctie
Gebruik deze toets om de nul te herstellen
2. T (Tarra toets)
Gebruik deze toets om een verpakking te tarreren of een tarragewicht
te wissen
3. F (functie toets)
Houd F toets ingedrukt en druk On/Off toets om in het menu te komen
4. ON/OFF
In- en uitschakelen van de weegschaal, houd de toets 2 seconden
ingedrukt om in of uit te schakelen
Display:
►0◄
Geeft de nulstand aan
STB
Geeft de stabiliteit aan
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5. Kalibreren van de weegschaal
Waarschuwing!
Kalibreren dient met gecertificeerde gewichten uitgevoerd te worden.
Wanneer dit niet goed uitgevoerd wordt, zal de weegschaal niet correct
wegen, laat de weegschaal (periodiek) kalibreren door uw leverancier.

6. Tarrafunctie
Tarrafunctie gebruiken
1. Plaats de verpakking of doos op het weegplateau;
2. Druk op de TARE toets, display gaat naar nul en de NET indicatie
licht op.
3. Indien het weegplateau leeg is kan met de Tarra toets het
tarrageheugen worden gewist
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7. Menu functie’s oproepen
De BlueShark weegschaal heeft verschillende instellingen die
desgewenst kunnen worden gewijzigd door de gebruiker.
Toegang tot het Functie menu:
1. Houd de F toets ingedrukt en druk op de On/Off toets
2. Laat de F toets los in de testloop, display toont Fn1 1
Met de ►0◄ toets door het menu bladeren en met de ►T◄ toets
de instelling wijzigen, bevestigen
Fn1

Alle instellingen op 1 zetten

Fn2

Spaarstand ( nul valt weg en wordt een streepje)
1. uit
2. 15 sec.
3. 30 sec.

Fn3

Display helderheid
1. helder
2. normaal

3. donker

Fn4

Achter display actief
1. Uit
2. Aan

Fn5

Reactie/stabiliteit van het wegen
1. Snel 2. Normaal
3. Langzaam 4. Stabiel

Fn6

Komma
1
(nvt)

Fn7

Filter voor meer stabiliteit
1. Normaal
2. Meer stabiel
Instellingen van F5 en F7 hebben invloed op elkaar

Fn8

Hi Lo
Geeft hier het lage gewicht in, met Func toets cijfer
verschuiven, met Tare toets cijfer kiezen

Fn9

Hi Lo
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Geeft hier het Hoge gewicht in
Fn10

1

geen functie

Fn11

1

Buzzer: niet leverbaar

Fn12 t/m Fn18 zijn leeg
Blader verder tot End 1
Bevestig de wijzigingen door de Func toets 3 seconden ingedrukt te
houden, het display toont weer nulstand.
Zet de weegschaal uit en weer aan om de nieuwe instellingen te
activeren.
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9. Probleemoplossingen
De weegschaal gaat niet aan.
 Houd de On/Off toets iets langer ingedrukt
 De oplaadbare accu is leeg, sluit de netkabel aan
 Controleer of de netkabel goed is aangedrukt onderin de
weegschaal.
De weegschaal gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het
display.
 Controleer of het weegplateau recht ligt
 Het weegplateau moet leeg zijn
 Controleer of niets tussen het weegplateau en de behuizing zit
Het display geeft “00000".
 Het maximale weegvermogen is behaald.
 Maak het plateau leeg en probeer het nogmaals.

10. Verpakking
 Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor het
geval u deze nodig hebt om de apparatuur terug te sturen.
 Gebruik alleen de originele verpakking bij retourneren

11. Onderhoud
 Maak de weegschaal altijd schoon met een lichtvochtige doek.
 Gebruik geen agressieve stoffen als thinner, hard bijtende
middelen, alcohol etc.
 Laat de weegschaal 1 of 2 maal per jaar kalibreren
(gewichtscontrole).
 Laat een kalibratie altijd uitvoeren door een erkend keurbedrijf.
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Weegschaal afspoelen met water
Voordat de BlueShark mag worden afgespoeld met water dienen de 4
afdichtrubbers onder de stelvoeten te worden geplaatst.
1.
2.
3.
4.

draai de 4 stelvoetjes uit de bodem van de BlueShark
plaats de 4 afdichtrubbers op de schroefgaten met de gladde zijde
naar boven
draai de stelvoetjes terug en vast op de rubbers
na het afspoelen de 4 afdichtrubbers verwijderen
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Weegschaal vastmaken aan werktafel.
Met de bijgeleverde ketting en tafelschroef kan de Blueshark
weegschaal worden vastgemaakt aan de tafel, de ketting kan een val
van de BlueShark voorkomen.
Plaats de 2 kettingringen onder de 2 stelvoeten aan de voorzijde van
de weegschaal zoals hieronder op de voorbeeldfoto.
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