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1. Installatie
Waarschuwingen
a. Gevaarlijk! Voer geen weging / bediening uit boven hoofden met dit
instrument. Blijf tijdens het wegen altijd uit de buurt van dit
instrument en het item dat gewogen wordt.
b. Overbelast dit instrument niet.
c.

Het instrument is geen explosiebestendig apparaat.

d. Het instrument is geen waterdicht apparaat.
e. Open het instrument niet, er bevinden zich hierin geen onderdelen
die door gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem altijd
contact op met uw leverancier voor onderhoud.
f.

Plaats dit instrument niet in een omgeving waar schokken, sterke
trillingen of extreme temperaturen kunnen plaatsvinden (voor of na
installatie).

1.1 Metrologische regelgeving
Vanwege metrologische regelgeving zijn metrologische parameterinstellingen
alleen voorbehouden aan bevoegd personeel. Probeer niet om parameters
onder interne functienummers F60 - F99 te wijzigen. Neem contact op met uw
leverancier voor installatie en technische hulp.
1.2 Verzegeling & Serienummer
Dit instrument is alleen toegestaan voor de handel wanneer het is afgedicht
(en/of verzegeld) en een serienummer draagt. Probeer niet om de afdichting (of
het zegel) of serienummer dat aan dit instrument hangt, te verbreken. De
garantie is niet geldig wanneer de afdichting (of het zegel) of het
gegevensplaatje van dit instrument is beschadigd of verwijderd. Neem altijd
contact op met uw leverancier voor aftersales service.
1.3 Opwarmtijd
Sta een opwarmtijd van minstens 60 seconden toe voor kalibratie en
gebruik. Hoe hoger de ingestelde resolutie van de weegschaal, hoe meer
tijd de vereiste opwarmtijd in beslag neemt.
In de meeste gevallen geldt 60 seconden als een veilige opwarmtijd voor
7

alle toepassingen. Deze opwarmtijd is nodig om te zorgen dat alle
componenten een stabiele status bereiken.
1.4 Uitpakken
Pak dit instrument zeer voorzichtig uit. Controleer dat de volgende items
aanwezig zijn: a. Deze bedieningshandleiding x 1
b. Kraanweegschaal x 1
c. Batterijoplader x 1
d. Infrarode afstandsbediening x 1
Neem contact op met uw leverancier indien er items ontbreken.
1.5 Bevestigen van de weegschaal
a. Dit instrument moet middels een krachtig medium, bijv. een staalkabel
of een metalen haak, aan een sterke ondersteuning gehangen worden
die een last van minstens 5 maal de capaciteit van dit instrument kan
dragen.
b. Zorg dat dit instrument verticaal wordt opgehangen.
c. Vermijd gebruik van dit instrument in een omgeving met sterke
luchtstroming, trillingen of extreme temperatuurswisselingen.
1.6 Ondersteuning & service
Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw leverancier voor
productinformatie, aftersales service en vragen.
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2. Specificaties
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3. Toetsen, Display & Bevestigingspunten
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3.1 Toetsen & display op instrument
Nr.

Naam

Omschrijving

1

Capaciteitsbalk

Voor tonen toegepaste en resterende capaciteit.

2

M+ Indicator

Zichtbaar wanneer het geheugen verzamelde
gegevens bevat.

3

IR Indicator

Zichtbaar bij ontvangst IR-signaal.

4

IR Venster

Venster voor IR-signaal. Niet blokkeren.

5

Bluetooth

Zichtbaar wanneer bluetooth is ingeschakeld.

Indicator
6

WIFI Indicator

Zichtbaar wanneer WIFI is ingeschakeld.

7

Zero Indicator

Zichtbaar wanneer instrument zich in nul-status
bevindt.

8

Net Indicator

Zichtbaar wanneer nettoresultaat wordt getoond.

9

kg / Stabiele

Zichtbaar wanneer weegeenheid is = kg.

Indicator

10

11

Newton /

Knipperen = Gewicht instabiel

•

Brandend = Gewicht stabiel

Zichtbaar bij weegeenheid = Newton.

Stabiele

•

Knipperen = Gewicht instabiel

Indicator

•

Brandend = Gewicht stabiel

lb / Stabiele
Indicator
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•

Tarreertoets

Zichtbaar wanneer weegeenheid is = lb.
•

Knipperen = Gewicht instabiel

•

Brandend = Gewicht stabiel

Druk op deze toets om het gewicht van een
houder/bak te tarreren.
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Aan/Uit/Nul

•

toets

Ingedrukt houden gedurende 1 seconde
om instrument aan/uit te zetten

•

Indrukken en loslaten om het getoonde
gewicht op nul te zetten in geval er geen
belasting is.
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3.2 Toetsen & Display op Afstandsbediening
Nr.

Naam

Omschrijving

A
B

[Tare]
[MR]

C

[Func]

D

[MC]

E

[Hold]

Druk op deze toets voor tarreren houder/bak gewicht.
Druk op deze toets om het totaal aan opgeslagen
transacties op te roepen.
Druk op deze toets om te wisselen tussen weging, peak
hold, dierweging1 en PCd modus.
Druk op deze toets om het totaal aan opgeslagen
transacties te wissen.
Druk in voor vasthouden huidige getoonde gewicht.

F

IR Transmissie-indicator. Zichtbaar bij verzenden IR-signaal.

G

[Zero]

H
I

[Print/
M+]
[Unit]

J

[Set]

Druk op deze toets om het getoonde gewicht op nul te
zetten in geval er geen belasting is .
Druk op deze toets om printgegevens uit te sturen en/of
om de huidige waarde in het geheugen op te slaan2.
Druk op deze toets om te wisselen tussen verschillende
weegeenheden (indien conversie van weegeenheid
actief is).
Indien in bedrijfsstatus: •

Druk in en laat los om een voorgeprogrammeerde
tarreerwaarde3 aan te bieden.

•

Wanneer in weegmodus: - druk 2 seconden in om
interne
functie-instellingmodus
te
openen
(F1~F38) of voor aangeven parameter/waarde
voor bediening tijdens stukstelling, automatisch
tarreren, accumulatie en dierweegmodus.

Aftelproces tijdens bedrijf:
•
K

1
2
3

4

[Off]

- indrukken en loslaten om interne functiemodus te
openen (F1~F99)4.

Druk op deze toets om het instrument uit te schakelen.

Afhankelijk van instelling F11.
Zie F16 en F17 instellingen voor details.
Wanneer F63 op Aan is gezet.
F60~F99 verzoeken om wachtwoord of jumper voor toegang.
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4. Voeding & Batterij Opladen
Dit instrument heeft een ingebouwde- en externe oplaadbare batterij.
4.1 Voedingsadapter
Gebruik altijd de voedingsadapter die met dit instrument is meegeleverd voor
het opladen van de ingebouwde en externe oplaadbare batterij en om
onherstelbare schade aan dit instrument te voorkomen.
4.2 Ingebouwde oplaadbare batterij
Voor het eerste gebruik laadt u de ingebouwde batterij tenminste gedurende 8
uur op, voor de beste batterijprestaties.

5. Initiële Instelling
5.1 Interne functies & instellingen
Applicatie parameters kunnen worden gecontroleerd en ingesteld met behulp
van de interne functie. Stel alle gewenste verrichtingsparameters in volgens 5.4.
5.2 Het openen & selecteren van de interne functie5
Volg onderstaande procedures voor interne functie-instelling: a. In weegfunctie, [Set] gedurende ca. 2 seconden ingedrukt houden.
b. Instrument toont F1.
c.

5

Instrument bevindt zich nu in interne functiemodus.

Interne functiemodus kan alleen worden benaderd wanneer het instrument zich in
weegmodus bevindt.
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5.3 IR afstandsbediening toetsfunctie onder interne functiemodus
Toets
[Zero]

Functie in Instelling & Kalibratie
Stoppen zonder op te slaan.
•

[Tare]

•

Stel de getoonde F1 waarde op nul en om de netto
toename in bereik van de toegevoegde gewicht te
tonen.
Snel verder gaan tijdens invoer Klant-/Productcode
gegevens.

[MR]

•
•
•

Snel toegang tot volgende tien interne functienummers
Verhoog waarde met 1.
Ga naar volgend(e) letter(serie)/symbool tijdens proces
gegevensinvoer Klant-/Productcode.

[Unit]

•
•

Ga naar vorige pagina/vorige parameter.
Beweeg cursor naar links.

[Print/M+]

Invoeren, opslaan en teruggaan.

[Func]

•
•

Ga naar volgende pagina/volgende parameter.
Beweeg cursor naar rechts.

[MC]

•
•
•

Snel naar vorige tiental interne functienummers
Verminder waarde met 1.
Ga naar vorig(e) letter(serie) symbool tijdens proces
gegevensinvoer Klant-/Productcode.

[Off]

[Set]

[Hold]

Stoppen zonder op te slaan en uitschakelen
•
•
•

Open interne functie.
Wissel tussen hoofdletters en kleine letters.
Bevestig wanneer Sure? verschijnt.

Wis de ingevoerde waarde.
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5.4 Tabel Interne functie
Zie onderstaande tabellen voor interne functienummers, parameters en
instellingnotities.
Functie

Parameters / Notitie

Omschrijving

Nr.

standaard = **
Druk op [Print/M+] om de offsetwaarde op nul te
zetten wanneer er geen belasting is. Voeg dan een
gewicht toe om het netto meetbereik van het
toegepaste gewicht te zien.
•

Indien meetbereik hoger is dan 99999,
wordt/worden het eerste of de eerste 2

F1

cijfers

Interne Analoge naar

van

het

daadwerkelijke

bereik

getoond, gevolgd door de rest van andere

Digitale (ad) Waarde

cijfers.
•

Voorbeeld A: - 1, gevolgd door 88888 houdt
in dat het reële meetbereik is = 188888.

•

Voorbeeld B: - 12, gevolgd door 45678
houdt in dat het reële meetbereik is =
1245678.

•

F2

F3

F4

Controle op alle
Segmenten

Druk op [Zero] om af te sluiten naar F1.

Alle displaysegmenten en LED-indicatoren zullen
oplichten. Controleer of er segmenten of indicatoren
ontbreken.

Capaciteit, Verdeling

Basis display metrologie eigenschappen (capaciteit,

& Standaard

verdeling en weegeenheid). Getoonde waarde =

Weegeenheid

Max + 1e

Datumnotatie&
Datum
•

DD/M/JJ

** JJ/M/DD

M/DD/JJ

M = 1~9 (januari ~ september), o (oktober), n (november), d
(december).

•

Druk op [Print/M+] om de huidige datumwaarde te controleren.

•

Om de datumwaarde te wijzigen voert u de datumwaarde in en drukt
u daarna op [Print/M+] om te bevestigen.

F5

Tijd

HH/MM

Om de tijd te wijzigen, drukt u op [Print/M+] en voert u een nieuwe waarde in.
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Druk op [Print/M+] om te bevestigen.
Systeeminitialisatie
F6

(Stel F7~F31 in als

** No

YES

standaard)
Indien YES wordt geselecteerd, toont de weegschaal “SURE ?” voor
bevestiging. Op dit moment: •

Drukt u op [Set] om te bevestigen of

•

Drukt u op een andere toets om het menu te verlaten.

Weegschaal toont “Done” wanneer initialisatie is afgerond.
Automatisch
F7

Uitschakelen Tijd
(Minuut)

F8

O

1

FF

Helderheid

1

3

** 5

2

3

10

20

** 4

5

•

1 = donkerst; 4 = lichtst

•

Druk op [Func] of [Unit] om instelling te wijzigen en druk daarna op
[Print/M+] om op te slaan.

Weegeenheid
F9

Inschakelen/
uitschakelen

F10

F11

Filtersterkte

Assisterende Functie

kg

lb

N(KN)

(** On/OFF)

(On/** OFF)

(On/** OFF)

Ft 1 (Sterk)

** Ft 2

Ft 3 (Zwak)

(Normaal)



PEK (Peak): On / ** OFF



Ani (Dier): On / ** OFF



PCd (Snelle toegang tot instelling
productcode): On / ** OFF

F12

Functie Automatisch
tarreren

** OFF

On

Conti

Notities: •

OFF= Functie Automatisch tarreren uitschakelen

•

On = Alleen het eerst toegepaste tabelgewicht wordt getarreerd.
Minimale tarreerbelasting ≥ 2d

•

Conti = al het toegepaste stabiele gewicht wordt getarreerd.
Minimale tarreerbelasting ≥ 10d

F13

Repeterende

OFF

16

** On

Tarreerfunctie
Indien F12 is ingesteld = Conti, wordt repeterende tarreerinstelling “OFF”
overschreven.
Stel
F16

communicatiepoort 1
in (voor BT of TTL)

OFF / Auto1 / Auto2 / Auto3 / Manul / PC / ** CMD /
Scanr

Zie F17 voor details
Stel
F17

Communicatiepoort 2
in (WIFI)

OFF / Auto1 / Auto2 / Auto3 / Manul / PC / ** CMD /
Scanr

•

OFF = Communicatiepoort uitschakelen.

•

Auto1 = automatisch printen wanneer gewicht stabiel is.

•

Auto2 = de hoogste stabiele gewichtswaarde (van een weegproces)
zal automatisch worden geprint wanneer alle items zijn verwijderd
(en brutogewicht teruggaat naar nul of negatief).

•

Auto3 = de laatste stabiele gewichtswaarde (van een weegproces)
zal automatisch worden geprint wanneer alle items zijn verwijderd
(en brutogewicht teruggaat naar nul of negatief).

•

Manul = Handmatige uitvoer naar printer of computer.

•

PC = Doorlopende uitvoer.

•

CMD = Commando/informatie-aanvraagmodus.

•

Scanr = Seriële scanner.

Notities: •

Zie bedieningshandleiding voor informatie over gedetailleerde
instellingen.

•

Herstart instrument (uitschakelen en daarna aanzetten) nadat de
instelling F16 en/of F17 is gewijzigd onder normale bedrijfsstatus.

F18

Machine ID en

I

Gp

groepsnummer

(Machine ID)

(Group Nummer)

•

Druk op [Print/M+] om een ingevoerd Machine ID-nummer
(0000~9999) op te slaan, of druk op [Hold] voor wissen machine ID.

•

Druk daarna op [Print/M+] om naar instellen groepsnummer te gaan.

•

Druk op [Print/M+] om een ingevoerd groepsnummer (00~99) op te
slaan of druk op [Hold] om het machine ID te wissen.

F19

Handmatig instellen

H Code

17

M Code

L Code

Klant- & Productcode
•

Productcode accepteert spaties, streepjes, cijfers, hoofdletters en
klein letters. Maximale lengte = 15 karakters.

•

Voer de productcode in, start met H code, dan M code en als laatste
de L code. Druk op [Print/M+] om te bevestigen en het bewerken te
beëindigen nadat het laatste karakter is ingevoerd.

•

Klant- & Productcode ondersteunen niet het print format 1 (Lab 1).

•

Indien een klant-/productcode is ingevoerd, zal de code automatisch
worden betrokken in het print format Lab 2 ~ Lab 5.

F20

Toetsenbordvergrend
eling

** OFF
(uitschakelen)

On (inschakelen)

Wanneer de toetsenbordvergrendeling is = On, zijn alleen de Nul, Tarreer,
Instellingen en Off toets toegankelijk als in bedrijf.
Lab 2 gewicht
F21

Functie Output Print

** STD

CUSTO

** STD

CUSTO

Format
F24

Lab 2 Dier Functies
Output Print Format
Vraag om nummer

F28

bediener tijdens
opstarten

** No
(uitschakelen)

YES (inschakelen)

Lees kalibratie- en parameterinstelling
F29

•

O (Parameterinstelling): - toont totaal aantal keren dat de
belangrijke parameters (F80~F87) zijn gewijzigd.

•

C (Kalibratietelling): - toont totaal aantal kalibraties.

Sta Letters en
F30

Symbolen toe voor
handmatige invoer

** OFF (uitschakelen)

On (inschakelen)

Klant- & Productcode
F31

Automatische
energiebesparing

** On

OFF

•

OFF = Automatische energiebesparing uitschakelen.

•

On = Helderheid van het display schakelt naar minimum wanneer
gewicht gedurende 30 seconden ongewijzigd blijft.
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Let op: - Automatische energiebesparing wordt uitgeschakeld wanneer
een actieve voedingsadapter wordt aangesloten.
F33

F38

Statistische datauitvoer
WIFI/BT aan/uit

Sd. On

** Sd. OFF

Fi (WIFI)

BT (Bluetooth)

(On/** OFF)

(On/** OFF)

Herstart instrument (door uit te schakelen en daarna weer aan te zetten)
nadat de F38 instelling is gewijzigd tijdens normaal bedrijf.

5.5 Conversie Weegeenheid
Dit instrument ondersteunt weegeenheid-conversie tussen kg, lb en Newton
(Kilo Newton). Om een bepaalde weegeenheid in- of uit te schakelen, gaat u
naar F9 en: • Voor inschakelen/uitschakelen weegeenheid kg: - Selecteer On/Off
wanneer kg/Stable Indicator verschijnt, druk daarna op [Print/M+]
om te bevestigen en ga naar de volgende weegeenheid-instelling.
• Voor inschakelen/uitschakelen weegeenheid lb: - Selecteer On/Off
wanneer lb/Stable Indicator verschijnt, druk daarna op [Print/M+] om
te bevestigen en ga naar de volgende weegeenheid-instelling.
• Voor inschakelen/uitschakelen weegeenheid Newton (Kilo Newton):Selecteer On/Off wanneer Newton/Stable Indicator verschijnt, druk
daarna op [Print/M+] om te bevestigen.
5.6 Assisterende Functiemodi
Dit instrument ondersteunt de onderstaande 3 assisterende functiemodi:  Peak Hold Functie (Peak).
 Dierweging (Ani).
 Snelle toegang instelling Klant- & Productcode(C.P.Cod).
Voor inschakelen of uitschakelen van een bepaalde assisterende functiemodi
weegeenheid, ga naar F11 en: • Voor inschakelen Peak hold modus, selecteer PEKon; voor
uitschakelen selecteer PEKoF. Druk daarna op [Print/M+] om te
bevestigen en ga naar de volgende modusinstelling
• Voor inschakelen Dierweegmodus, selecteer Anion; voor
uitschakelen, selecteer AnioF. Druk daarna op [Print/M+] om te
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•

bevestigen en ga naar volgende modusinstelling.
Voor inschakelen Snelle toegang tot Klant- & Productcode
instellingsmodus, selecteer PCdon; Voor uitschakelen selecteer
PCdoF. Druk daarna op [Print/M+] om te bevestigen.

5.7. Automatisch uitschakelen
Dit instrument is uitgerust met diverse parameters voor automatisch
uitschakelen. Zie interne functie nummer F7 of 5.4 voor meer informatie en
instellingen.
5.8 Helderheid van het display
Dit instrument is uitgerust met diverse paramaters voor automatische display
helderheid. Zie interne functie nummer F8 of 5.4 voor meer informatie en
instellingen.
De helderheid van het display gaat automatisch naar minimaal wanneer het
gedetecteerde gewicht gedurende 30 seconden ongewijzigd blijft.
5.9 Toetsenbordvergrendeling
Wanneer toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, werken alleen toetsen
[Off], [Zero], [Tare] en [Set]. Zie interne functienummer F20 van 5.4 voor meer
informatie en instellingen.

6. Basishandelingen
6.1 In-/uitschakelen instrument
 Om aan te zetten, druk op [Power/Zero] op instrument.
 Om uit te zetten, houdt [Power/Zero] op instrument 1 seconde
ingedrukt, of druk eenmaal op [Off] op de afstandsbediening.
6.2 Inschakelen aftelsequentie & Invoeren nummer bediener
Na inschakelen toont het instrument: a. Softwarenummer.
b. Softwarerevisie.
c.

Alle displaysegmenten.

d. Telwaarde kalibratie.
e. Telwaarde parameterinstellingen.
f.

Batterijspanning.
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g. Capaciteit & ingestelde verdeling (in format van Max plus 1 verdeling).
h. Op dit moment, afhankelijk van de instelling van de interne functie
nummer F28, kan het instrument vragen om invoer van bedienernummer.
Indien dit het geval is: -

i.

•

Voer 4-cijferige bedienernummer in en druk op [Print/M+] om te
bevestigen, of

•

Druk op [Zero] om bedienernummer over te slaan wanneer oP
verschijnt.

Op dit moment staat instrument in weegmodus en is klaar voor gebruik.

6.3 Gewicht naar nul stellen indien onbelast
Indien nulresultaat niet wordt bereikt indien onbelast, drukt u op [Zero] om het
getoonde gewicht op nul te stellen.
6.4 Tarreermodi
De tarreerfunctie wordt gebruikt om het gewicht van een houder/bak te
‘schrappen’ om het nettogewicht als resultaat te krijgen. Er zijn diverse
tarreermodi beschikbaar. Zie onderstaande paragrafen voor details.
6.4.1 Handmatig tarreren
1.

Verwijder alle items van het instrument.

2.

Zorg dat de Zero Indicator aan staat. Indien niet, drukt u op [Zero].

3.

Zet een houder/bak op het instrument.

4.

Druk op [Tare].

5.

Getoonde gewicht wordt nul en Net Indicator verschijnt om aan te
geven dat het tarreer-effect actief is en dat het getoonde gewicht het
nettogewicht betreft.

6.

Om het tarreer-effect te annuleren verwijdert u alle items en drukt u op
[Tare].

7.

Net Indicator verdwijnt.

6.4.2 Automatisch & Continu tarreren (F12) 6
Er zijn 3 parameters beschikbaar: - Off, Automatisch en Contin

Off: - Automatisch tarreren uitschakelen.
6

Stel F12 in op ON om de automatische tarreerfunctie in te schakelen.
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Auto: - instrument gaat ervan uit dat het eerste geplaatste stabiele
gewicht een houder/bak is en zal automatisch het gewicht ervan
tarreren. Wanneer houder/bak wordt verwijderd en het bruto
gewichtsresultaat nul is, zal het tarreer-effect automatisch worden
geannuleerd.
Contin (continu automatisch tarreren): - al het geplaatste stabiele
gewicht wordt automatisch getarreerd. Wanneer alle items zijn
verwijderd en het bruto gewichtsresultaat nul is, zal het tarreereffect automatisch worden geannuleerd.

6.4.3 Handmatig herhaald tarreren (F13)7
Wanneer F13 op OFF wordt gezet, staat dit instrument geen meervoudig
tarreren toe. Tarreer-effect kan alleen worden geannuleerd wanneer houder/bak
wordt verwijderd en het brutogewicht nul is.
Wanneer F13 op ON wordt gezet, zal dit instrument meervoudig handmatig
tarreren toestaan, waarbij het brutogewicht niet onder nul mag komen.
6.4.4 Voorgeprogrammeerd tarreren (F63)8 9
Voorgeprogrammeerd tarreren staat toe dat een vooraf bepaalde waarde voor
tarragewicht kan worden ingevoerd.
Om een voorgeprogrammeerde tarreerwaarde in te voeren, drukt u op [Set] en
voert u daarna de vooraf bepaalde waarde voor het tarragewicht in. Druk daarna
op [Print/M+] om te bevestigen.
Nadat de vooraf bepaalde tarreerwaarde is ingevoerd, verschijnt de Net
indicator om aan te geven dat de getoonde waarde het nettogewicht is.
Om het voorgeprogrammeerde tarreer-effect te annuleren, voert u een vooraf
bepaalde tarreerwaarde van nul in en drukt u daarna op [Print/M+].

7
8

9

Stel F13 in op ON om de herhalende tarreerfunctie in te schakelen.
Stel F63 in op ON om de voorgeprogrammeerde tarreerfunctie in te schakelen. Het kan
zijn dat in sommige landen de voorgeprogrammeerde tarreerfunctie niet legaal is voor de
handel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.
Zet ook F12 op Off.

22

Let op: - Handmatig tarreren is mogelijk als herhalend tarreren (F13) op ON is
ingesteld.
6.5 Selecteer de gewenste functiemodus10
Om gebruik te maken van de gewenste functiemodus, drukt u op [Func] totdat
de afkorting van de gewenste functiemodus verschijnt. Druk daarna op
[Print/M+] om te bevestigen.
 Weging (Weigh).
 Peak Hold Functie (Peak).
 Dierweging (Ani).
 Snelle toegang tot instellingen Klant- & Productcode Instelling (C.P.Cod).
De bedrijfsmodus die wordt gebruikt voordat uitschakeling plaatsvindt, zal ook
automatisch worden gebruikt na opnieuw inschakelen.
6.6 Weegeenheden11
Om resultaat in de gewenste weegeenheid te tonen, drukt u op [Unit] totdat de
gewenste weegeenheid-indicator verschijnt.
De bedrijfsmodus die wordt gebruikt voordat uitschakeling plaatsvindt, zal ook
automatisch worden gebruikt na opnieuw inschakelen.
6.7 Geheugenaccumulatie12
Er zijn 2 typen geheugenaccumulatie: a. Automatische accumulatiemodus en
b. Handmatige accumulatiemodus.
Maximale accumulatielimiet is = 8 karakters (bijv. 99999999) plus decimaal
(indien van toepassing). Err 28 verschijnt wanneer maximale accumulatielimiet
wordt overschreden.

10

Hangt af van instelling F11. Zie 5.6 voor details.
11

Hangt af van instelling F9. Zie 5.5 voor details.

12

Peak Hold Modus wordt niet ondersteund door geheugenaccumulatie.
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6.7.1 Automatische accumulatie13
Automatische accumulatie schakelt in wanneer Automatische accumulatie
wordt ingesteld op ON in Automatisch 1, Automatisch 2, Automatisch 3 of
wanneer Handmatige modus wordt geselecteerd in F16 en/of F17.
In de automatische accumulatiemodus zullen overeenkomstige resultaten
automatisch worden verzameld.
6.7.2 Handmatige accumulatie14
Handmatige accumulatie wordt ingeschakeld wanneer scanner-, PC- of CMDmodus wordt geselecteerd voor F16 en/of F17.
In de Handmatige accumulatiemodus, drukt u op [Print/M+] om de huidige
waarde in het geheugen te verzamelen.
6.7.3 Wanneer data is verzameld in het geheugen15 16 17
1.

Wanneer een resultaat is verzameld in het geheugen, toont dit
instrument “n____x”. M+ Indicator verschijnt ter indicatie dat het
geheugen opgeslagen data bevat. “x” betekent het totaal aantal in het
geheugen verzamelde transacties.

2.

Dit instrument gaat na 2 seconden terug naar normale displaystatus.

6.7.4 Geheugen oproepen en vrijgave
Accumulatiegegevens zullen worden opgeslagen in geheugen en worden niet
gewist in geval van het normale uitschakelproces (door op de [Power/Zero]
toets te drukken). Maar wijzigen van de weegeenheid of schakelen naar een
andere bedrijfsmodus zal wel automatisch de opgeslagen gegevens wissen.
Volg onderstaande procedures voor oproepen/wissen verzamelde gegevens.

13

Zie 6.7.1 voor instellinggegevens.

14

Zie 6.7.2 voor instellinggegevens.

15

Functie geheugenaccumulatie alleen voor resultaten verzameld gewicht.

16
Indien F16 en F17 in Auto1~3 modus staan ingesteld, zal een instabiel resultaat of
resultaat dat minder is dan 20d (of 20d1 voor duale weegbereik-/intervalmodus) niet worden
verzameld in het geheugen.
17
Alle opgeslagen gegevens worden verwijderd wanneer de weegeenheid of weegmodus
gewijzigd worden.
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1.

Druk op [MR] om totaal verzameld gewicht op te roepen.

2.

Instrument knippert tussen “A____Y” (Y betekent het aantal
verzamelde transacties) en totaal verzameld resultaat.

3.

Op dit moment: •
•

Drukt u op [Zero] om af te sluiten, of
Drukt u op [MC] om het geheugen te wissen. Nadat [MC] is
ingedrukt, toont het instrument Clear en de M+ Indicator verdwijnt
ter indicatie dat er geen gegevens meer in het geheugen zitten.

7. Weegmodus
Breng items altijd voorzichtig aan op het instrument. Onnodig veel kracht / schok
/ gewicht aan het instrument bevestigen kan gevaar opleveren of onherstelbare
schade aan de gewichtssensor in het instrument veroorzaken.
1.

Zie 5.5 omtrent het selecteren van de gewenste weegeenheid.

2.

Indien het nul-gewicht niet kan worden bereikt indien onbelast, druk
dan op [Zero]. Na het drukken op [Zero] zal de Zero Indicator
verschijnen18.
Indien een houder/bak wordt gebruikt, bevestig deze dan eerst aan het
instrument en druk daarna op [Tare]. Na het indrukken van [Tare] zal
de Net Indicator verschijnen19.

3.

4.

Het gewicht van het object wordt automatisch weergegeven.

Notities: • Om het huidige gewichtsresultaat vast houden, drukt u op [Hold]. Het
huidige resultaat zal worden weergegeven middels knipperen.
• Om het gewichtsresultaat te vernieuwen of om het vastgehouden
gewichtsresultaat te ontgrendelen, drukt u weer op [Hold].
5.

Het is een “good practice” om alle items van het instrument te
verwijderen na weging. Dit zal de levensduur van de gewichtssensor
ten goede komen.

18
Maximale gewichtswaarde kan nul zijn, afhankelijk van de F65 instelling. Neem contact
op met uw leverancier voor meer informatie.
19
Maximale gewichtswaarde kan nul zijn, afhankelijk van de F65 instelling. Neem contact
op met uw leverancier voor meer informatie.
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8. Peak Hold-modus20
Onder deze modus toont het instrument het/de zwaarst gedetecteerde
gewicht/kracht en houdt deze ook vast.
1.

Zie 5.5 voor het selecteren van de gewenste weegeenheid.

2.
3.

Zie 5.6 voor het openen van Peak Hold-modus.
Rond de vereiste testopstelling af. Indien accessoires voor
bevestiging/ondersteuning worden gebruikt, pas ze dan allemaal toe.

4.

Druk op [Tare] om het effect van enig extra gewicht te schrappen.

5.

Start het meetproces; de waargenomen piekwaarde zal worden
vastgehouden en zal knipperen.

6.

Om de daadwerkelijke huidige waarde te vernieuwen/tonen (bijv. nadat
een trekkracht is verminderd), drukt u opnieuw op [Hold].

9. Dierweegmodus21
9.1 Omschrijving Dierweegmodus
Dierweegmodus wordt gebruikt voor het wegen van levende have.
9.2 Basisinstellingen Dierweging
1.

Zie 5.5 voor het selecteren van de gewenste weegeenheid.

2.

Open de dierweegmodus.

3.
4.

2 seconden ingedrukt houden [Set] om de parameterinstelling voor
gewichtsvrijgave in te voeren.
Druk op [Func] of [Unit] toets om de gewenste variatie-waarde voor
gewichtsvrijgave te selecteren. Er zijn 10 parameters beschikbaar van
Off tot 20): -

5.

Er zijn 10 parameters beschikbaar van Off tot 20): •

rE oFF = automatische vrijgave uitgeschakeld.

•

rE 0.5 = automatische vrijgave wanneer gewicht varieert ≥0.5% van
rato.

20
Peak Hold-modus ondersteunt geen geheugenaccumulatie, weegeenheid-omzetting of
weegcontrole-functie.
21
Dierweeg functie zal niet werken wanneer het gewicht minder is dan 20d (of 20d1 voor
duaal weegbereik/interval).
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•

rE 1 = automatische vrijgave wanneer gewicht varieert ≥1% van rato.

•

……….

•

rE 20 = automatische vrijgave wanneer gewicht varieert ≥20% van
ratocapaciteit.

6.

Druk op [Print/M+] om op te slaan.

7.

Instrument is nu klaar voor de toepassing dierweging.

9.3 Start het gebruik van dierweging
1.
2.

Til het dier op.
Dit instrument berekent het gewicht van een dier. Het verkregen
resultaat zal gaan knipperen.

Notities: • Om het huidige gewichtsresultaat te vernieuwen, drukt u op [Hold].
• Om het gewichtsresultaat te vernieuwen of het vastgehouden
gewichtsresultaat te ontgrendelen drukt u opnieuw op [Hold].
3.

Wanneer meer dieren moeten worden gewogen binnen dezelfde
transactie, til dan de andere dieren op. Er zal een bijgewerkt gewicht
worden berekend en weergegeven zoals in stap 2 hierboven.

4.

Om de gewichtsaflezing handmatig bij te werken drukt u op [Hold].

10. Draadloze communicatie
Er bevinden zich 2 ingebouwde bi-directionele communicatiepoorten op dit
instrument.
•

Communicatiepoort 1 kan worden gebruikt voor bluetooth- of TTLcommunicatie. Neem contact op met uw leverancier wanneer TTL-output
is vereist. Instelling van communicatiepoort 1 vindt plaats middels interne
functie nummer F16.
Communicatiepoort 2 ondersteunt alleen WIFI-communicatie. Instelling
van communicatiepoort 2 vindt plaats middels interne functie nummer
F17.

•

Voor inschakelen/uitschakelen van WIFI- en bluetoothcommunicatie, gaat u
naar interne functie nummer F38 en stelt u in: • WIFI On/OFF voor inschakelen/uitschakelen WIFI-communicatie.
•

BT On/OFF voor inschakelen/uitschakelen bluetoothcommunicatie.
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10.1 Standaardinstellingen voor ingebouwde bluetooth
• Bedrijfsmodus = Slave. (Voor iOS-apparaten, selecteer mastermodus;
voor PC- en Androidapparaten, selecteer slave modus)
• Naam = hc01
• Wachtwoord = 1234
Neem contact op met uw leverancier voor overige gegevens.
10.2 Standaardinstellingen voor ingebouwde WIFI-module
• SSID = USR-WIFI232-T
• Protocol = TCP-Server
• Port ID = 8899
Neem contact op met uw leverancier voor overige gegevens.
10.3 Instelprocedures communicatiepoort
Volg onderstaande procedures voor het instellen van communicatiepoorten.
a. Ga naar F16 of F17.
•

F16 wordt gebruikt voor het configureren van Communicatiepoort 1.

•

F17 wordt gebruikt voor het configureren van Communicatiepoort 2.

b. Druk op [Func] of [Unit] voor het wisselen tussen parameters Off, PC,
Scanner, CMD, Auto1, Automatisch 2, Automatisch 3 en Handmatig.
Notities: • Off = Communicatiepoort uitschakelen. Selecteer dit wanneer een
bepaalde communicatiepoort niet wordt gebruikt.
•

Scanner, PC & CMD zijn data string gerelateerde modi.

•

Automatisch 1, Automatisch 2, Automatisch 3 en Handmatig zijn
print gerelateerde modi.

•

Alle bedrijfsmodi (behalve Off, LP50 en TSC) accepteren scanner
gegevensinvoer tijdens bedrijf.
Alle bedrijfsmodi (behalve Off, LP50 en TSC) accepteren en
reageren op verzoeken m.b.t. systeemparameters en ook op
commando’s m.b.t. systeemparameterinstellingen tijdens bedrijf.

•

•

Wanneer beide poorten zijn ingesteld op data string gerelateerde
modi, wordt de [Print/M+] toets gebruikt als M+ (geheugenaccumulatie) en kan deze alleen worden geactiveerd wanneer de
waarde stabiel is en ≥ 20d.

•

Indien

beide

communicatiepoorten
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zijn

ingesteld

op

print

c.

gerelateerde modus, dan dient maximaal 1 communicatiepoort te
worden ingesteld met Automatische geheugenaccumulatie = On.
Selecteer het gewenste outputtype voor parameters en druk daarna op
[Print/M+] om op te slaan.

d. Op dit moment: •

Indien PC wordt geselecteerd, zie 10.3.1 voor instellingen.

•

Indien CMD wordt geselecteerd, zie 10.3.2 voor instellingen.

•

Indien Handmatig wordt geselecteerd, zie 10.3.3 voor instellingen.

•

Indien Automatisch 1~3 wordt geselecteerd, zie 10.3.4 voor
instellingen.

•

Indien Scanner wordt geselecteerd, zie 10.3.5 voor instellingen.

10.3.1 Wanneer communicatiepoort is ingesteld als PC
1. Instrument toont baudrate. Er zijn 9 parameters (1200~256000)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
2. Instrument toont Pariteit. Er zijn 3 parameters (Geen, oneven, even)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
3. Instrument toont datalengte. Er zijn 2 parameters (7, 8) beschikbaar.
Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt. Druk
daarna op [Print/M+] om op te slaan.
Let op: - instellingen van baudrate, pariteit en datalengte zullen worden
genegeerd wanneer Bluetooth of WIFI is ingeschakeld in F38. Indien dit
het geval is, zal baudrate 115200 standaard worden ingezet.
4. Instrument toont uitgangsprotocoltype. 10 parameters (Prot 0~9) zijn
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
5. Instrument toont tijdsinterval (in seconden) tussen elke output. 10
parameters (0, 0.5, 1, 1.5, 10, 30, 60, 90, 120, en 300) zijn beschikbaar.
0 = doorlopende output. Druk op [Func] of op [Unit] totdat de gewenste
parameter verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
6. Op dit moment is de PC-installatie afgerond.
10.3.2 Wanneer communicatiepoort is ingesteld als CMD
1. Instrument toont baudrate. Er zijn 9 parameters (1200~256000)
29

beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
2. Instrument toont Pariteit. Er zijn 3 parameters (Geen, oneven, even)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
3. Instrument toont datalengte. Er zijn 2 parameters (7, 8) beschikbaar.
Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt. Druk
daarna op [Print/M+] om op te slaan.
Let op: - instellingen van baudrate, pariteit en datalengte zullen worden
genegeerd wanneer Bluetooth of WIFI is ingeschakeld in F38. Indien dit
het geval is, zal baudrate 115200 standaard worden ingezet.
4. Op dit moment is de CMD-installatie afgerond.
10.3.3 Wanneer communicatiepoort is ingesteld als Handmatig
1.

Instrument toont baudrate. Er zijn 9 parameters (1200~256000)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.

2.

Instrument toont Pariteit. 3 parameters (Geen, oneven, even) zijn
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.

3.

Instrument toont datalengte. 2 parameters (7, 8) zijn beschikbaar. Druk
op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt. Druk
daarna op [Print/M+] om op te slaan.
Let op: - instellingen van baudrate, pariteit en datalengte zullen worden
genegeerd wanneer Bluetooth of WIFI is ingeschakeld in F38. Indien
dit het geval is, zal baudrate 115200 standaard worden ingezet.

4.

Instrument toont Automatische accumulatie. 2 parameters (on, off) zijn
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.

5.

•

On = bij drukken op [Print/M+] tijdens normaal bedrijf, zal het
instrumenten tegelijkertijd printen en M+,

•

Off = bij drukken op [Print/M+] tijdens normaal bedrijf, zal het
instrument alleen printen.
Instrument toont Stabiliteitscontrole. Er zijn 2 parameters (Ja, Nee)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
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•
•

6.

7.

Yes = [Print/M+] (tijdens normaal bedrijf) zal alleen functioneren
wanneer het gewicht stabiel is.
No = [Print/M+] (tijdens normaal bedrijf) zal altijd functioneren
ongeacht de stabiliteitsconditie van het gewicht wanneer [Print/M+]
wordt ingedrukt.

Instrument toont minimum uitvoergewicht. Er zijn 21 parameters
(0d~20d) beschikbaar. Instrument zal geen output genereren als het
daadwerkelijke gewicht minder is dan het hier geselecteerde minimum
uitvoergewicht. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
Instrument toont print format. Er zijn 7 parameters (Lab 1, Lab 2, Lab
3, Lab 4, Lab 5, LP-50 en TSC). Druk op [Func] of [Unit] totdat de
gewenste parameter verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te
slaan.
• Lab 1 = Output in Landscape (liggend) format. Indien Lab 1 wordt
geselecteerd, zie 10.3.3.1 voor andere instellingen.
•

Lab 2 = Output in Portrait (staand) format. Indien Lab 2 wordt
geselecteerd, zie 10.3.3.2 voor andere instellingen.

•

Lab 3 = Database output modus.

•

Lab 4 = Journal output format met bruto- en nettogewicht of elke
individuele transactie. Dit format ondersteunt alleen weging,
stukstelling en ATM-modus. Zie 10.3.3.3 voor andere instellingen.

•

Lab 5 = Journal output format met tijd en nettogewicht van elke
individuele transactie. Dit format ondersteunt alleen weging,
stukstelling en ATM-modus. Zie 10.3.3.3 voor andere instellingen.
LP-50 = Output naar LP-50 labelprinter. Zie 10.3.3.4 voor andere
instellingen.

•
•

TSC = Output naar TSC-labelprinter. Zie 10.3.3.4 voor andere
instellingen.

10.3.3.1 Andere instellingen indien Lab 1 wordt geselecteerd
1. Instrument toont Line-nummer. Het Line-nummer is het aantal
regels waartussen de koptekst van de rapportage wordt herhaald.
Het Line-nummer zou moeten lopen van 00~99. 00 betekent geen
koptekstuitvoer. Voer het gewenste Line-nummer in en druk daarna
op [Print/M+] om op te slaan.
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2. Op dit moment is de installatie van Lab 1 afgerond.
10.3.3.2 Andere instellingen indien Lab 2 wordt geselecteerd
1. Instrument toont het aantal telkens te genereren exemplaren. 8
parameters (1~8) zijn beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat
de gewenste parameter verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om
op te slaan.
2. Op dit moment is de installatie van Lab 2 afgerond.
10.3.3.3 andere instellingen wanneer Lab 4 / Lab 5 wordt geselecteerd
1. Instrument toont huidige statistische data-uitvoer 22 (Sd) instelling
(On / Off). Wanneer Sd op On staat, worden ook onderstaande
statistische resultaten verstuurd.
•

Max = Maximum waarde

•

Min = Minimum waarde

•

Diff = Differentiatie (Max – Min)

•

X = Gemiddelde

•

Sd = Standaardafwijking. Formule:

•

Srel = Relatieve Standaardafwijking

2. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt.
Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
3. Op dit moment is de installatie van Lab 4 / Lab 5 afgerond.
10.3.3.4 Andere instellingen wanneer LP-50 / TSC wordt geselecteerd
1.

2.

3.

Instrument toont een aantal exemplaren die telkens gegenereerd
worden. Er zijn 8 parameters (1~8) beschikbaar. Druk op [Func]
of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt. Druk daarna op
[Print/M+] om op te slaan.
Instrument toont label file nummer (FL1 01 ~ FL1 99) om te printen
in label format groep 1. Druk op [Func] of [Unit] totdat het
gewenste label file nummer verschijnt. Druk daarna op [Print/M+]
om op te slaan.
Instrument toont label file nummer (FL2 01 ~ FL2 99) om te printen
in label format groep 2. Druk op [Func] of [Unit] totdat het
gewenste label file nummer verschijnt. Druk daarna op [Print/M+]

22
Statistische data-uitvoer berekent alleen de weeggegevens. Extra statistische gegevens
worden uitgevoerd indien Sd is ingesteld op On.
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om op te slaan.
Op dit moment is de installatie van LP-50 / TSC afgerond.

4.

10.3.4 Wanneer communicatiepoort is ingesteld als Automatisch
(Automatisch 1~3)
1.
Instrument toont baudrate. Er zijn 9 parameters (1200~256000)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
2.

Instrument toont Pariteit. 3 parameters (Geen, oneven, even) zijn
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.

3.

Instrument toont datalengte. Er zijn 2 parameters (7, 8) beschikbaar.
Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt druk
daarna op [Print/M+] om op te slaan.
Let op: - instellingen van baudrate, pariteit en datalengte zullen worden
genegeerd wanneer Bluetooth of WIFI is ingeschakeld in F38. Indien
dit het geval is, zal baudrate 115200 standaard worden ingezet.

4.

Instrument toont Automatische accumulatie. Er zijn 2 parameters (on,
off) beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste
parameter verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
•

On = Automatische geheugenaccumulatie inschakelen. Instrument
zal de geprinte waarde verzamelen in het geheugen.

•

Off = Automatische geheugenaccumulatie uitschakelen.

5.

Instrument toont minimum uitvoergewicht. Er zijn 21 parameters
(0d~20d) beschikbaar. Standaard alleen stabiele waarde die ≥20d is
onder alle automatische printmodi. Druk op [Print/M+] om op te
slaan.

6.

Instrument toont print format. 7 parameters (Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab
4, Lab 5, LP-50 en TSC). Instrument genereert geen output als het
daadwerkelijke gewicht minder is dan het geselecteerde
parametergewicht. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste
parameter verschijnt. Druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
• Lab 1 = Output in Landscape positie (staand). Indien Lab 1 wordt
geselecteerd, zie 10.3.3.1 voor andere instellingen.
•

Lab 2 = Output in Portrait positie (liggend). Indien Lab 2 wordt
geselecteerd, zie 10.3.3.2 voor andere instellingen.
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•

Lab 3 = Database outputmodus.

•

Lab 4 = Journal output format met bruto- en nettogewicht van elke
individuele transactie. Dit format ondersteunt alleen weging,
stukstelling en ATM-modus.

•

Lab 5 = Journal output format met tijd en nettogewicht van elke
individuele transactie. Dit format ondersteunt alleen weging,
stukstelling en ATM-modus.
LP-50/TSC = Output naar de LP-50 /TSC-labelprinter. Indien LP50/TSC wordt geselecteerd, zie 10.3.3.4 voor andere instellingen.

•
7.

Op dit moment is de installatie van Automatisch (Automatisch 1~3)
afgerond.

10.3.5 Wanneer Communicatiepoort 1 is ingesteld als Scanner
1.

Instrument toont baudrate. Er zijn 9 parameters (1200~256000)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt. Druk dan op [Print/M+] om op te slaan.

2.

Instrument toont Pariteit. Er zijn 3 parameters (Geen, oneven, even)
beschikbaar. Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter
verschijnt, druk daarna op [Print/M+] om op te slaan.
Instrument toont datalengte. Er zijn 2 parameters (7, 8) beschikbaar.
Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste parameter verschijnt, druk
daarna op [Print/M+] om op te slaan.

3.

Let op: - instellingen van baudrate, pariteit en datalengte zullen worden
genegeerd wanneer Bluetooth of WIFI is ingeschakeld in F38. In dit
geval zal baudrate 115200 standaard worden ingezet.
4.

Op dit moment is de installatie van de scanner afgerond.
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11. Klant- & Productcode
Dit instrument ondersteunt de invoer van productcode en klantcode. Zowel de
Product- als Klantcode kunnen bestaan uit cijfers, letters en de volgende
symbolen: •
•
•
•

Spatie < >
Streepje –
Schuine streep /
Onderstreept _

Maximale codelengte = 15 karakters. Bij invoer van kleine letters zal de punt
aan de rechterkant van het segment verschijnen.
Maak gebruik van [MR], [Func], [MC], en [Unit] voor de invoer. Nadat een code
is ingevoerd, drukt u op [Print/M+] om op te slaan.

11.1 Handmatig een Klant- & Productcode invoeren23
1. Ga naar handmatig instellen klant-/productcode middels een van
de twee onderstaande methoden.

23

•

Indien de Snelle Handmatige Code-invoerfunctie (PCd) in F11 is
ingesteld op On: ◼
Druk op [Func] totdat C.P. Cod verschijnt, druk daarna op
[Print/M+].
◼
Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste modus
verschijnt (selecteer C Code om de klantcode in te voeren of
selecteer P Code om productcode in te voeren), druk daarna
op [Print/M+] om te bevestigen.

•

Indien Snelle Handmatige Code-invoerfunctie (PCd) in F11 is
ingesteld op Off: ◼
Ga naar F19, druk daarna op [Print/M+].
◼
Druk op [Func] of [Unit] totdat de gewenste modus
verschijnt (C Code voor klantcode, P Code voor
productcode), druk daarna op [Print/M+] om te bevestigen.

Indien een klant-/productcode uit minder dan 15 karakters bestaat, druk dan op [Print/M+]
om alle getoonde blanco karakters over te slaan totdat het instrument teruggaat naar F19.
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2. Instrument toont H code, gevolgd door de eerste van 5 karakters.
Voer de eerste 5 karakters van de code hier in, druk daarna op
[Print/M+] om te bevestigen.
3. Instrument toont M code, gevolgd door de tweede 5 karakters. Voer
het 7de t/m het 12de karakter van de code hier in, druk daarna op
[Print/M+] om te bevestigen.
4. Instrument toont L code, gevolgd door de derde 5 karakters. Voer
de laatste 5 karakters van de code hier in, druk daarna op [Print/M+]
om te bevestigen.
5. Nadat een code succesvol is opgeslagen, toont het instrument
Done en kunt u terug gaan naar de huidige instelmodus.
6. Op dit moment drukt u op [Zero] om af te sluiten.
11.2 Voer een Klant- & Productcode in met behulp van de Scanner24
De standaard streefwaarde van de scannerinput is de productcode. Om de
streefwaarde van scannerinput te wijzigen, scant u een van onderstaande
barcodes en daarna een klant- of productbarcode.

11.3 Wissen van een ingevoerde Klant- & Productcode
Om een ingevoerde klant-/productcode te wissen, drukt u op [Hold] bij
procedure 2 paragraaf 11.1, druk daarna op [Print/M+].
11.4 Printen van een ingevoerde Klant- & Productcode25
Wanneer een klant-/productcode is ingevoerd, zal deze automatisch worden
24

Maximum = 15 karakters.

25

Print format LAB 1 ondersteunt geen klant-/productcode.
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geprint via de toegewezen communicatiepoort. Geen andere instelling vereist.

12. Een toets commando invoeren met de Scanner
Scan eenvoudig een van onderstaande barcodes om het indrukken van de
[Zero], [Tare] en [Print/M+] toets(en) op het toetsenbord te simuleren.
Scan eenvoudig een van onderstaande barcodes om het indrukken van de
[Zero], [Tare] en [Print/M+] toets(en) op het toetsenbord te simuleren.
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13. Communicatie & Outputs26
13.1 PC Output & Protocol
Indien PC wordt geselecteerd in F16 en/of F17, selecteer daarna dan ook het
gewenste uitgangsprotocol.
13.1.1 Voorgeprogrammeerde uitgangsprotocollen
Er zijn 10 voorgeprogrammeerde uitgangsprotocollen (Prot 0~9) beschikbaar.
Indien PC wordt geselecteerd in F16 en/of F17, zie dan Bijlage B1 voor protocol
details.
13.1.2 Aangepast uitgangsprotocol
Zie Bijlage B2 voor details omtrent aangepast uitgangsprotocolformat en
instelprocedures.
13.2 Het versturen van Toetsenbordcommando’s vanaf de computer
Wanneer Communicatiepoort 2 is toegewezen als CMD, kunnen
toetsenbordcommando’s worden verzonden naar dit instrument door een extern
apparaat. Zie Bijlage A voor details.
13.3 Verzoeken om bedieningsresultaten & systeemparameters door de
computer
Om bedieningsresultaten en systeemparameters te verkrijgen middels de
computer, dient u F17 op CMD in te stellen.
•
Zie Bijlage C voor details voor verkrijgen van bedieningsresultaten.
•
Zie Bijlage D voor details voor verkrijgen van systeemparameters.

26

Instrument dient opnieuw te worden gestart (door uit te schakelen en opnieuw in te
schakelen) nadat instellingen voor F16 en/of F17 zijn gewijzigd onder normale
bedrijfsstatus.
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14. Print Formats
Indien Handmatig wordt geselecteerd in F16 en/of F17, zie 10.3.3 voor details.
Indien Automatisch 1~3 wordt geselecteerd in F16 en/of F17, zie 10.3.4 voor
details.
14.1 Lab 1 Print Format27
Wanneer Lab 1 wordt geselecteerd, zal de uitvoer in standaard format worden
gegenereerd met de verzonden geprinte gegevens. Er zal geen koptekst
worden gegenereerd wanneer het line-nummer is ingesteld op 00. Zie
onderstaande tabel voor print format en uitleg.

27

Lab 1 format ondersteunt geen Klant- of Producecode.
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14.2 Standaard Lab 2 Print Format28
De standaard uitdraai van ticket/betaalbewijs van diverse functiemodi wordt
hieronder beschreven. Zie onderstaand diagram voor inhoud van de uitdraai.

28

Wanneer Lab 2 is geselecteerd in F16 en/of F17
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14.3 Aanpassen van Lab 2 Print Format29
Aangepaste afdruk is beschikbaar voor onderstaande modi: •
Weging.
•
Dierweging.
Er zijn 19 varianten + 2 commando’s (Cr LF en End) beschikbaar voor
aangepaste print output formats. Zie onderstaande Print output format
varianten tabel voor meer details.
14.3.1 Print output format variantentabel
Symbool
End
Cr LF
dAtE
time
nEt
tArE
Bruto
trAnS

ACC
SiGn
P.Code
Peak
Id
GrouP
oPCod
C.Code

29

Omschrijving
Bewerking afgerond
Voeg een blanco regel in
Printdatum
Printtijd
Nettogewicht
Tarragewicht
Brutogewicht
Transactie volgnummer
(indien deze transactie wordt verzameld
in het geheugen)
Totaal verzameld gewicht
(wanneer accumulatiefunctie actief is)
Handtekening
Productcode
Peak Hold-waarde
Machine ID
Machine groepsnummer
Nummer bediener
Klantcode

Wanneer Lab 2 is geselecteerd in F16 en/of F17
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14.3.2 Het bewerken van aangepaste Lab 2 print output formats
Volg onderstaande stappen om een aangepaste uitdraai te creëren.
a. Ga naar de interne functie en selecteer het gewenste functienummer om
te bewerken,
b. Selecteer CUSTOM en druk op [Print/M+],
c. Dit instrument toont Line 1 en de/het laatst opgeslagen variant of
commando (zie 14.3.1 voor details),
d. Druk op [Print/M+] om te bevestigen of selecteer andere variant of
commando door op [Func] of [Unit] te drukken. Druk daarna op [Print/M+]
om te bevestigen en op te slaan,
e. Dit instrument toont Line 2 en de laatst opgeslagen variant of commando,
f. Herhaal stappen d en e voor andere lijnen,
g. Om het bewerken af te ronden selecteert u commando End, druk daarna
op [Print/M+] om te bevestigen.
h. Dit instrument gaat terug naar interne functie en toont het huidige interne
functienummer,
i. Indien nodig herhaalt u stappen a t/m h om een aangepast uitdraai format
voor andere modi te creëren en bewerken.

42

14.4 Lab 3 Gegevens Basis Output Format30
De huidige bedrijfsmodus en alle gerelateerde gegevens worden verzonden
onder deze modus. Zie onderstaande tabel voor data-uitvoer format.

Let op: - Tussen de gegevens wordt een puntkomma ingevoerd.

30

Wanneer Lab 3 is geselecteerd in F16 en/of F17
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14.5 Lab 4 Print Format31
Transactiegegevens worden verzonden in journal output format met bruto- en
nettogewicht van elke individuele transactie. Zie diagram hieronder voor
details.

31

Wanneer Lab 4 is geselecteerd in F16 en/of F17
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14.6 Lab 5 Print Format32
Transactiegegevens worden verzonden in journal output format met bruto- en
nettogewicht van elke individuele transactie. Zie diagram hieronder voor
details.

32

Wanneer Lab 5 is geselecteerd in F16 en/of F17
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15. Labels printen
Dit instrument ondersteunt onderstaande modellen labelprinter: •
LP50 door Datecs (www.datecs.bg/en)
•
TDP247, TDP345 van TSC (www.tscprinters.com)
•
TTP247, TTP345 van TSC (www.tscprinters.com)
Notities: •
Stel alle gewenste verrichtingsparameters in overeenkomstig F16
en/of F17, te lezen in 5.4.
•
Zie Bijlage E voor TSC-printerinstallatie en instelprocedures.
•
Zie Bijlage F voor details omtrent het creëren en uploaden van een
label naar de TSC-printer met behulp van Bartender Label software.
Waarschuwingen: 1.

Combineer geen gegevens van verschillende bedrijfsmodi op hetzelfde
label.

2.

Print geen labels m.b.t. tot niet-huidige bedrijfsmodus. Hiermee zullen
foutieve gegevens worden opgehaald van een niet-recente
bedrijfsmodus.

3.

Print alleen labelgegevens wanneer dezelfde bedrijfsmodus actief is.

4.

Combineer geen gegevens van meerdere bedrijfsmodi op hetzelfde
label. Hiermee zullen foutieve gegevens worden opgehaald van een
niet-recente bedrijfsmodus.

15.1 Label format groepen & Label file namen
Er zijn 2 label format groepen beschikbaar: •
FL1 (label file groep 1), en
•
FL2 (label file groep 2).
15.1.1 FL1 (Label Format groep 1)
FL1 (format groep 1) geldt voor het printen van huidige transactiegegevens
(tijdens normaal bedrijf).
Er zijn 100 uitdraaiselecties (00 ~ 99) beschikbaar in format groep 1. Om het
gewenste te printen label op te roepen, moeten de in de printer opgeslagen
labelbestanden voor deze format groep 1 een bestandsnaam hebben van AA01,
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AA02, AA03…. AA99.
•
•
•
•
•
•

FL1 00: - Selecteer deze om het printen
transactielabel uit te schakelen.
FL1 01: - Selecteer deze om label file AA01,
printer, te printen.
FL1 02: - Selecteer deze om label file AA02,
printer, te printen.
….
FL1 98: - Selecteer deze om label file AA98,
printer, te printen.
FL1 99: - Selecteer deze om label file AA99,
printer, te printen.

van het huidige
opgeslagen in de
opgeslagen in de

opgeslagen in de
opgeslagen in de

15.1.2 FL2 (Label Format groep 2)
FL2 (format groep 2) is voor getotaliseerd (MR) data-printen (tijdens normaal
bedrijf).
Er zijn 100 uitdraaiselecties (00 ~ 99) beschikbaar in format groep 2. Om het
gewenste te printen label op te roepen, moeten de in de printer opgeslagen
labelbestanden voor deze format groep 1 een bestandsnaam hebben van BB01,
BB02, BB03…. BB99.
•
•
•
•
•
•

FL2 00: - Selecteer dit voor uitschakelen getotaliseerd (MR) data
label printen
FL2 01: - Selecteer deze om label file BB01, opgeslagen in de
printer, te printen.
FL2 02: - Selecteer deze om label file BB02, opgeslagen in de
printer, te printen.
….
FL2 98: - Selecteer deze om label file BB98, opgeslagen in de
printer, te printen.
FL2 99: - Selecteer deze om label file BB99, opgeslagen in de
printer, te printen.

15.2 Labelprogrammering
Promptcommando’s, informatieomschrijving, bedrijfsmodus en aanbevolen
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lengte voor label staan in onderstaande tabel.
Pas op: - Combineer geen informatie van verschillende bedrijfsmodi op
hetzelfde label.

15.2.1 Label programmering informatie tabel
Opdracht
Regel33

Omschrijving

Bedrijf
Modus34

a

Peakwaarde

Peak

9

b

Productcode

Alle

15

d

Machine ID

Alle

4

e

Machine Groepsnummer

Alle

2

f

Bedienernummer

Alle

4

K

Datum

Alle

10

L

Tijd

Alle

8

M

Aantal verzamelde transacties
(8 karakters, beginnend met
spatie)

Alle

8

m

Aantal verzamelde transacties
(6 karakters, beginnend met
nul)

Alle

6

N

Totaal verzameld gewicht

Alle

9

n

Totaal verzameld gewicht
zonder eenheid of decimaal

Alle

6

O

Nettogewicht

Alle

10

o

Nettogewicht zonder eenheid

Alle

6

33

Opdracht regels zijn hoofdlettergevoelig.

34

"Alle" houdt in dat de informatie voor alle bedrijfsmodi geldt.
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Aanbevolen
Lengte

of decimaal
P

Tarragewicht

Alle

10

p

Tarragewicht zonder eenheid of
decimaal

Alle

6

Q

Brutogewicht

Alle

10

q

Brutogewicht zonder eenheid
of decimaal

Alle

6

Y

Gewicht vasthouden

Dierweging

11

y

Gewicht vasthouden zonder
eenheid of decimaal

Dierweging

6

Z

Klantcode

Alle

15
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15.2.2 Labelprogrammering proef
15.2.2.1 Proeflabel van huidige transactie (FL1)

15.2.2.2 Proeflabel van getotaliseerde gegevens (FL2)
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16. Ingebouwde batterij & opladen
16.1 Werkingstijd batterij
Hangt af van de bedrijfsomstandigheden van de batterij; een nieuwe en geheel
opgeladen oplaadbare batterij kan 40-60 bedrijfsuren leveren, afhankelijk van
het daadwerkelijke energieverbruik. De volgende instellingen helpen om extra
energie te besparen: •
•
•

•

F8 Helderheid: - hoe feller de LED indicator, hoe korter de
servicetijd van de batterij.
F16 en F17 Communicatiepoort: zet alle communicatiepoorten die
niet worden gebruikt uit.
F31 Automatische Energiebesparing: - schakel deze altijd in. Dit zal
helpen om energie te besparen, in het bijzonder wanneer het
instrument niet actief wordt gebruikt.
F38 WIFI en Bluetooth: - zet alle niet gebruikte apparaten uit.

16.2 Signaal lage batterijspanning
Wanneer het batterijniveau laag is, zal bAt.Lo alter verschijnen. Gebruik de
externe oplader of vervang de batterij direct door een batterij die volledig is
opgeladen.
Om de ingebouwde oplaadbare batterij te beschermen zal dit instrument
automatisch uitschakelen wanneer het batterijniveau zeer laag is. In dergelijke
gevallen mag u het instrument niet aanzetten. Indien u dit wel doet, kan
onherstelbare schade ontstaan aan de ingebouwde oplaadbare batterij.
16.3 Oplaadstatus van de batterij
De oplaadstatus van de batterij wordt getoond op de tweekleurige Charge
Status Indicator op de externe batterij oplader: •
Rood: - Opladen bezig,
•
Groen: - Opladen afgerond.
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17. Foutcodes
Fout (Err)
Code Nr.

Omschrijving

Err 1

Fout in tijdwaarde

Err 2

Fout in datumwaarde

Err 3

Handmatige nul overschreden

Err 4

Offset buiten bereik / instabiel tijdens inschakelen

Err 5

Geen laadcel gevonden

Err 6

Fout in tarreerbediening

Err 13

Overschrijding maximum inschakeling

Err 22

Fout in handmatige nul en tarreerstabiliteit

Err 25

Waarde bereik is te laag

Err 26

Niet in staat om stabiele status langer dan 10 sec vast
te houden

Err 28

Maximale accumulatielimiet wordt overschreden.

Err 30

Bedrijfsmodus (bedrijfsmodus AP of STA of AP&STA)

Err 31

WAN- instelling

Err 32

Netwerkprotocolinstelling

Err 33

LAN-instelling

Err 34

Krijgt geen toegang tot commandomodus of WIFImodule.

Err 35

STA SSID&KEY-instelling

Err 36

AP SSID&KEY-instelling

Err 38

Herladen instelling

Err 39

MAC van Link aflezen

Err 42

Kan niet communiceren met bluetoothmodule
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Err 43

Kan bluetoothmodule niet instellen

--oL--

Overbelasting (brutogewicht is meer dan Max plus 9d)

bAt.Lo

HALT

UndEr
Reboot
------

Batterijniveau laag
Grote systeemfout ontdekt. Schakel instrument uit en
verwijder voedingsadapter onmiddellijk. Controleer
daarna de laadcelverbinding en de status van de
systeemvoeding.
Negatieve gewichtswaarden overschrijden
displaybereik
Er zijn belangrijke parameters gewijzigd. Instrument
uitschakelen en weer inschakelen om te rebooten.
Negatieve tarreerwaarde overschrijdt displaybereik

18. Dagelijkse zorg & onderhoud
a.
b.

Maak het instrument schoon met een zachte, vochtige doek. Indien
nodig kunt u een met water verdund mild schoonmaakmiddel gebruiken.
Gebruik geen agressief, schurend materiaal, aceton, vluchtige
oplosmiddelen, thinner of alcohol voor het reinigen.

c.

Verifieer regelmatig de nauwkeurigheid van dit instrument. Kalibreer
opnieuw indien nodig. In sommige landen is voor het kalibreren een
bevoegde/gekwalificeerde persoon vereist. Neem contact op met uw
leverancier voor meer informatie.

d.

Sla dit instrument op in een droge en schone omgeving,

e.

Laad de batterij op voorafgaand aan langdurige opslag en elke 4
maanden tijdens langdurige opslag.

19. Downloaden van bijlage A t/m E
Ter bescherming van het milieu en voor de actualisatie-snelheid van de
informatie zijn alle bijlagen van deze handleiding te lezen in de volledige te
downloaden versie op: - www.fi-measurement.com/resource/handmatiges
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Bijlage A: - Toetsenbordcommando’s35
Toetsenbordcommando’s kunnen worden verzonden naar dit instrument vanuit
een computer door middel van elk standaard communicatieprogramma om
toetsenbordinvoer te simuleren.
Om toetsenbordcommando’s te activeren verbindt u de externe randapparatuur
die toetsenbordcommando’s genereert naar Communicatiepoort 2 en stelt u
Communicatiepoort 2 in op CMD. Toetsenbordcommando format als hieronder:
a. Hex code 0D (CR), dan
b. Hex code 0A (LF) dan
c.

Letter getoond in onderstaand illustratieschema, dan

d. Spatie (Hex code 20).

35 Toetsenbordcommando’s zijn hoofdlettergevoelig.
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Bijlage B1: - Voorgeprogrammeerde PC Uitgangsprotocollen

55

56

57

58

Bijlage B2: - aangepast PC-uitvoerprotocol
Onder deze modus zijn: • 17 verschillende transactiedata,
• 7 controlecodes, en
• 2 datascheidingstypes
beschikbaar vanuit het instrument. Instellingsprocedures: 1. Ga naar F16 of F17, afhankelijk van nummer outputcommunicatiepoort.
2. Selecteer PC, stel dan de baudrate, pariteit en datalengte in.
3. Selecteer Aangepast op Protocolpagina. Druk daarna op [Print/M+].
4. Instrument toont Separa gevolgd door datascheiding selectiepagina.
Notities: •

•

Datascheider is een symbool dat wordt ingevoegd tussen de
transactiegegevens en wordt gewoonlijk gebruikt door het
computerprogramma om uiteenlopende gegevens te scheiden.
Er worden geen datascheiders ingevoerd tussen, voor of na
besturingsopdrachten.

5. Selecteer de gewenste datascheider CoMMA (komma) of SemiCo
(puntkomma), druk daarna op [Print/M+].
6. Instrument toont Itemnummer, gevolgd door de inhoud van de pagina.
Let op: - Itemnummer betekent uitvoervolgnummer, bijv. Item 1 = de eerste
inhoud voor uitvoer, item 3 = de derde inhoud voor uitvoer.
7. Druk op [Func] en [Unit] totdat de gewenste inhoud verschijnt. Druk
daarna op [Print/M+]. Zie onderstaand aangepast PC Output
Inhoudstabel voor details.
8. Herhaal stap 6 om andere transactiegegevens of besturing toe te
voegen.
9. Om een aangepaste uitvoer af te ronden en op te slaan, selecteert u
End en drukt u daarna op [Print/M+].
10. Selecteer daarna het outputinterval (zie 5.5.1 voor details).
11. Druk op [Print/M+] om op te slaan.
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Aangepaste PC Output Inhoudstabel
Aard

Nr. van
karakter

Symbool

Uitleg

CoMMA

komma

SemiC

puntkomma

Cr LF

HEX Code 0D
0A

2

Cr

HEX code 0D

1

LF

HEX code 0A

SOH

HEX code 01

STX

Hex code 02

1

ETX

Hex code 03

1

Statu

Weegstatus

2

ST = Stabiel / US =
Instabiel / OL =
Overbelasting

nT-GS

Netto/Bruto
teken

2

NT = Netto / GS =
Bruto

Date

Datum Output

10

Time

Tijd Output

8

Net

Nettogewicht

Tare

Tarragewicht

Bruto

Brutogewicht

8

Unit

Weegeenheid

2

kg = Kilogram /
(spatie)g =g / lb =
Pond

id

Machine ID

4

000 - 9999, ** =
None

Group

Machine groep
Nummer

2

00 - 99, ** = Geen

Data
scheider

Controle
Code

Transactie
Data
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Opmerkingen

1
1

1
1

8
8

OpCod

Operator
Nummer

P.Code

Productcode

1 ~ 15

Blanco = niet
ingevoerd

C.Code

Klantcode

1~ 15

Blanco = niet
ingevoerd

Trans

Nummer van de
verzamelde
transactie

8

Blanco = geen

ACC

Totaal
Verzameld
gewicht

8

Blanco = geen

Ani

Gewicht
vasthouden
(Dierweging)

8

Alleen
dierweegmodus

PEAk

Peakwaarde

8

Alleen Peak Holdmodus

End

Einde invoer

Geen

4

Transactie
Data
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0000 ~ 9999, **** =
None

Bijlage C: - Bedieningsresultaatcommando’s36
Bedieningsresultaatcommando’s zijn commando’s die worden gebruikt om
bedieningsresultaten en gegevens van dit instrument op te vragen. Deze
commando’s kunnen naar dit instrument worden gestuurd vanaf een computer
met behulp van alle standaard communicatieprogramma’s. Commando format
zoals hieronder getoond: a. Hex code 0D (CR), dan
b. Hex code 0A (LF) dan
c.

Commando code vermeld op onderstaand commando tabel, dan

d. Space (Hex code 20).
Zie onderstaand tabel voor details commando’s.
Bedieningsresultaat Commando’s Tabel
Prompt
Commando37

Omschrijving

a

Peakwaarde

b

Productcode

c

Totaal verzamelde stuks

d

Machine ID

e

Machine groepsnummer

f

Nummer bediener

g

Klantcode

J

Huidige status, gewicht en tarragewichtswaarden

K

Datum

36
Verbind de externe randapparatuur die bedieningsresultaat commando’s genereert met
Communicatiepoort 2 en stel Communicatiepoort 2 in op CMD.
37

Prompt commando’s zijn hoofdlettergevoelig.
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L

Tijd

M

Nummer van de verzamelde transacties

N

Totaal verzameld gewicht

n

Totaal verzameld gewicht zonder eenheid of decimaal

O

Nettogewicht

o

Nettogewicht zonder eenheid of decimaal

P

Tarragewicht

p

Tarragewicht zonder eenheid of decimaal

Q

Brutogewicht

q

Brutogewicht zonder eenheid of decimaal

R

HI limiet

S

LO limiet

T

Vergelijkingsresultaat

U

Nummer van onderdeel

V

Gemiddeld stukgewicht

Y

Gewicht vasthouden

y

Gewicht vasthouden zonder eenheid of decimaal

Z

Aflezen interne tel (AD) waarde
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Bijlage D: - Systeemparameter aanvraagcommando’s38
Systeemparameter aanvraagcommando’s worden gebruikt om instellingen
m.b.t. systeemparameters te controleren. Commando format zoals hieronder: a. Hex code 0D (ASCII code $0D), dan
b. Hex code 0A (LF) (ASCII code $0A), dan
c.

Commandocode vermeld in onderstaande tabel (alle commando’s
zijn hoofdlettergevoelig), dan

d. Hex code 20 (ASCII code $20).
Nummer & Omschrijving
gereageerde parameters
Notities: a.
Commando
Code

Omschrijving

b.



38

Aa

Kalibratie weegeenheid
en toepassing

Ab

Decimaal format,
decimaal punt bij kg, g
en lb





In geval van meer dan
één parameter wordt
een
puntkommascheiding ingevoerd
tussen parameters.
Reactie
vanuit
instrument
eindigt
altijd met Hex code 0D
0A
d1 = kalibratie
weegeenheid: - 0 = kg;
1 = lb.
d2 = toepassing: - 0 =
geen; 1 = OIML; 2=
NTEP
d1 = decimaal format:
- 0 = punt (vast)

Verbind de externe randapparatuur die systeemparameter aanvraag commando’s
genereert met Communicatiepoort 2 en stel Communicatiepoort 2 in op CMD.
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Ac

Capaciteit1 bij kg, g, lb





Ad

Capaciteit 2 bij kg, g, lb
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d2 = kg: - 0 = no
decimaal; 1 = 1
decimaal …… 4 = 4
decimaal
d3 = g: - 0 = no
decimaal; 1 = 1
decimaal …… 4 = 4
decimaal; n = niet van
toepassing
d4 = lb: - 0 = no
decimaal; 1 = 1
decimaal …… 4 = 4
decimaal
d1 = capaciteit in kg.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20)
d2 = capaciteit = g.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20)
d3 = capaciteit = lb.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20)
d1 = modus: - 0 = Off;
1 = duaal weegbereik;
2 = duaal interval
d2 = capaciteit in kg.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20)








Ae

Verdeling 1 bij kg, g, lb





Af

Verdeling 2 bij kg, g, lb



Ag

Zwaartekracht Factor
van Kalibratieplek en
Bedieningsplek
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d3 = capaciteit = g.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20)
d4 = capaciteit = lb.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20)
d1 = kg: - 0 = 1; 1 = 2;
2 = 5; 3 = 10; 4 = 20; 5
= 50
d2 = g: - 0 = 1; 1 = 2;
2 = 5; 3 = 10; 4 = 20; 5
= 50
d3 = lb: - 0 = 1; 1 = 2;
2 = 5; 3 = 10; 4 = 20; 5
= 50
d1 = kg: - 0 = 1; 1 = 2;
2 = 5; 3 = 10; 4 = 20; 5
= 50
d2 = g: - 0 = 1; 1 = 2;
2 = 5; 3 = 10; 4 = 20; 5
= 50
d3 = lb: - 0 = 1; 1 = 2;
2 = 5; 3 = 10; 4 = 20; 5
= 50
d1 = zwaartekracht
factor of kalibratieplek.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).



Ah

Lineariteit compensatie
Functie

0 = Uit; 1 = Aan




Ai

Voeg waarde nulpunt
toe (offset) waarde,
gewichtswaarde van
LD1, Voeg waarde van
LD1 toe,
gewichtswaarde van
LD2 en voeg waarde
van LD2 toe
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d2 = zwaartekracht
locatie bedieningsplek.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).

d1 = Voeg waarde
nulpunt toe.
Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).
d2 = gewichtswaarde
of LD1. Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).
d3 = voeg waarde toe
vanLD1. Data lengte =
8 (alleen gehele
getallen), beginnend
met spatie (Hex code
20).
d4 = gewichtswaarde
of LD2. Datalengte = 8
inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).
d5 = voeg waarde toe
van LD2. Datalengte =
8 (alleen gehele
getallen), beginnend
met spatie (Hex code
20).




Aj

voeg waarde van
nulpunt toe (offset),
bereik gewichtswaarde,
net bereik AD-waarde



Ak

Al

Weegeenheid
inschakelen/uitschakelen
voor kg, g en lb




d1 = kg: - 0 = Off; 1 =
On
d2 = g: - 0 = Off; 1 =
On
d3 = lb: - 0 = Off; 1 =
On

0 = level 1; 1 = level 2; … ;7
= level 8; 8 = level 9

Filtersterkte



Am

d1 = als waarde van
nulpunt. Datalengte =
8 (alleen gehele
getallen), beginnend
met spatie (Hex code
20).
d2 = bereik
gewichtswaarde.
Datalengte =8 inclusief
decimaal, beginnend
met spatie (Hex code
20).
d3 = net bereik ADwaarde. Datalengte =
Data lengte = 8 (alleen
gehele getallen),
beginnend met spatie
(Hex code 20)

Initieel nulbereik,
handmatig nulbereik,
automatisch tijdsduur
naar nulstand
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d1 = initieel nulbereik:
- 0 = Off, 1 = 1%, 2 =
2%; … 5 = 5%; 6 =
10%; 7 = 20%
d2 = handmatig
nulbereik: - 0 = 1%; 1
= 2%; 2 = 3%; 3 = 4%;
4 = 5%; 5 = 10%; 6 =





An

Automatisch tarreren,
herhaald tarreren en
Voorgeprogrammeerd
tarreren







Ao

Stabiliteitscontrole van
handmatige nul en
handmatig tarreren

Ap

Automatisch
uitschakelen tijd,
backlight helderheid,
automatische
energiebesparing,
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20%; 7 = 50%; 8 =
75%; 9 = 100%
d3 = automatisch
tijdsduur naar
nulstand: - 00 = Off;
01 = 0.25e; 02 =
0.50e; 03 = 10e; 04 =
1.5e; 05 = 2.0e; 06 =
2.5e; 07 = 3.0e; ….;
09 = 5e; 10 = 7.5e; 11
= 10e
d1 = automatisch
tarreren: - 0 = Off; 1 =
On; 2= Doorlopend
d2 = herhaald
tarreren: - 0 = Off; 1 =
On
d3 =
Voorgeprogrammeerd
tarreren: - 0 = Off; 1 =
On
d1 = handmatige nul
stabiliteitscontrole: - 0
= no (uitschakelen); 1
= Yes (inschakelen)
d2 = handmatig
tarreren
stabiliteitscontrole: - 0
= no (uitschakelen); 1
= Yes (inschakelen)
d1 = automatisch
uitschakelen tijd: - 0 =
Off; 1 = 1 minuten; 2 =
3 minuten; 3 = 5
minuten; 4 = 10

toetsenbordbuzzer en
systeembuzzer











Aq

Check resultaat zoemer,
dicht bij nulwaarde, hoge
limiet voor weging, lage
limiet voor weging, hoge
limiet voor tellen, lage
limiet voor tellen
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minuten; 5 = 20
minuten
d2 = backlight
helderheid (01 ~ 04).
01 = laagste, 04 =
hoogste.
d3 = automatische
energiebesparing: - 00
= Off; 01 = On
d4 =
toetsenbordbuzzer: - 0
= Off; 1 = On
d5 = systeembuzzer: 0 = Off; 1 = On
d1 = check resultaat
zoemer: - 0 = Off; 1 =
In; 2 = Out; 3 = hi, 4 =
lo
d2 = dicht bij
nulwaarde. Datalengte
= 8, beginnend met
spatie (Hex code 20)
d3 = Hi Limiet voor
weging. Alleen gehele
getallen. Datalengte =
8 inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).
d4 = Lo Limiet voor
weging. Alleen gehele
getallen. Datalengte =
8 inclusief decimaal,
beginnend met spatie
(Hex code 20).
d5: = Hi Limiet voor
tellen. Alleen gehele





Ar

Communicatiepoort 1
bedrijfsmodus, baudrate,
uitgangsprotocol, print
stabiliteitscontrole,
transmissie-interval,
automatische
accumulatie, aantal
kopieën, check resultaat
control, print format,
label format groep 1 file
nummer, label format
groep 2 file nummer,
datalengte, pariteit,
minimum output
gewichtswaarde
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getallen. Datalengte =
8 (alleen gehele
getallen), beginnend
met spatie(Hex code
20).
d6: = Lo Limiet voor
tellen. Alleen gehele
getallen. Datalengte =
8 (alleen gehele
getallen), beginnend
met spatie (Hex code
20).
d1 = bedrijfsmodus: 0 = Automatisch 1; 1 =
Automatisch 2; 2 =
Automatisch 3; 3 =
Handmatig; 4 = PC; 5
= Scanner; 6 = Off
d2 = baudrate: - 0 =
1200; 1 = 2400; 3 =
4800; 3 = 9600; 4 =
19200; 5 = 38400; 6 =
57600; 7 = 115200; 8
= 256000
d3 = protocol: - 0 =
Protocol 1; 1 =
Protocol 2; …; 8 =
Protocol 9
d4 = print
stabiliteitscontrole: - 0
= no (uitschakelen); 1
= Yes (inschakelen)
d5 = transmissieinterval: - 0 = int 0; 1 =
int 0.5; 2 = int 1.0; 3 =
int 1.5; ….; 9 = int 300.
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d6 = Automatische
accumulatie: - 0 = Off
(uitschakelen); 1 = op
(inschakelen)
d7 = aantal kopieën: 0 = 1 kopie; … 7 = 8
kopie
d8 = check resultaat
control: - 0 = no
(uitschakelen); 1 = Yes
(inschakelen)
d9 = print format: - 0 =
Lab 1; 1 = Lab 2; 2 =
Lab 3; 3= Lab 4; 4 =
Lab 5; 5 = LP-50; 6 =
TSC
d10 =label format
groep 1 file nummer
(00~99): - 00 = file
AA00; 1 = file
AA01; …98 = file
AA98; 99 = file AA99
d11 = label format
groep 2 file nummer
(00~99): - 00 = file
BB00; 1 = file
BB01; …98 = file
BB98; 99 = file BB99
d12 = datalengte: - 0 =
7bit; 1 = 8bit
d13 = pariteit: = 0 =
none; 1 = 0dd; 2 =
even
d14 = minimum output
gewicht waarde: - 0 =
van 00d; 01 = van

01d; …; 20 = van 20d.
Datalengte = 2,
beginnend met nul




As

Communicatiepoort 2
bedrijfsmodus, baudrate,
uitgangsprotocol, print
stabiliteitscontrole,
transmissie-interval,
Automatische
accumulatie, aantal
kopieën, check resultaat
control, print format,
label format groep 1 file
nummer, label format
groep 2 file nummer,
datalengte, pariteit,
minimum output
gewichtswaarde
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d1 = bedrijfsmodus: 0 = Automatisch 1; 1 =
Automatisch 2; 2 =
Automatisch 3; 3 =
Handmatig; 4 = PC; 5
= CMD; 6 = Off
d2 = baudrate: - 0 =
1200; 1 = 2400; 3 =
4800; 3 = 9600; 4 =
19200; 5 = 38400; 6 =
57600; 7 = 115200; 8
= 256000
d3 = protocol: - 0 =
Protocol 1; 1 =
Protocol 2; …; 8 =
Protocol 9
d4 = print
stabiliteitscontrole: - 0
= no (uitschakelen); 1
= Yes (inschakelen)
d5 = transmissieinterval: - 0 = int 0; 1 =
int 0.5; 2 = int 1.0; 3 =
int 1.5; ….; 9 = int 300.
d6 = Automatische
accumulatie: - 0 = Off
(uitschakelen); 1 = op
(inschakelen)
d7 = aantal kopieën: 0 = 1 kopie; … 7 = 8
kopie
d8 = check resultaat
control: - 0 = no













At

Huidige weegeenheid en
functiemodus
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(uitschakelen); 1 = Yes
(inschakelen)
d9 = print format: - 0 =
Lab 1; 1 = Lab 2; 2 =
Lab 3; 3= Lab 4; 4 =
Lab 5; 5 = LP-50; 6 =
TSC
d10 =label format
groep 1 file nummer
(00~99): - 00 = file
AA00; 1 = file
AA01; …98 = file
AA98; 99 = file AA99
d11 = label format
groep 2 file nummer
(00~99): - 00 = file
BB00; 1 = file
BB01; …98 = file
BB98; 99 = file BB99
d12 = datalengte: - 0 =
7bit; 1 = 8bit
d13 = pariteit: = 0 =
none; 1 = 0dd; 2 =
even
d14 = minimum output
gewicht waarde: - 0 =
van 00d; 01 = van
01d; …; 20 = van 20d.
Datalengte = 2,
beginnend met nul
d1 = weegeenheid: - 0
= kg; 1 = g; 2 = lb
d2 = functie modus: 0 = weging; 1 =
stukstelling; 2 = AT 1;

3 = peak hold; 4=
dierweging


Av

Assisterende
functiemodus
inschakelen/uitschakelen
status






Aw

Ax

Machine ID & groep
nummer



d1 = Stukstelling: - 0 =
Off; 1 = On
d2 = ATM: - 0 = Off; 1
= On
d3 = Peak Hold: - 0 =
Off; 1 = On
d4 = Dierweging: - 0 =
Off; 1 = On
d1 = 4-cijferig machine
ID nummer. Niets = no
machine ID is set
d2 = 2-cijferig machine
groepsnummer. Niets
= er is geen
groepsnummer
ingesteld
4-digit operator
nummer. **** = er is
geen bedienernummer
ingesteld

Nummer bediener

Bijlage E: - TSC-printerinstallatie & instellingsprocedures
E.1 Voor de installatie
Zorg dat onderstaande klaar ligt/voorbereid is voorafgaand aan installatie van
de printer.
1.

Een passende kabel om printer en computer te verbinden. Deze kabel
wordt meestal geleverd bij de printer. Indien dit niet zo is, neem dan
contact op met uw printer leverancier.

2.

Printerinstallatie-driver. Deze driver wordt meestal geleverd bij de printer.
Indien dit niet zo is, neem dan contact op met uw printer leverancier.

3.

Diagnostisch instrument voor printer. Dit instrument wordt meestal
geleverd bij de printer. Indien dit niet zo is, neem dan contact op met uw
printerleverancier of download deze via: 75

www.tscprinters.com/cms/plugin/download_en/print_desc.php?file_id=
141&width=250&link=http://www.tscprinters.com/cms/upload/download
_en/DiagTool_V163.zip
TCF-bestand voor
gedownload via: -

4.
•
•

printer.

Het

juiste TCF-bestand

kan

worden

For TDP247 en TDP345: - www.fimeasurement.com/resource/driversnsoftwares/
For TTP247 en TTP345: - www.fimeasurement.com/resource/driversnsoftwares/

E.1.1 Printerinstallatie
1.

Zet de printer uit, verbind de juiste kabel en schakel de printer in.

2.

Indien de printer Plug-and-Play ondersteunt en u hebt deze verbonden
middels een USB- of Parallelkabel, zal de Add Hardware Wizard van
Windows de printer automatisch detecteren en een dialoogvenster tonen
waarmee u een driver kunt installeren. Klik op Cancel en installeer de
driver niet met behulp van deze wizard.
Laat het Driver Wizard hulpprogramma van de Installatie Directory, waar
de driver files zich bevinden, lopen.

3.
4.

Selecteer Install Printer Drivers en rond de wizard af.

5.

De driver is nu geïnstalleerd.

E.1.2 Uploaden van een TCF-bestand naar de printer
Om correcte werking tussen dit instrument en de TSC-labelprinter mogelijk te
maken, dient een TCF-bestand te worden geüpload naar de printer.
1.

Verbind de
printer met een
computer.

2.

Zet de printer
aan.

3.

Download het
juiste TCFbestandpunt 4
van E.1.

4.

Unzip het
download76

bestand en sla
het op in de
computer.
5.

Voer de
Diagnostic tool
voor de printer
uit.

6.

Klik op
Commando
Tool.
Klik op Verstuur
bestand (Send
file).

7.

8.

Dubbelklik op
het TCFbestand, waarop
het bestand
automatisch zal
worden
geüpload naar
de printer.

Bijlage F: - Creëren & uploaden van label naar TSC-printer
F.1 Selecteer de juiste editie voor Bartender Software
Om het uploaden van een label van computer naar TSC-printer mogelijk te
maken, dient de Bartender als Automation of Enterprise Automation editie te
worden uitgevoerd. Procedures als volgt: 1.

Installeer Bartender Software op de computer. De Bartender software
wordt gewoonlijk geleverd met de TSC-printer. Indien dit niet zo is,
neem dan contact op met uw printerleverancier.

2.

Voer Bartender uit, klik dan op Help en daarna op Edition Selection.

3.

Selecteer de Enterprise Automation of Automation en klik op OK.

4.

Op dit moment wordt de correcte Bartender editie geselecteerd.
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F.2 Informatie toevoegen van instrument naar label & uploaden naar een
TSC-Printer
Onderstaande procedure is gebaseerd op Bartender Label Software. Indien
andere software voor het aanmaken van een label wordt gebruikt, raadpleeg
dan uw labelsoftware voor meer informatie, wanneer u twijfelt.

1.

2.

3.

Creëer de basis van een
label met behulp van
Bartender. Alle uit het
instrument te verkrijgen
informatie moet achteraf
worden toegevoegd.
Wanneer de basis van het
label is afgerond; (a) klik op
File en (b) selecteer Export
Printer Code Template.
Op het Print Systeem; (a)
selecteer TSC KP-100/200
(Flash) en (b) selecteer
Naar Poort.

4.
5.

Klik op Meer Opties.
Klik dan (a) op Print Dialoog
Gegevensbronnen, en daarna (b)
Format ID/Name.

6.

Op het Template Field,
selecteert u Template Field
voor Type.

7.

Voer de correcte label
bestandsnaam in bij
Naam/Waarde. Zie 15.1 voor
correcte bestandsnaamformat.

8.

(a) Klik op Copies, controleer
toetsenbord display unit (KDU)
en (b) voer een asterisk (*) in
op de Prompt box.
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9.

Procedures hieronder leggen
uit hoe de uit het instrument te
halen informatie bewerkt kan
worden.

10.

Klik op Template Object
Gegevensbronnen en
selecteer het object waarvan
informatie van instrument (bijv.
netto, bruto, tarragewicht en
productcode) moeten worden
verzonden naar de printer en
worden geprint op het label.
Dubbelklik op de gewenste
gegevensbron waaraan
variant(en) moet(en) worden
toegevoegd.
(a) check de box onder Extern Toetsenbord, daarna
(b) voert u het juiste commando in op Prompt Box (zie 15.2.1 voor
commandodetails).
Selecteer Automatisch op de Source box onder Template Field
Herhaal punt 11 tot 12 voor alle
andere gegevensbronnen.
Klik op OK.
Klik op Export. Verdwijnen er
verificatieberichten, kies dan
een methode op de dialoogbox
om te herstellen en klik op
Continue.

11.

12.
13.
14.
15.
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