
 Gebruikershandleiding 
 

RIBA X-200 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
© Riba Weegtechniek B.V. 

 
 

 
 

 
 
 
Beste gebruiker, 

 
Wij danken u voor de aanschaf van de RIBA X-200 controleweegschaal.  
 
De weegschaal is voorzien van een ingebouwde en oplaadbare accu. Voor gebruik dient de accu circa 10 uur te 
worden opgeladen met de bijgeleverde netkabel. De “Low Battery” indicatie in het venster geeft aan wanneer de 
accu opnieuw moet worden opgeladen.  
 
Temperatuurverschillen verkorten de werkduur aanzienlijk. Het tussendoor opladen van de accu heeft invloed op 
de duurzaamheid. 

 
 
Belangrijk! 
Lees voor de ingebruikname van uw weegschaal eerst deze handleiding door. Het bevat belangrijke instructies 
voor het juist functioneren van de weegschaal. 

 
De garantie vervalt in de volgende gevallen: 
 

 Oneigenlijk gebruik van de weegschaal. 
 Het openen en/of repareren aan de weegschaal. 
 Schade ontstaan door vallen, stoten,lekkende accu 
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Inhoud 

 
 Installatie        NL: 6    
 

Specificaties        NL: 6    
 
  Let op! – Instellingen Menu      NL: 6   
 
   Toetsenbord & Display uitleg      NL: 7-8-9  
    

AC –compoort aansluitingen      NL: 10    
 
   Instellingen F1-F99       NL: 11     
 
  Display controle      F-2 NL: 12    
 
  Datum instellingen      F-4 NL: 13    
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   Fabrieksinstellingen laden       F6 NL: 13  
    
  Automatisch uitschakelen      F7     
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  Filter voor weegstabiliteit instellen     F10 NL: 13   
 
   Extra functies instellen / activeren    F11 NL: 13   
 
  Automatische Tarra instellen     F12      NL: 13   
   

Toetsenbord  geluid uitschakelen    F14 NL: 13   
 
 Communicatiepoort 1 instellen    F16 NL: 13   
  

Communicatiepoort 2 instellen    F17 NL: 14   
   

Machine ID / groep instellen     F18 NL: 14   
 
  Product / klant naam of nummer programmeren   F19 NL: 14   
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 Basis functie’s om te starten 
 
  Bon opmaak bij: wegen             F21 NL: 14    
       tellen 

 
Geen Funktie        F23 NL: 14    
 
Printformaat bij dierwegen     F24 

 
  Checkwegen instellingen     F25 NL: 14   
   
  Dicht bij Nul instellen ( bij relais gebruik)   F26 NL: 14   
  
  Komma of punt instellen       F27 NL: 15   
 
 Bediende / operator activeren-nummer ingeven  F28 NL: 15    
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Kalibraties / Parameters aanpassingen aflezen   F29 NL: 15   
  
 Error – foutmeldingen        NL: 32    
 
  Probleemoplossingen        NL: 32   
  
Printer – PC communicatie 
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   Verpakking         NL: 51  
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1. Installeren van de weegschaal 

 
1. Plaats de weegschaal op een vlakke en stabiele ondergrond; 
2. Plaats het plateau goed op de weegschaal; 
3. Druk op de On-toets en wacht op nulstand (0.00) 
4. De weegschaal is klaar voor gebruik. 

 
2. Specificaties 

  
Model:      X-200    

  
Capaciteit      30 kg 
 
Indeling:      5  gram  
 
Afmeting plateau:     210x250 mm 
    
Stroom:       Adapter inclusief oplaadbare accu. 

De accu wordt automatisch geladen bij het aansluiten van 
de adapter. 

 
Werktemperatuur:          5°C tot 40°C 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-200 Onderzijde behuizing. 
 
D Accu deksel 
E Onder water pan aansluiting 

X-200 Rechterzijde behuizing. 
 
A  DC Jack Input 
B  Comport 1 
C  Comport 2 
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3. Let op! 

 
De duurzaamheid van deze weegschaal 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 weegschaal. 
 

 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 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 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. 
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4. Toetsenbord en display 

 

  
 

1.  On/Off 
 Inschakelen en uitschakelen van de weegschaal 

 

2.  Check/ Label  
 Instellen gewenste  Hi – Lo waardes. 
 Instellen van de etiketten 

 

3.  Func/Set/- Next 
 

 Toegang tot het menu  
 Kort drukken=Func: kiezen tussen wegen,tellen,auto tarra en dier wegen.* 
 Gedrukt houden= Instellen Parameters 
 Parameter instellen F-1/ F-29 

 

4.   MR/Unit-Previous * * 
 Geheugen van het optellen van wegingen of printopdrachten 
 Kort drukken: oproepen aantal wegingen 
 Lang drukken: printopdrachten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Instellen in functie menu F 11 

* * Instellen in functie menu F 9 
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5.  Tare 
 Tarreren van een verpakking 

 

6.   Zero 
 Nul correctie bij onbelast weegplateau 

 

7.    Print/M+ - Enter *  
 Data zenden naar printer en wegingen optellen en opslaan 

 

 

8.  CE/x10 - Clear 
 Corrigeren van een ingave of regel wissen 

 

9.  Numeriek toetsen 
 

 Toetsen 0-9- Tarra ingeven, Instellingen oproepen en aanpassen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Geen functie 
 
11. Geen functie 

 
 
 
* Instellen in functie menu F 16-F17  
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12.  Weeg Range Indicatie ( indien Dual-Range ingesteld) 
 W1 Indicator : - actief in de eerste weeg range (W1). 
 W2 Indicator : - actief in de 2e weeg range (W2). 

 
13.  Min indictie 

 Zichtbaar indien er een negatief gewicht zichtbaar is. 

 
14. Bruto / netto-indicatie 

 G:    Zichtbaar wanneer bruto gewicht wordt weergegeven 
 Net: Zichtbaar als netto gewicht wordt weergegeven 

 
15.  ▲  

 Gewicht stabiel indicatie 

 
16.  ►O◄  

 Zichtbaar bij nulstand.  

 
17.  M+ 

 Zichtbaar bij het gebruik van het optelgeheugen 

 
18. Preset Tare Indicatie 

 Zichtbaar indien pre-tarra in gebruik is 

 
19. Gewicht Eenheid indicatie 

 kg = kilogram  
 gram  
 lb = pound 

 
20. / PCS 

 Tellen 

 
21.  Numeriek en alfabetisch infopaneel  
 

22   
 

 Batterij indicatie 
 

 
 
Indien Hi- Lo checkweging actief is zal het display elke keer een andere kleur laten zien bij het  
bereiken van de ingestelde waardes 
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5. AC-Compoort aansluitingen 

 
 

 

 

 

 

 
 
A. AC aansluiting 

 Externe stroom adapter (DC9 ~ 12V) aansluiting  

 
B. Compoort 1* 

 Compoort 1 (serial of TTL) 

 
C. Compoort 2** 

 Compoort 2 (serial) 

 
D. Accu compartiment 
 
E. Onder water pan aansluiting 
 
 
5.1 Stroom adapter 
Gebruik altijd de originele bijgeleverde voedingsadapter om schade aan deze weegschaal te voorkomen. 
 
Opmerkingen:   

 Wanneer de stroom adapter is aangesloten, zal de weegschaal automatisch worden ingeschakeld. 
 Backlight verlichting zal blijven branden wanneer de stroom adapter is aangesloten, zelfs wanneer 

backlight is uitgeschakeld. 

 
5.2 Compoort 

 Er zijn 2 ingebouwde RS232 compoorts op deze weegschaal. 
Compoort 1 kan worden gebruikt voor seriële of TTL  communicatie. Afhankelijk van de jumper 
instelling van de seriële / TTL jumper.  
Standaardinstelling = serial. Neem contact op met uw dealer in geval TTL-uitgang is vereist voor COM-
poort 1. 

 Compoort 2 ondersteunt alleen seriële communicatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Instellingen van compoort 1 wordt gedaan in functie menu F 16  
** Instellingen van compoort 2 wordt gedaan in functie menu F 17  



11 
© Riba Weegtechniek B.V. 

 
 

5.3 Pin aansluiting compoort 
Zie onderstaande tabel voor de pin-toewijzing tussen deze weegschaal en een computer of seriële printer. 
 
Com-poort pintoewijzing op dit apparaat 

Opmerkingen:  
 Compoort 1 wordt toegewezen als DTE en heeft een mannelijke connector. 
 Compoort 2 is toegewezen als DCE en heeft een vrouwelijke connector. 

 
6.  Instellingen 

Het Interne menu is verdeeld in 2 groepen: -  
Groep #1: - F1~F30 heeft geen beperking. 
Group #2: - F60~F99 Alleen toegang met een wachtwoord of “brugverbinding”op de             

printplaat,wijzigen in dit menu door niet geauthoriseerde mensen kan 
leiden tot problemen met de apparatuur. 

 

 
De belangrijkste gebruikers menu functies: 

F1  Countswaarde   
F2  Display check  
F3  Capaciteits instellen 
F4  Datum instellen en aflees manier 
F5  Tijd instellen en aflees manier  
F6  Reset naar fabrieks instellingen  
F7  Automatische uitschakeling instellen 
F8  Automatische Backlight instellen 
F9  Weeg eenheid instellen  
F10 Filter 
F11 Instellen Tellen, Autom.tarra / continu, dierwegen instellingen 
F12 Auto Tara instelling 
F13 Herhaal tarreer functie 
F14 Pieptoon Toetsenbord aan/uit 
F15 Pieptoon checkwegen instellen 
F16 Compoort 1 instellen 
F17 Compoort 2 instellen 
F18 Machine en ID nummer  
F19 Produkt of klant code/naam instellen 
F20 Toetsenbord blokkering 
F21 Printformaat voor het wegen 
F22 Printformaat voor het tellen 
F23 Reserve-geen funktie 
F24 Printformaat bij dierwegen 
F25 Check weeg instellingen 
F26 Hi-Lo dichtbij 0 marge instellen 
F27 Decimaal teken instellen punt of komma! 
F28  Bedienden nummer 
F29 Kalibratie parameters aflezen  

 

Compoort 1 (male) Compoort 2 (female) 

2 = RXD 2 = TXD 

3 = TXD 3 = RXD 

5 = GND 5 = GND 

9 = DC 5V Output Nil 
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6.1 Instellingen Interne functie menu F1-F29: 
 Houd de FUNC/SET knop gedrukt tot dat display F 1 toont 
 Met de FUNC/SET en MR/UNIT toets bladeren door het menu ► F2 ► F3 enz. 
 Met de Print/M+toets het menu openen en met MR/Unit toets de gewenste instelling selecteren en 

bevestigen met Print/M+ toets.  
 Menu afsluiten met Zero/ Quit toets. 
 
Snelle toegang tot een menu functie: 
 Druk op [1] om naar F 10 te gaan. 
 Druk op [2] om naar F 20 te gaan. 
 Druk op [3] om naar F 29 te gaan. 
 Druk op [0] om naar F 1 instelling te gaan. 

  
6.2 Interne Toets Functie  

  
Toets Functie bij Setup en kalibratie mode 

  
[On/Off] Uit menu gaan zonder opslaan en uitschakelen 

[MR/Unit] Ga naar de vorige pagina 

[Tare] Tara waarde wordt getoond en op nul gezet 

[Zero] Uit menu gaan zonder opslaan 

[Print/M+] Print, opslaan en terug naar menu 

[CE / x 10] Opschonen 

[0] ~ [9] Numerieke toets 

[Check] Snelle toegang tot etiketten instellingen 
   

Funktie 
Num. 

Parameter 
opmerking/ 
fout melding 
= ** 

Functie omschrijving 

F1 Interne 
spanwaarde 

** Alleen voor techniek ** 

F2 Segmenten 
van het 
display 

controleren 

Druk enter toets om de controle uit te voeren 

F3 Instellen van 
het 

weegvermog
en en 

indeling 

                         ** Alleen voor techniek ** 

F4 Instellen van 
de datum 

DD/MM/Y ** YY/MM/DD/ MM/DD/YY 

 Om data te wijzigen, druk de Print/M+/ enter toets, kies met  Unit/MR toets instelling en sluit af 
met 2 x drukken Print/M+/enter toets. 

F5 Tijd HH/MM/SS 

Om tijd te wijzigen, druk de Print/M+/ enter toets, stel met de drukken cijfer 
toetsen nieuwe tijd in kies met  Unit/MR toets instelling en sluit af met drukken 
Print/M+/enter toets. 

F6 Instellingen terug naar fabrieksinstellingen ** Nee Ja 

 Met de Next toets kiezen en met Enter bevestigen 

F7 
Autom. 

Uitschakelen bij 

O

FF
1 3 

*

*
10 20 
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niet gebruik vd 

Indicator 

F  

5 

 Autom. Uitschakeling is alleen maar actief indien de indicator op de accu werkt, de waardes zijn in 
minuten. 

F8 Backlight/verlichting  

Helderheid 

Helderheid(01 ~ 99) 

** Standaard = 60 

Kleur Ratio (Groen Vs Rood) 

** Standaard = 50 

  Om de instelling te wijzigen, voert u de waarde door middel van de numerieke toetsen in  
en vervolgens drukt u op [Print / M +] toets. 

 Stel helderheid (bt) eerst in en dan kleur ratio. Kleurenverhouding wordt gebruikt 

voor het genereren van de gewenste gele kleur. 

Als de weegschaal wordt gevoed door de ingebouwde oplaadbare accu, zal backlight tot een 
minimum worden beperkt wanneer batterij bijna leeg is of wanneer het gewicht waarde minstens 5 
seconden ongewijzigd blijft. 

F9 Weeg eenheden In 
- Uitschakelen 

        Kg 

 (** On/Off) 

          G 

 (** On/Off) 

           Lb  

   (** On/Off) 

F10 Filter / stabiliteit van 
het wegen instellen 

1 2 3 4  ** 

 5 

6 7 8 9 

 Kies: 

1 sterk filter (stabiliteit)  
5 Standaard instelling 

9 Minst sterk filter ( stabiliteit) 

F11 Functies activeren 
om via sneltoets te 
gebruiken 

 Cnt (Telfunctie) / On/** Off 

 AtM (Auto-Tare optellen) / On/** Off 

 PEK (Piek gewicht) / On/** Off 

 Ani (Dierweging) / On/** Off 

 PCd (Snel toegang naar Klant/Produkt code-instelling) / On/** Off 

F12 Auto Tara 
instelling 

** Off On Continu 

 Uitleg: - 
Off = Auto Tarra is uitgeschakeld 
On = 1e weging wordt autom. getarreerd,  
 Minimum tarra gewicht is > 2d 

Contin = alle wegingen worden autom.getarreerd, minimum tarragewicht: > 10d 

 

F13 Doortarreren functie ** Off On 

 Als F12 is ingesteld op continu, Meerdere wegingen na elkaar tarreren 

F14 
Toetsenbord / 
systeem geluid  

Kb (keypad buzzer) 

(**On/Off) 
St (System buzzer) 

(**On/Off) 

F15 Checkweging –
actie geluid 

Off ** In Uit Hi Lo 

  Off = Geen geluid bij de instellingen. 

 IN = Geluid tussen de ingestelde limiet 

 Out = Geluid buiten instellingen 

 Hi = Geluid boven de Hi limiet. 

 Lo = Geluid bij / onder de Lo limiet / waarde. 

F16 Compoort 1 
instellen 

Off Auto1 Auto2 Auto3 Manual **Pc Scanner 



14 
© Riba Weegtechniek B.V. 

 
 

 Kijk voor details naar F 17 

F17 Compoort 2 
instellen 

Off Auto1 Auto2 Auto3 Manual **Pc ** CMD 

  Off = er worden geen gegevens verstuurt 

 Auto 1 = automatisch printen bij stabiel gewicht  

 Auto 2 = het hoogste stabiele gewicht(in een weegproces) wordt automatisch geprint na 
het wegnemen van het product).  

 Auto 3 = het laatste stabiele gewicht(in een weegproces) wordt automatisch. geprint na 
het wegnemen van het product). 

 Manual = Printen met de Print-toets 

 PC = Continu zenden naar PC 

 CMD = Command / informatie verzoek mode 

 Scanner = Serial scanner. 
 

Opmerkingen:  

 Indicator uit / aan zetten indien er wijzigen zijn gedaan in F 16 / F17. 

F18 Machine ID /Groep Nummer Machine ID Groepnummer 

  Id = Machine ID nummer (0000~9999).  druk [CE/x10] om oude code te wissen. 

 Gp = Groep nummer (00~99). druk [CE/x10] om oud groepnummer te wissen 

F19 Ingeven vaan een 
klant & product 
code 

H code M code L code 

 
Klant en product code kan numeriek of alphanumeriek zijn, max. lengte is 18 caracters.  
Enter code starting from H code, then M code and finally L Code. Press [Print/M+] to confirm and 
end editing after last digit has been input. 
Customer & Product code does not support print format 1 (Lab 1).  

If a customer/product code has been entered, this code will be included in print format 2, 
3, 4 and 5 (Lab 2 ~ Lab 5) automatically. 

F20  Keyboard Lock  ** OFF 
(Uitschakelen) 

ON (inschakelen) 

  Indien het toetsenbord is geblokkeerd blijven er 4 toetsen actief: On/Off – Zero – Tare en 
set. 

F21 Printformaat uitgang bij het wegen ** Std Aangepast 

F22 Printformaat uitgang bij het Tellen ** Std Aangepast 

F23 Gereserveerd, geen functie   

F24 Printformaat uitgang bij dierwegen  ** Std Aangepast 

F25 Hi-Lo ** Mode 1 Mode 2 

  Mode 1 = Std static/Dynamic Wegen Check Mode 

 Mode 2 = Inflow/Outflow Control Logic Mode. 

 Mode 3 =Constant Feeding Mode.  

 Mode 4 = Constant Dispensing Mode 

Opmerking:  

Als Mode 1 is gekozen, moet ook F26 ingesteld worden.  

F26 Dicht bij Nul waarde ** 000000 

 “dicht bij Nul waarde is” is bruikbaar bij dynamisch checkwegen om onnodig LO alarm te omzeilen  

tijdens het vullen of legen van product.  
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Note: -  
Ingegeven waarde is alleen actief bij actieve checkweeg functie. 
De waarde kan liggen tussen 20d en LO limit. 
Elke waarde die lager is dan 20d wordt genegeerd.  HI LO vergelijking start niet als het gewicht 
onder de “dicht bij nul waarde” blijft. 

F27 Komma Format ** Punt (.) Komma (,) 

F28 Bediende nummer actief ** Ja ** Nee 

 
Yes: - Na het opstarten vraagt het display om een bediende nummer in te voeren om verder te 
gaan. Geef een 4 cijferige code in of druk [CE/x10] om dit over te slaan. 

No: - Bediende nummer is uitgeschakeld. 

F29 Aflezen van het aantal kalibraties en menu wijzigingen. 
0 (Menu wijzigingen): - wijzigingen in de parameters F80 > F88. 
C (Kalibraties): - Laat het aantal kalibraties zien. 

 

 
7. Instellen Com-poort 1 & Com-poort 2 
Er zijn twee com-poorten op deze weegschaal beschikbaar. De standaardinstelling voor beide = serial. 
TTL-uitgang voor com-poort 1 = optie.  

 
 
Volg onderstaande procedure om de compoorten in te stellen:   

0.000g 
Display 

    
Houd Func/Set Toets tot 

   F1 
Display  

 
Druk de Func/Set Toets tot 

F 16 = Com 1 
Display 

F 17 = Com 2 
Display 

 
Druk Print/M+ toets voor keuze parameters: Off, PC, Scanner 

(Compoort 1), CMD (Compoort 2),Auto1, Auto 2, Auto 3 en Manual. 

 

Opmerkingen:  

 
 Uit = Comport uitschakelen. Selecteer deze instelling wanneer een bepaalde compoort niet word gebruikt. 
 PC & CMD is data string related modes 
  Auto 1 Auto 2, Auto 3 en Manual zijn print gerelateerde modi. 
 Als beide poorten ingesteld zijn met betrekking tot de gegevens reeks, kan de  
 [Print / M +] toets worden gebruikt als M + (geheugen accumulatie) en 
 kan deze alleen worden geactiveerd wanneer de waarde stabiel is en meer dan ≥ 20d. 
 Als beide com-poorten zijn ingesteld op print modus (bijv. Com-poort 

1 is ingesteld op Auto 1, com-poort 2 is ingesteld op Auto 2) wordt tegelijkertijd Auto M+ geheugen 
geselecteerd door beide modes, Auto M+ geheugen werkt uitsluitend met com-poort 1. 

 Selecteer de voorkeur type uitgang parameter en druk vervolgens op [PRINT/M+] om op te slaan. 
 
Instellen Com - poort:  

 Als PC is geselecteerd, raadpleegt u 5.5.1 voor het instellen van details. 
 Als CMD is geselecteerd, raadpleegt u 5.5.2 voor het instellen van details. 
 Als Handmatig is geselecteerd, wordt verwezen naar 5.5.3 voor het instellen van details. 
 Als Auto 1 ~ 3 is geselecteerd, raadpleegt u 5.5.4 voor het instellen van details. 
 Als Scanner is geselecteerd, raadpleegt u 5.5.5 voor het instellen van details.  
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7.1 Als COM-poort is ingesteld op PC in F16 

 
115200 Display Baudrange 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

57600 Display 

    Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

P  nonE Display Parity  

 Druk Print/M+ toets tot Parameter P EuEn verschijnt, er zijn 3 parameters none-odd-
even beschikbaar 

P EuEn Display 

 Druk Func/Set toets om Parameter P none of odd te selecteren  

P none Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

8 bit Display,  Data lengte, er zijn 2 parameters 7 of 8 Bit beschikbaar 

 Druk Druk Func/Set toets om Parameter 7 of 8 bit te selecteren 

P EuEn Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

Prot  1 Display, Output protocol er zijn 9 parameters (Prot 1 ~9) beschikbaar 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

Prot  5 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

Int   0 Display, Tijd interval, er zijn 10 parameters (0, 0,5, 1, 1,5, 10, 30, 60, 90, 120 en 300) 
beschikbaar, 0=continu  

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

Int  90 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

F 16 Display 

 
7.2  Als COM-poort is ingesteld op CMD in F17 
 

1200 Display Baudrange . snelheid. 8 parameters (1200 ~ 115.200) zijn 

beschikbaar. 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

57600 Display 

    Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

P  nonE Display Parity  

 Druk Print/M+ toets tot Parameter P EuEn verschijnt, er zijn 3 parameters none-odd-
even beschikbaar 

P EuEn Display 

 Druk Func/Set toets om Parameter even- none of odd te selecteren  

P none Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 
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8 bit Display,  Data lengte, er zijn 2 parameters 7 of 8 Bit beschikbaar 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

7 bit Display,   

 Druk 3 x Print/M+ toets voor bevestiging en save 

 F 17  Display 

 
7.3 Als COM-poort handmatig wordt ingesteld in F 16 
 

1200 Display Baudrange, snelheid. 8 parameters (1200 ~ 115.200) zijn 

beschikbaar. 

    Druk Func/Set of Mr/ Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

57600 Display 

    Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

P  nonE Display Parity  

 Druk Func/Set MR/Unit toets tot Parameter P EuEn verschijnt, er zijn 3 parameters 
none-odd-even beschikbaar 

P EuEn Display 

 Druk Func/Set toets om Parameter even- none of odd te selecteren  

P none Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

8 bit Display,  Data lengte, er zijn 2 parameters 7 of 8 Bit beschikbaar 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

7 bit Display,   

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

AC  on  Display,Automatisch optellen,2 parameters AC on of AC off zijn beschikbaar 

 Druk Func/Set toets om Parameter AC on of AC off te selecteren 

AC  oFF Display   

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 
Note: On = als u Print / M + toets tijdens de normale werking drukt, print de weegschaal en 

wordt de weging opgeteld, 
Off = bij het drukken op Print / M + tijdens de normale werking, de weegschaal zal 
alleen printen. 

CH oFF Display Check Controll, 2 parameters CH on of CH off zijn beschikbaar Standaard 
afdruk gegevens worden alleen bij automatische afdrukmodi verzonden 

    Druk Func/Set of Mr/ Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

CH on Display 

    Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 
Note: 

 

On = (Wanneer check functie is ingeschakeld) Alleen OK waarde 
(die binnen Lo en Hi Limits ligt) worden verzonden. 
Off = (Wanneer check functie is ingeschakeld) Alle functies worden uitgeschakeld. 

  

St  YES Display Stability, 2 parameters Yes of No zijn beschikbaar  

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

St  no Display 
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 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 
Note: 

 

Yes = als u Print / M + toets tijdens de normale werking drukt  functioneert deze alleen 
indien het gewicht stabiel is. 
No = Print / M + (tijdens normaal gebruik) zal altijd 
functioneren ongeacht de stabieliteit van het gewicht wanneer Set ingedrukt is 

 

Fr  20d Display geeft minimale gewicht aan, 21 parameters (0d~20d-indeling) zijn beschikbaar, 
Onder het ingestelde minimale gewicht geeft de weegschaal geen signaal 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

Fr  10d Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 
 

TSC Display Printformaat, 5 parameters Lab 1, Lab 2, Lab 3,LP-50 en TSC zijn 
beschikbaar 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

Lab    3 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

F 16 Display 

Note:  

LAb 1 LAb 1 = Output in Landscape richting. Als Lab 1 is geselecteerd, zie verder 5.5.3.1 
voor andere instellingen. 

LAb 2 LAb 2 = Output in Portrait richting. Als Lab 1 is geselecteerd, zie verder 5.5.3.2 voor 
andere instellingen. 

LAb 3 LAb 3 = Database Output mode.  

LP50/TSC LP50/TSC = Output naar LP-50 etikettenprinter, zie verder 5.5.3.3 voor andere 
instellingen. 

tSC TSC = Output naar TSC etikettenprinter, zie verder 5.5.3.3 voor andere instellingen. 
 
7.4 Overige instellingen als Lab 1 is geselecteerd 
 

LAb 1 Display Regelnummer  = Regel-nummer is het aantal lijnen waartussen het 
rapport/titel wordt herhaald. Regelnummer 00 ~ 99 worden gebruikt voor tekst. 
Regelnummer 00 betekent dat er geen koptekst output mogelijk is. Voer de gewenste 
regelnummer in en druk op Print/M+ om op te slaan. 

 Druk Print/M+ toets voor invoeren gewenste regelnummer  

L     01 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

F 16 Display 

 Druk Zero/Quit toets voor naar weegstand te gaan. 

 
7.5 Overige instellingen als Lab 2 is geselecteerd 
 

LAb 2 Display toont aantal te printen etiketten, 8 parameters (1~8) zijn beschikbaar, 

 Druk Func/Set of Unit/Mr toets tot de gewenste parameter verschijnt 

LAB  2 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

CoPY 2 Display 
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 Druk 2 x Zero/Quit toets voor naar weegstand te gaan. 

0 g Display 

 
7.6 Overige instellingen als LP-50/TSC is geselecteerd 

LP-50 /TSC Display toont aantal te printen etikettens, 8 parameters (1~8) zijn beschikbaar, 

 Druk Func/Set of Unit/Mr toets tot de gewenste parameter verschijnt 

FL 1 01 Display Etiketten nummer, 99 file nummers  (FL1 01~ FL1 99) zijn beschikbaar, 

 Druk Func/Set of Unit/Mr toets tot de gewenste filenummer FL1 60 verschijnt 

FL 1 60 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

FL 2 01 Display, Etiketten nummer Fl 2 01 print etiketten in groep 2 (FL1 01~ FL1 99) 

 Druk Func/Set of Unit/Mr toets tot de gewenste parameter verschijnt 

FL2 06 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

F 16 Display 

 Druk  Zero/Quit toets voor naar weegstand te gaan. 

0 g Display 

 
7.7 Als COM-poort op Auto is ingesteld in F16  
 

1200 Display Bautrange, snelheid. 8 parameters (1200 ~ 115.200) zijn 

beschikbaar. 

    Druk Func/Set of Mr/ Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

57600 Display  

    Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

P  nonE Display Parity 3 parameters None- odd-even zijn beschikbaar 

 Druk Func/Set MR/Unit toets tot de none-odd-even instelling verschijnt 

P EuEn Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

7  bit Display Data length, 2 parameters 7 bit – 8 bit zijn beschikbaar 

 Druk Func/Set MR/Unit toets tot de gekozen instelling verschijnt 

8 bit Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

AC   on Automatisch optellen, 2 parameters on-off zijn beschikbaar 

 Druk Func/Set MR/Unit toets tot de gekozen instelling verschijnt 

OFF Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

 On = Auto M+optellen is ingeschakeld, en wordt opgeslagen in het geheugen. 

 Off = Auto optellen is uitgeschakeld 

CH    on  Display Ceck Control 2 parameters on-off zijn beschikbaar 

Standaard, print gegevens worden alleen in de auto print stand overgedragen. 
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 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

CH  OFF Display 

 On = Wanneer check functie is ingeschakeld, alleen OK (waarde 

die binnen Lo en Hi bereik ligt) worden verzonden. 

 Off = Wanneer check functie is ingeschakeld, geen controle van de waarden, 
uitgeschakeld. 

ST   no Display Stabiliteitscontrole 2 parameters yes of no zijn beschikbaar. 

Standaard waarde wordt doorgegeven bij auto print instelling. 

Alle voor automatisch afdrukken modes 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

  

Fr  0d Display geeft minimale gewicht aan, 21 parameters (0d~20d-indeling) zijn 
beschikbaar, Onder het ingestelde minimale gewicht geeft de weegschaal geen signaal 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

Fr  10d Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

TSC Display Printformaat, 4 parameters Lab 1, Lab 2, LP-50 en TSC zijn beschikbaar. 
Weegschaal zal geen signaal geven, wanneer het gewicht lager is dan de ingestelde 
waarde die is geselecteerd in de parameter instelling 

    Druk Func/Set of Mr Unit Toets tot de gewenste parameter verschijnt  

Lab    3 Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

F 16 Display 
Note: 

 
 LAb 1 = Output in Landscape richting. Als Lab 1 is geselecteerd, zie verder 

5.5.3.1 voor andere instellingen. 

 LAb 2 = Output in Portrait richting. Als Lab 1 is geselecteerd, zie verder 5.5.3.2 
voor andere instellingen. 

 LP50/TSC = Output naar LP-50 etikettenprinter, zie verder 5.5.3.3 voor andere 
instellingen. 

 Druk  Zero/Quit toets voor naar weegstand te gaan. En einde instelling Auto 1~3. 

 
7.8 Als COM-poort 1 op Scanner is ingesteld in F16  
 

SCAnER Display Baudrange, snelheid. 8 parameters (1200 ~ 115.200) zijn 

beschikbaar. 

    Druk Print/M+/Enter toets tot de gewenste parameter verschijnt  

57600 Display  

    Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

P  nonE Display Parity 3 parameters None- odd-even zijn beschikbaar 

 Druk Func/Set MR/Unit toets tot de none-odd-even instelling verschijnt 

P EuEn Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

7  bit Display Data length, 2 parameters 7 bit – 8 bit zijn beschikbaar 
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 Druk Func/Set MR/Unit toets tot de gekozen instelling verschijnt 

8 bit Display 

 Druk Print/M+ toets voor bevestiging en save 

F 16 Display 

 Druk  Zero/Quit toets voor naar weegstand te gaan. En einde instelling Scanner set up. 

 
 
8. Standaard instellingen 

 
Aan & uitzetten, invoeren bedienden nummer 
Om de weegschaal in te schakelen houdt u de On / Off toets gedurende 0,5 seconde gedrukt. 
Na inschakeling zal display vervolgens, Software nummer ... Software 
update... alle segmenten van het display ... kalibratie telwaarde en parameter counts waarde weergeven. 
Indien ” bediende nr.” is ingesteld dient dit te worden ingegevenop het toetsenbord, voor uitleg zie F28 

 
  0.000kg 

Display 
 

Druk de Func/Set  
     F 1 

Display    
 

Druk de Func /Set  of Unit/Mr toets tot F28 
    F 28 

Display    
 

Druk Print/M+ toets  
      no 

Display   
 

Druk de Func /Set of Unit/Mr toets tot YES 
    YES 

Display 
 

Druk Print/M+ toets voor bevestiging 
     F 28 

Display   
 

Druk Zero/ Quit toets  
     0g 

Display 
 

Geef nu viercijferige code in en druk CE/clear en vervolgens Print/M+ toets voor 
bevestiging en save 

     0g 
Display en start wegen 

8.1 Start wegen  
Laat de weegschaal altijd 10 minuten voor gebruik opwarmen! 
 Als 0000000 niet op display verschijnt wordt nul gewicht niet herkent. Druk nu op Zero/Ouit toets. Na dat u 

Zero/Ouit  toets heeft ingedrukt, verschijnen enkele parameters en de softwareversie. Hierna zal de op de 
display 0.000kg verschijnen. 

 Altijd  een voorwerp voorzichtig op het plateau plaatsen. Overmatige kracht toegepast op het plateau kan 
schade aan de loadcell veroorzaken 

 Het gewicht van het object wordt automatisch weergegeven op display 
 Het is een goede gewoonte om alle lasten van het plateau te verwijderen na weging. Het verlengt de 

levensduur van de loadcell van het plateau.   
 Indien “bediende nr.”  is ingesteld dient dit te worden ingegeven op het linker toetsenbord, voor uitleg zie 

F28 pagina 11 
 Wanneer keyboard lock is ingeschakeld, werken alleen On / Off, Zero en Tare toetsen Raadpleeg F20 op 

Pagina 11 voor keyboard lock-instellingen. 
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8.2 Gewicht eenheid: 
De standaard gewichtseenheid is = kg. Afhankelijk van de interne instellingen, deze  weegschaal ondersteunt 
ook lb en pound. 

8.3 Veranderen van de weeg eenheid (kg en lb, pound) 
1. In weegmodus houd de Func/Set toets ingedrukt tot dat in het display verschijnt   
 F1  
2. Druk Func/Set toets tot F9 
3. Selecteer F9 met Print/M+ toets en maak een keuze met de Func/Set toets    
 tussen ►Off kg of ►On kg. 
4. Bevestig de keuze met Print/M+ toets en ga met drukken Zero/ Quit toets terug    
 naar de weegstand. 

8.4 Voorkeur menu instellen/activeren (F11) 
 Wegen (Weigh). 
 Tellen (Count). 
 Preset Tare(ATM). 
 Peak Hold Function (Peak) 
 Dierweging (Ani). 
 Snelle toegang tot klant & product code instelling (PCD). 
0.000kg 

Display 
    

Druk de Func/Set Toets tot 
     F1 

Display  
 

Druk de Func/Set Toets tot 
    F 11 

Display 
 

Druk Print/M+ toets voor keuze Cnt on ATM ANI of PCD 
 Cnt on 

Display    
 

Druk de Func/Set voor on-off 
 Cnt off  

Display    
 

Druk 4 x Print/M+ toets voor bevestiging 
   F 11 

Display   
 

Druk Zero/ Quit toets menu afsluiten 
 0.000kg 

Display 

8.5 Toetsenbord blokkeren * 

In F20 kan het toetsenbord worden geblokkeerd, alleen de toetsen On/Off, Zero, Tare en Set  kunnen dan nog 

worden bediend. 
 
Opheffen van de blokkering : 

 
Display 

Houd de TARE toets gedrukt en druk On/Off 
   F1 

Display 
 

Druk de Func/Set Toets tot  
  F20 

Display  
 

Druk Print/M+Toets 
  off 

Display 
 

Druk de Func/Set Toets tot  
  on 

Display  
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Druk Print/M+Toets instellingen worden opgeslagen. 

 F20 
Display 

 
Menu afsluiten met Zero/Quit toets drukken. 

  0g 
Display, instellingen worden opgeslagen.  

 
9. Tarrafunctie 

 
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 Tare toets om een tarra gewicht te verwijderen. 
 
9.1 Hand Tarra 

1. Maak het weegplateau leeg. 

2. Druk 1 maal Zero toets zodat de nul-indicatie →0←  zichtbaar is in het display 

3. Geef het gewenste tarragewicht in en bevestig met Enter toets 

4. Het display toont PRtare en vervolgens het gewicht negatief 

5. Om het tarra gewicht te wissen druk 1 maal Tare toets 

 
9.2 Auto Tarra (F12)  
 
Deze weegschaal is voorzien van een automatische tarrafunctie.  

Dit menu omvat 3 instellingen: - Off. Auto and Contin 
In het menu F12 kan de Auto-tarra functie worden ingeschakeld of uitgeschakeld.  
 
Automatische tarrafunctie in- of uitschakelen 

0.000kg 
Display 

    
Houd de Func/Set toets gedrukt 

     F1 
Display  

 
Druk Func/Set toets tot  

   F12 
Display 

 
Druk Print/M+toets 

 off-on 
Display    

 
Druk Func/Set toets voor keuze ►Off *of ►On ** ►Contin *** 

  off 
Display    

 
Druk Print/M+ toets voor bevestiging 

  F12 
Display   

 
Druk Zero/ Quit toets menu afsluiten 

0.000kg 
Display, instellingen worden opgeslagen.  

 
Herhaal tarra (doortarreren) (F13) 

 Om meerdere wegingen achter elkaar te kunnen tarreren moet deze functie worden geactiveerd in het 

menu F13, open het menu F13 en wijzig de instelling naar On 

 Bevestig de wijziging met Enter toets en sluit af met Zero toets 

Preset Tare Functie  
Een pre-tara gewicht kan worden ingevoerd via het numerieke toetsenbord. En werkt niet in combinatie met Auto-
tare! 
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Preset tarrafunctie in-of uitschakelen 
 0.000kg 

Display 
    

Druk Func/Set  toets 
 0.000kg 

Display knippert eenmaal 
 

Druk numerieke toetsen om gewicht in te geven 
                       
Data 
-0.089kg  

Display 

 
Druk Print/M+ toets voor bevestiging 

-0.089kg 
Display    

 
Annuleren Pre Tare 

                       
Data 
-0.089kg 

Display    

 
Druk Tare toets 

0.000kg 
Display   

 
 

9.3. Weegeenheid  instellen (F9) 

 
Deze indicator ondersteunt kg, g en lb als weegeenheid. Met de UNIT toets kan een keuze worden gemaakt, in 

het menu F9 kunnen de verschillende weegeenheden worden in of uitgeschakeld 
 
Instellen  

0.000kg 
Display  

    
Houd Func/Set Toets gedrukt tot 

      F1 
Display  

 
Druk de Func/Set Toets tot  

      F9 
Display 

  
Druk Print/M+Toets om weegeenheden te zien op display 

   0n kg 
   Off g 
   Off lb 

Display  

 
Druk Func/set Toets om weegeenheden te kiezen en in te schakelen on-off 

 
Druk Print/M+Toets instellingen worden opgeslagen 

      F9  
Display 

Menu afsluiten met Zero/Quit Tara/ toets. 
0.000kg 

Display 
 
10. Optel geheugen 
 
Er zijn 2 manieren om wegingen bij elkaar te tellen,  

a. Automatsch na het plaatsen van een gewicht, of 

b. Via de toets Print / M+ 
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10.1 Hand of automatisch optellen (F16) 
Automatisch optellen kan worden geactiveerd in het F16, open het menu en selecteer met de FUNC toets AUTO 

1 bevestig de keuze met Enter toets. 

 
   0.000kg 

Display 
    

Houd Func/Set Toets  gedrukt  Toets tot 
     F 1 

Display  
 

Druk Unit/MR Toets meerdere malen tot  
   F16 

Display  
 

Druk Print/M+Toets 
    PC 

Display,  
 

Druk Unit/MR Toets tot  
Auto 1 

Display 
    

Druk Print/M+Toets ter bevestiging van ingave  
9600 

LCD Display instelling is opgeslagen    

** let op..  na het bevestigen van de keuze voor Auto 1 of Manual volgen een reeks met andere instellingen 
die voor deze keuze niet hoeven te worden gewijzigd 

 
Druk Print/M+Toets  

  F 16 
LCD Display  

 
Druk Zero/Quit  Toets, Menu afsluiten. 

0.000kg 
LCD Display 

 

Standaard staat deze instelling op Manual, dit betekend dat met de Print / M+ toets wegingen kunnen worden 

geregistreerd en opgeteld. 

 
Bij het optellen van een weging verschijnt “n____x” in het display  samen met de M Indicatie rechtsboven in 

het display,  bij elke weging die wordt geregistreerd laat het display het aantal wegingen zien die in het 

geheugen aanwezig zijn, de “n____x”  de “x” geeft dit aantal wegingen aan. 

 
10.2 Geheugen oproepen en wegingen wissen 
Indien er wegingen zijn geregistreerd is dit zichtbaar door een M rechtsboven in het display, 
Druk MR toets om het optel geheugen op te roepen, het display toont het aantal wegingen en het totaal gewicht, 

druk CLEAR toets om het geheugen te wissen en terug te gaan naar de weegstand. 

 
10.3 Uitgebreide display functie (F68) 
Indien de indicator is ingesteld op OIML, is het mogelijk om een grotere nauwkeurigheid af te lezen van een 

weging, druk hiervoor om de CE/x10 toets, gedurende 5 seconden knippert het display met een extra decimaal, 

het display gaat na 5 seconden terug naar de normale aflezing. 

 
10. Backlight 

 
De display verlichting staat aan, inschakelen of uitschakelen is mogelijk in het menu F8  
 

0.000kg 
Display 

    
Houd de Func/Set Toets gedrukt 

   F1 
Display  
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Druk Func/Set Toets tot 

   F8 
Display 

 
Druk Print/M+Toets 

 bt 57 
Display = tijd 

 
Druk MR/Unit Toets ▼tijd verlagen of Func/Set toets ▲ tijd verhogen 

  bt70 
Display 

 
Druk 2 x Print/M+Toets 

   F8 
Display, instellingen worden opgeslagen.  

Menu afsluiten met Zero/Quit Tara/ toets. 
0.000kg 

Display 

 
10.1 Automatisch uitschakelen van de weegschaal 

 
1. In het menu F7 kan automatische uitschakeling bij niet gebruik worden ingesteld of uitgeschakeld. Er zijn 

verschillende keuzes: 1-20 minuten en Off.  

 
0.000kg 

Display 
    

Druk Func/Set Toets tot 
      F7 

Display 
 

Druk Print/M+Toets 
     off 

Display 
 

Druk Func/Set Toets ▲ tijd kiezen 1-3-5-10-20 
     20 

Display 
 

Druk Print/M+Toets 
     F 7 

Display , instellingen worden opgeslagen. 
 

Druk Zero/Quit toets, Menu afsluiten. 
0.000kg 

Display 

 
10.2 kleuren display verlichting 
Deze weeg indicator is voorzien van een groot LCD display met verschillende kleuren in weeg functie, 
de normale kleurondersteuning is groen. 
Bij Hi – Lo instelling worden de kleuren actief, geel = Lo; groen = OK; rood = Hi.  
indien de indicator is voorzien van een ingebouwde accu en niet is aangesloten op het lichtnet, gaat de verlichting 
automatisch in de spaarstand. 
 
10.3 Checkweeg functie instellen 

Om een laag of hoog gewicht in te stellen druk de CHECK-label toets 
0.000kg 

Display 
  

Druk Check - label Toets 
000.500 

Display 0 knippert 
 

Druk  een nummer Toets, ingeven laag gewicht en druk 0 toets om cijfer naar 
◄ te verplaatsen 

000.500 
LCD Display   

 
Druk Print/M+Toets 
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High 000.600 
Display 

 
Druk  een nummer Toets, ingeven hoog gewicht en druk 0 toets om cijfer 
naar ◄ te verplaatsen Druk Zero/Quit toets, Menu afsluiten. 

001.000kg 
Display  

 
Druk Print/M+Toets   

0.000kg 
LCD Display, weegschaal gaat terug naar weegstand instelling is opgeslagen 
en staat in weegmodus   

 
11 Preset /  Plu geheugen 
 
De indicator is voorzien van 10 sneltoetsen die voor verschillende functie’s gebruikt kunnen worden,hieronder 
voorbeelden van de verschillende functie’s en hoe deze in te stellen / te programmeren en te gebruiken 
 
De 10 sneltoetsen kunnen worden gebruikt voor : 
 
Checkwegen programmeren en bewaren,  maximaal 10 Plu’s 
Check aantal stuks programmeren   maximaal 10 Plu’s 
Tarra gewicht bewaren     maximaal 10 Plu’s 
 
12 Checkwegen programmeren 
Deze weegschaal heeft een geheugen voor 10 checkweeg ( Hi – Lo) gewichten te programmeren onder de 
sneltoetsen.  
 
In de weegstand druk de toets CHECK, 

0.000kg 
Display weegstand 

 
Druk Check - label Toets 

Low 000.000 
LCD Display 000.000 Knippert, oude waarde wissen met CE/ clear 
toets, geef laag gewicht in 

 
Druk Print/M+Toets 

High 000.000 
LCD Display 000.000  Knippert, oude waarde wissen met CE/clear 
toets, geef hoog gewicht in 

 
Druk Check- label Toets in en houd deze 2 seconden vast 

Save-? 
LCD Display, 

 
Toets een plu nummer in  b.v.1  om deze ingave te bewaren 

Save-1 
LCD Display, 

 
Druk Print/M+Toets voor bevestiging 

Done - 0.000kg 
LCD Display geeft kortstondig Done aan, weegschaal gaat terug naar 
weegmodus en instellingen zijn opgeslagen    

 
13 Check stuks aantallen oproepen 
   

Het is eenvoudig om de geprogrammeerde CHECK stuks aantallen op te roepen of te bekijken; 
   0.000kg 

Display 
 

Houd de Check / Label Toets 3 seconden ingedrukt tot 
CHK = ? 

LCD Display CHK= ? verschijnt 
 

Kies nu op het toetsenbord het gewenste PLU nummer bijv. 1 en 
druk Print/M+ Toets  

Low100.High 200kg Indien dit nummer in geprogrammeerd verschijnen de Lo / Hi 
waardes in het display en is de indicator klaar voor gebruik. 

   0.000kg 
Weegschaal gaat terug naar weegmodus 
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14 Check Stuks tellen programmeren  
  

Voorbeeld van aantal stuks ingeven om te controleren / check stuks tellen: 

Selecteer met de FUNC toets COUNTS om de Telstand te activeren en  Druk nu toets Enter  voor 
bevestigen. 
 

   0pcs 
Display 

 
Druk Check / Label Toets  

000000 
Display geeft laag aantal stuks 

 
Geef het lage aantal stuks in d.m.v. 100 in te toetsen en bevestig met 
Print/M+ toets 

High 130 
Display 

 
Toets nu het hoge aantal stuks in b.v. 150. druk de CHECK toets in en houd 
deze 2 seconden vast 

SAVE?  
Display  

 
Kies nu op het toetsenbord het gewenste PLU nummer bijv. 1 en 
druk Print/M+ Toets 

    Done en daarna 0pcs 
Display, weegschaal gaat terug naar weegmodus, de aantallen zijn 
nu gepreogrammeerd onder toets 1 

 
 
 
15 Tarra gewichten programmeren  
 

Voorbeeld om tarragewichten te programmeren onder de Plu’s: 

Weegschaal staat in weegstand. 

Selecteer met de FUNC toets COUNTS om de Telstand te activeren en  Druk nu toets Enter  voor 
bevestigen. 
 
 

   0.000kg 
Display 

 
Geef het gewenste tarragewicht in via de numerieke toetsen, b.v. 500 
gram 

    0.500 
Display  

 
Druk de Tare toets en houd deze 2 seconden vast, 

     Save: ? 
Display  

 
Kies nu op het toetsenbord het gewenste PLU nummer bijv. 1  

         Save: 1 Display 
 
 

 
Druk Print/M+ Toets 

      Done daarna 0.000kg 
Display Weegschaal gaat terug naar weegmodus 
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12. Tel functie   (activeren in F11 Cnt On) 

 
   0.000 Kg 

Display 
    

Druk Func/Set  Toets 
  WeiGh  

LCD Display 

    Druk Func/Set  Toets 
  Atn 

LCD Display  
 

Druk Func/Set  Toets 
 Count 

LCD Display  
 

Druk Print/M+Toets 
   O pcs 

LCD Display 
 

Druk Unit/MR Toets 
A    0 Kg 

Display A knippert 
    

Druk numerieke Toets voor ingave stuks 
  11 Kg 

LCD Display instelling is opgeslagen    
 

Druk Print/M+Toets 
    A Kg 

LCD Display  
 

Druk Zero/Quit  Toets 
   pcs 

Weegschaal gaat terug naar Tel modus 

 
12.1  Stoppen van de Tel functie 
 

   0pcs 
Display 

    
Druk Func/Set  Toets 

 Count 
LCD Display  

 
Druk Unit/MR Toets tot  

  WeiGh 
LCD Display  

 
Druk Print/M+Toets 

     0 g 
Weegschaal gaat terug naar Weeg modus 

 
13. Automatisch tarreren van wegingen tussen Hi / Lo 
 
Instellingen in het kort: 
 
FUNC/SET   
PRINT/M+ bevestigen van een wijziging 
CHECK gewichten ingeven 
 
F11  ATM  On 
F12  Auto-tare On 
F16  Auto 1 / AC On / CH On  
 
In de weegstand druk de toets FUNC/SET en kies ATM, bevestigen met PRINT/M+ 
met de toets CHECK de Lo / Hi waardes ingeven en bevestigen met PRINT/M+ 
 
Verpakking programmeren en opslaan  
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Druk toets CHECK  en geef het Laag gewicht in, druk toets PRINT/M+  en geef het Hoog gewicht in, houd toets 
CHECK ingedrukt tot Save ?  verschijnt, selecteer een toets 1 t/m 0 om de “verpakking” te bewaren, bevestig met 
PRINT/M+  toets, display toont Done  
 
Verpakking oproepen 
Houd toets CHECK ingedrukt tot CHK=?  Verschijnt, kies nu de gewenste verpakking (1t/m0 toets) en bevestig 
met de toets PRINT/M+  de Lo / Hi gewichten verschijnen in het display ter controle. 
 
14. Dieren weeg functie (F 11) * 
Voor onrustig gewogen materiaal (bv. dieren) of bij grote trillingen kan de functie 
dynamische wegen met automatische of handmatige inzet worden geactiveerd.De 
weegschaal bepaalt de massawaarde in een bepaald tijdsinterval en op grond 
daarvan wordt de gemiddelde waarde berekend. 
 
Volg de onderstaande stappen om dieren weeg functie in hoofd menu F 11 in te stellen: 

   0 g 
Display 

    
Druk Func/Set  Toets tot  

   F1 
In LCD Display verschijnt 

 
Druk nummer 1 en  Func/Set  Toets tot  

  F11 
LCD Display  

 
Druk Print/M+Toets tot  

AnI  on 
LCD Display,  

 
Druk 2 x Zero/Quit Toets 

   0 g 
Weegschaal gaat terug naar Weeg modus 

 
De indicator ondersteunt product en klant code’s, het is mogelijk om een produktnaam en of een klantnaam / of 
code te programmeren en deze te bewaren, hieronder een tabel om de programmatie te doen via het toetsenbord 
van de indicator. 
 
*: Dier weeg functie werkt niet wanneer het gewicht lager is dan 20x (indeling)  
Selecteer nu P Code  of C Code met Func toets 
Ga eerst met de FUNC toets naar C.P.Code en druk Print/M+ toets om het menu te openen 

 
P Code om een produktnaam of code in te geven 
C Code om een Klantnaamnaam of code in te geven 

 
Bevestig de keuze met Print/M+ toets, het display toont H  (is regel 1 met 6 karakters) 
Geef de naam op code in en bevestig met Print/M+ toets om naar de volgende regel te gaan, ga hier verder met 
de tekst of code en bevestig te ingave met Print/M+ toets 
In het display verschijnt nu Plu ? toets het gewenste Plu nr in ( b.v. 1 ) om de ingave te bewaren 
Bevestig en sluit af met Print/M+ toets, display toont DONE . 
Sluit het menu af met Zero toets of ga verder met programmeren van andere produkten. 
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Toets Toewijzing 

0 0 Space       

1 1 - / _    

2 2 A B C   

3 3 D E F   

4 4 G H I   

5 5 J K L   

6 6 M N O   

7 7 P Q R S 

8 8 T U V   

9 9 W X Y Z 

Check Shift         

 
15. Communicatie en uitgangen 
 
15.1 Print uitgang & indelingen 
Als Handmatig is geselecteerd in de F16 en / of F17 mode, zie 5.5.3.1 (Lab 1), 5.5.3.2 (Lab 2) en 5.5.3.3 (LP-
50 / TSC) voor meer informatie. 
15.2 Auto 1 ~ 3 uitgang & indelingen 
Als Auto 1 ~ 3 is geselecteerd in F16 en / of F17, zie 5.5.4 voor meer informatie. 

 
15.3 PC uitgang & Protocol nr 
Als PC is geselecteerd in F16 en / of F17, zie Bijlage B voor protocol details. 
 

15.4 Verzenden van toetsenbord commando’s vanaf  computer 
Wanneer Com Poort 2 is aangewezen als CMD, kan vanaf toetsen bord commando's worden verzonden met 
een extern apparaat naar deze weegschaal. Zie Bijlage A voor meer informatie. 

 
15.5 Het verkrijgen van bedienings resultaten en systeem parameters van de 
computer 
Om de werking en resultaten van de systeemparameters te verkrijgen door de computer, moet men 
parameter F17 instellen op CMD. 

 Zie bijlage C voor meer informatie omtrent de werking. 
 Zie appendix D voor meer informatie te verkrijgen van het systeem en de parameters. 

 
Note: Weegschaal moet opnieuw worden gestart (door hem aan en uit te schakelen) nadat Parameter F16 en / of F17 instelling wordt 
gewijzigd onder normale operationele werking.  
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16. Error Codes 
 
Err 2 Fout in de datum 
Err 3 Buiten nul bereik 
Err 4 Offset buiten range / onstabiel  
Err 5 Geen loadcell detectie 
Err 6 Tarra bedien fout 
Err 7 Ingave fout:. HI limit is lager dan Lo limit 
Err 8 Ingave fout : LO limit is hoger dan HI limit   
Err 13 Exceed maximum power on  
Err 19 Ingave Cap. / divison is onjuist (Division is hoger dan 10000d)  

 
17. Probleemoplossingen 

 
De weegschaal gaat niet aan 

 Uw oplaadbare accu is wellicht leeg. Laad deze opnieuw op. 
 Controleer of de adapter goed in het stopcontact zit. 
 Controleer de adapteraansluiting aan de weegschaal. 
 Toets On-Zero werkt niet. 

 
De weegschaal 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. 

 
De weegschaal gaat automatisch uit 

 Controleer de automatische instellingen voor uitschakelen van de weegschaal. Zie pagina 10 in deze 
handleiding. 

 
Het display geeft “00000" 

 Het maximale weegvermogen is behaald. 
 Maak het plateau leeg en probeer het nogmaals. 
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Printer – PC communicatie 
 
2. Print indelingen 
 
2.1 Lab 1 print formaat 45 
Wanneer Lab 1 is geselecteerd, zal de output in standaardformaat worden gegenereerd en met gedrukte 
gegevens worden verzonden. 
Geen koptekst zal worden gegenereerd wanneer lijn nummer is ingesteld = 00. Zie 
onderstaande tabel voor printformaat en uitleg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Time = Tijd van Printing 
Date = Data Printing 
Time = Tijd van Printing 
Nee = Geen transacties en het type data. W = Individueel Wegen / ATM / Dier, C = Tellen, M = geheugen  
gegevens bekijken. 
Netto = netto resultaat. Hoeveelheid stuks in tel mode. Gewicht voor alle andere functies. 
 
Tarra = Tarra Gewicht 
Bruto = Bruto gewicht 
Total = Totaal geaccumuleerde gewichten 
Ref =   Eenheid stuk Gewicht (Stuks tellen functie) 
R =      Check resultaat (check-modus ingeschakeld). A = OK, L = LO, H = Hi 
 
2.2 Standard Lab 2 Printformaat * 
Standard ticket / bon printen, de verschillende functies zijn beschreven en hieronder afgebeeld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Note:  Lab 1-formaat ondersteund geen Produce Code.  
* Wanneer Lab 2 is geselecteerd bij F16 en / of F17 
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2.3 Standaard printformaat gedurende wegen & ATM-modus 
Het onderstaande word uitgezonden in het kader van deze 2 modes. 

 Tijd   
 Datum   
 Transaction sequent (indien deze transactie wordt verzameld om het geheugen) 
 Product Code (als product code is ingevoerd) 
 Netto gewicht 
 Tarra Gewicht 
 Bruto gewicht 
 Totale gecumuleerde netto gewicht (indien accumulatie functie is in ingeschakeld 
 HI limiet (Als check-functie is ingeschakeld) 
 LO limiet (Als check-functie is ingeschakeld) 
 Vergelijkings resultaten (Als check-functie is ingeschakeld) 

 
2.4 Standaard printformaat gedurende telmodus 
Het onderstaande worden uitgezonden in het kader van de telmodes. 

 Tijd   
 Datum   
 Transaction sequent (indien deze transactie wordt verzameld om het geheugen) 
 Product Code (als product code is ingevoerd) 
 Netto gewicht 
 Eenheid gewicht (gemiddelde gewicht per stuk).Bruto gewicht 
 Tellen (hoeveelheid in termen van het aantal stuks). 
 HI limiet (Als check-functie is ingeschakeld) 
 LO limiet (Als check-functie is ingeschakeld) 
 Vergelijking resultaten (Als check-functie is ingeschakeld) 

 
2.5 Standaard printformaat gedurende dier weegmodus 
  Het onderstaande worden uitgezonden in het kader van de dier weegmodes. 

 Tijd   
 Datum   
 Transaction sequent (indien deze transactie wordt verzameld om het geheugen) 
 Product Code (als product code is ingevoerd) 
 Hold gewicht 
 Totale gecumuleerde netto gewicht (indien accumulatie functie is in effect) 

 
2.6 Het aanpassen van Lab 2 Printformaat * 
 Aangepaste afdruk is beschikbaar voor de volgende modi: 

 Het wegen 
 Auto-Tarra-geheugen 
 Stuk tellen 
 Dierweegprogramma 

 
19 varianten + 2 commando's (Cr LF en End) zijn beschikbaar voor aangepaste afdrukken uitgangsformaat. Zie 
de onderstaande Print output formaat varianten tabel voor meer details. 

 
2.7 Print uitvoerformaat varianten lijst 

Symbool Omschrijving 

End Einde bewerken afgewerkte 

Cr LF Plaats een lege rij 

dAtE Datum van printen 

tiME Tijd printen 

nEt Netto gewicht 

tArE Tarra gewicht 
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GroSS Bruto gewicht  

Unit Stuks gewicht 

Count Tel gewicht 

H rEF HI limit 

L rEF LO limit 

Ani Hold (Dier weging) 

Ch rES Vergelijking resultaat 

trAnS transactie volgend nummer ((Indien deze transactie wordt verzameld in het geheugen)) 

ACC Totaal gewicht 

(Accumulatie functie is geactiveerd) 

SiGn handtekening 

P Code Produkt code 

Id Machine ID 

GrouP Machine groep nummer 

oPCodE Bedienden nummer 

 
 

2.8 Etiket maken 
Volg de onderstaande stappen om een etiket te maken  
Ga naar de interne functie en selecteer de gewenste functie nummer F21 om deze  te bewerken, 
 

   0 g 
LCD Display 

    
Druk Func/Set Toets tot  

  F21 
LCD Display  

 
Druk Print/M+Toets en selecteer met drukken Func/Set Toets 

CuSton- 
LCD Display  

 
Druk Print/M+Toets  

LinE 1 
LCD Display -End,  

 
Druk Print/M+Toets voor opslaan, of druk Func/Set  Toets om andere instelling te 
genereren  

dAtE of Cr LF 
LCD Display 

    
Druk Print/M+Toets tot dat Line 2 verschijnt 

 LinE 2 
LCD Display 

 
Druk Func/Set  Toets om andere instelling te genereren  

tArE 
LCD Display 

 
Druk Print/M+Toets voor Line 3 te genereren  

LinE 3 
LCD Display 

   
Druk Print/M+Toets voor opslaan 

 End 
LCD Display 

   
Druk Print/M+Toets voor opslaan 

       F21 
LCD Display 

   
Druk Zero/Quit Toets voor naar wegen te gaan 
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2.9 Etiketten 3 Print Formaat * 
De huidige werk wijze en alle gerelateerde data worden verzonden in het kader van deze modus. Raadpleeg 
onderstaande tabel voor data-output formaat. 
 

Data Wegen Stuks Tellen ATM Dier 
D1 0 1 2 4 
D2 Bedienden nummer, wanneer bediendennummer is geprogrammeerd 
D3 Machine nummer 
D4 Groep 
D5 Datum 
D6 Tijd 
D7 Product code 
D8 Bruto gewicht 
D9 Tarra gewicht 

D10 Netto gewicht 
D11 Weegeenheid 
D12 Aantal geregistreerde wegingen 
D13 Totaal geregistreerde wegingen 
D14 Hoog gewicht Totaal aantal stuks Hoog gewicht Data type 
D15 Laag gewicht Aantal stuks Laag gewicht CR LF 

 
 
 

* Wanneer Lab 3 is geselecteerd bij F16 en / of F17 

D16 Vergelijk resultaat gemiddeld stuks 
gewicht(zonder 
gewichtseenheid) 

Vergelijk resultaat  

D17 Data type Gewichtshoeveel 
Heid gemiddeld stuk 
gewicht 

Data Type  

D18 CR LF Hoog gewicht CR LF  
D19  Laag gewicht   
D20  Vergelijk resultaat   
D21  Data type   
D22  CR LF   

Note: 
a) Data Type: - W = Individuele wegen / ATM / Dier, C = Tellen, M 

= Geheugen gegevens terugroepen. 
b) Gegevensoverdracht is voltooid nadat CRLF zijn verzonden. 
c) Puntkomma wordt ingevoegd tussen data. 
 
3. Etiketten printen 
Deze weegschaal ondersteunt de onderstaande etiketten printer modellen:  

 LP50 door Datecs (http://www.datecs.bg/en) 
 TDP247, TDP345 door TSC (http://www.tscprinters.com) 
 TTP247, TTP345 door TSC (http://www.tscprinters.com) 

  
Note: 
Stel alle gewenste parameters volgens F16 en / of F17 in, zie punt 5,4. 
a) Zie appendix E voor de installatie en configuratie TSC printer procedures. 
b) Raadpleeg bijlage F voor details over het maken en uploaden van etiket TSC printer door Barman 

Etiketten software. 
 
Pas op:  
1. Combineer geen data van verschillende werkmodes op 1 etiket 
2. Print geen etiketten van niet bestaande/complete werkmodes. 
3. Print alleen data uit de gebruikte werkmode 
4. Combineer geen data van verschillende werkmodes op 1 etiket. 
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3.1 Etiketten formaat groepen & etiketten bestandsnamen 
2 etiketten formaat groepen zijn er beschikbaar, deze zijn:  

 FL1 (etiketten file groep 1),  
 FL2 (etiketten file groep 2). 

 
3.2 FL1 (Etiketten Formaat groep 1) 
FL1 (formaat groep 1) is voor de huidige afdrukken gegevens (tijdens normaal werken). 
 

100 afdruk selecties (00 ~ 99) zijn beschikbaar in formaat groep 1. 
Om tot de gewenste etiket af te drukken komen, zijn deze etiketten bestanden  opgeslagen in de printer. Deze 
formaat groep 1 moet een bestandsnaam hebben van AA00, AA02, AA03.... AA99. 
 

 FL1 00: - Selecteer dit etiket AA00 om het te printen 
 FL1 01: - Selecteer dit etiket AA01 om het te printen 
 FL1 02: - Selecteer dit etiket AA02 om het te printen 
 ‘’’’’’’’’’ 
 FL1 98: - Selecteer dit etiket AA98 om het te printen 
 FL1 99: - Selecteer dit etiket AA99 om het te printen 

 
3.3 FL2 (Etiketten Formaat groep 2) 
100 afdruk selecties (00 ~ 99) zijn beschikbaar in formaat groep 2. 
Om tot de gewenste etiket af te drukken komen, zijn deze etiketten bestanden  opgeslagen in de printer. Deze 
formaat groep 2 moet een bestandsnaam hebben van BB00, BB02, BB03.... BB99. 
 

 
 FL2 00: - Selecteer dit etiket BB00 om het te printen 
 FL2 01: - Selecteer dit etiket BB01 om het te printen 
 FL2 02: - Selecteer dit etiket BB02 om het te printen 
 ‘’’’’’’’’’ 
 FL2 98: - Selecteer dit etiket BB98 om het te printen 
 FL2 99: - Selecteer dit etiket BB99 om het te printen 

 
3.4 Etiketten Programmeren 
Prompt commando's, informatie omschrijving, werk wijze en in gestelde   
lengte op het etiket worden vermeld op de onderstaande tabel. 
Let op: - Gebruik informatie van verschillende werk wijze niet combineren op dezelfde 
etiket. 
 
Pas op:  
Combineer geen data van verschillende werkmodes op 1 etiket. 

 
3.5 Etiket programmeren informatie tabel 
 

Prompt commando * Omschrijving Werking mode ** Voorgestelde Lengte 

B Product code All 18 

C Totaal aantal stuks Tellen 10 

D Machine nummer All 4 

E Machine groep 
nummer 

All 2 

F Bedienden nummer All 4 

K Datum All 10 

L Tijd All 8 

M Aantal opgetelde 
transacties 

Weging ATM 7 
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N Totaal opgetelde 
wegingen 

Weging ATM 9 

n Totaal opgetelde 
wegingen zonder 

decimalen  

Weging ATM 6 

O Netto gewicht All 10 

o Netto gewicht zonder 
decimalen 

All 6 

P Tarra gewicht All 10 

p Tarra gewicht zonder 
decimalen 

All 6 

Q Bruto gewicht All 10 

q Bruto gewicht zonder 
decimalen 

All 6 

R Hoog gewicht *** All 10 
 
 
 
 
 
 
 

S Laag gewicht *** All 10 

T Vergelijk resultaat All 11 

U Aantal stuks Tellen 10 

V Gemiddelde stuks 
gewicht  

Tellen 6 

Y Gewicht vasthouden Dierwegen 11 

y Gewicht vasthouden 
zonder decimalen 

Dierwegen 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prompt commando's zijn hoofdlettergevoelig 
** "All" betekent: dat de gegevens kan worden gebruikt voor alle werk wijzen 
*** Elke mode/instelling  heeft zijn een eigen  Hi-Lo etiket indeling (gewicht voor wegen en auto tarra 

Accumulatiemodus) 
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3.6 Etiketten programmering voorbeeld 

 
Voorbeeld etiket standaard (FL1) 

 
 
Voorbeeld etiket aangepast (FL2) 

 

 
 
3.5 Snelle toegang tot de etiket Instellingen 
Wanneer etiket printer is geselecteerd voor Compoort 1 of 2,  
Volg de onderstaande procedures om snel naar de etiket Instellingen te gaan tijdens gebruik. 
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   0.000 g 
LCD Display 

 
Druk Func/Set  Toets tot 

      F1 
LCD Display   

 
Druk Check/Label Toets en kies   

   CoPy 1 
In LCD Display  

       Druk Func/Set  of MR/Unit Toets en kies voorkeur copy 
   CoPy 2 

LCD Display  
 

Druk Print/M+Toets ter bevestiging en opslaan 
   FL1 04  

LCD Display toont etiket file nummer (FL1 01 ~ FL 1 99) om te 
printen in etiket groep 1 

 
Druk Func/Set of MR/Unit Toets tot voorkeur etiket  

   FL1 24 
LCD Display 

 
Druk Print/M+Toets ter bevestiging en opslaan 

      F1 
LCD Display 

          Om etiketten uit Etiket groep 2 te kiezen volg verdere stappen 
 

Druk Check/Label Toets  
   CoPy 1 

LCD Display 
 

Druk Print/M+Toets  
  FL1 00 

LCD Display 
 

Druk Print/M+Toets 
  FL2 00 

LCD Display 
 

Druk Print/M+Toets tot voorkeur etiket 2 26 
  FL2 26 

LCD Display 
 

Druk Print/M+Toets ter bevestiging en opslaan 
      F1  

Druk Zero?Quit om terug te gaan naar wegen 
   0.000 g 

LCD Display 
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3.7 Fout meldingen  
Err 1 

Tijd melding fout 
Err 2    

Datum melding fout 
Err 3 

Buiten nul gebruik 
Err 4 

Nul punt buiten bereik  
Err 5 

Geen loadcell gevonden 
Err 6 

Fout in de hand tarra 
Err 7 

Instellings fout Hi-Lo 
Err 8 

Instellings fout Hi-Lo 
Err 13 

Adapter fout 
Err 19 

Instellings fout ( weegvermogen) 
Err 22 

0-tarra onstabiel 
Err 23  

Instellings fout ( weegvermogen) 
Err 24 

Instellings fout ( indeling) 
Err 25 

Loadcell waarde te laag  
Err 27 

Loadcell probleem 
Err 28 

Optel geheugen is vol 
ol 

Over load  

 
3.8 Toetsenbord Commando’s 
Toetsenbord commando's kunnen naar deze weegschaal worden verzonden vanaf elke computer. 
 
Om toetsenbord commando's in te schakelen, sluit u de externe randapparatuur die 
toetsenbord commando's genereert aan op COMpoort 2 en stel Comport 2 tot CMD Keyboard Command formaat 
in als volgt: 
 
a. Hexadecimale code 0D (CR), dan 
b. Hexadecimale code 0A (LF), dan 
c. Letter wordt getoond op bijgaand schema, dan 
d. Space (Hex code 20).   
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3.9  PC Output Protocollen 
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4.0  Bediening commando's * 

Bediening commando's worden gebruikt om bewerkings resultaat en gegevens van dit apparaat op te roepen. 
Deze commando's kunnen door middel van een standaard communicatie programma van deze weegschaal vanaf 
de computer worden gestuurd. Opdrachtnotatie zoals hieronder:  

A) Hexadecimale code 0D (CR), dan 

B) Hexadecimale code 0A (LF), dan 

C) Command code vermeld op onderstaande commando tafel, dan 

D) Space (Hex code 20)  

 
Zie onderstaande tabel voor commando’s bevelen. 
 
Prompt commando’s * Omschrijving 

b 
Product code 

c 
Buiten nul gebruik 

d 
Machine id nummer  

e 
Machine groep nummer 

f 
Bedienden nummer 

j 
Huidige status, gewicht en tarra waarden 

k 
Datum 

l 
Tijd 

m 
Aantal geaccumuleerde transacties 

n 
Totaal geaccumuleerde totaal gewicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sluit de externe randapparatuur welke de commando's genereert aan op COM-poort 2 en stel Com Port 2 in op CMD. 
* Prompt commando's zijn hoofdlettergevoelig. 
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4.1 Instellen printer parameter commando *  
 
System Parameter Inquiry Commands worden gebruikt om  parameterinstellingen te controleren. 
Zie commando instellingen zoals hieronder:  
a. Hex code 0D (ASCII code $0D), dan 
b. Hex code 0A (LF) (ASCII code $0A) dan  
c.  Commando lijst word onder aan de tabelcode vermeld (alle commando's zijn hoofdlettergevoelig), dan 
d. Hex-code 20 (ASCII-code $ 20). 
 

Commando Code Omschrijving Nummer & omschrijving 
correspondeerde parameter   

Aa Kalibratiegewicht eenheid en 
toepassen 

d1 = calibration weight unit: 0= kg;  

        1 = lb.  
d2 = application: 0 = none;  
         1 = OIML; 2= NTEP 

Ab Decimaal getal, decimale punt van kg, 
g en lb 

d1 = decimal format: - 0 = dot; 

         1 = comma 

d2 = kg: 0 = no decimal;  

         1 = 1 decimal place 

         4 = 4 decimal place  

d3 = g:   0 = no decimal;  

         1 = 1 decimal place 

         4 = 4 decimal place 

          n = not toepsabaar 

d4 = lb: 0 = = no decimal;  

        1 = 1 decimal place;  

        4 = 4 decimal place;     
AC Capaciteit 1 kg, g,lb d1 = capacity in kg. Data length = 

8 including decimal with leading 

space (Hex code 20)  

d2 = capacity = g. Data length = 8 

including decimal with leading 

space (Hex code 20) 

d3 = capacity = lb. Data length = 8 

including decimal with leading 

space (Hex code 20) 

 
Ad Capaciteit 2 kg, g,lb d1 = mode: - 0 = Off; 1 = dual 

weighing range; 2 = dual interval         
d2 =capacity in kg. Data length = 8 
including decimal with leading space 
(Hex code 20) 
d3 = capacity = g. Data length = 8 
including decimal with leading space 
(Hex code 20) 
d4 = capacity = lb. Data length = 8 
including decimal with leading space 
(Hex code 20) 

 
 

Indeling 1 kg, g en lb 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 
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* Sluit de externe randapparatuur welke de commando's genereert aan op COM-poort 2 en stel Com Port 2 in op CMD. 
Af Indeling 2 kg, g en lb 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 
Ag Grafity van de plaats waar het toestel 

word gekeurd en geplaatst 
d1 = gravity factor of calibration 

place. Data length = 8 including 

decimal with leading 

d2 = gravity of location of 

operation place. Data length = 8 

including decimal with leading 

space (Hex code 20). 
Ah Lineariteit aanpassing 0 = Off; 1 = On 
Ai Spanwaarde van het nulpunt, calibratie 

gewicht van plaatsing 1,  
calibratie gewicht van plaatsing 2, 

d1 = ad value of zero point. Data 

length = 8 including decimal with 

leading space (Hex code 20). = 

weight value 

d2 = weight value of LD1. Data 

length = 8 including decimal with 

leading space (Hex code 20). 

d3 = ad value of LD1. Data length 

= 8 (integers only) with leading 

space (Hex code 20). 

d4 = weight value of LD2. Data 

length = 8 including 69 decimal 

with leading space (Hex code 20) 

d5 = ad value of LD2. Data length 

= 8 (integers only) with leading 

space (Hex code 20). Aj ad value 

of zero point (offset), span weight 

value, net span AD value  d1 = 

as value 
Aj Ad waarde van het nulpunt en 

spangewichtswaarde, netto span Ad 
waarde 

d1 = as value of zero point. Data 

length = 8 (integers only) with 

leading space (Hex code 20). 

d2 = span weight value. Data 

length =8 including decimal with 

leading space (Hex code 20). 

d3 = net span AD value. Data 

length = Data length = 8 (integers 

only) with leading space (Hex 

code 20) 
Ak gewichtseenheid 

inschakelen / uitschakelen van 
kg, g en lb 

d1 = kg: - 0 = Off; 1 = On  

d2 = g:  - 0 = Off; 1 = On  

d3 = lb: - 0 = Off; 1 = On 
Al Filter waarde 0 = level 1; 1 = level 2; … ; 7 = 

level 8; 8 = level 9 
Am  

Initial Nul range, 
handmatig nulbereik, 

          auto zero-tracking snelheid 

d1 = initial zero range: - 0 = Off, 1 

= 1%, 2 = 2%; … 5 = 5%; 6 = 

10%; 7 = 20% 
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d2 = manual zero range: - 0 = 1%; 

1 = 2%; 2 = 3%; 3 = 4%; 4 = 5%; 

5 = 10%; 6 = 20%; 7 = 50%; 8 = 

75%; 9 = 100% 

d3 = auto zero tracking speed: - 

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 
An Auto tarra, repeterende 

tarra en preset tarra 
d1 = auto tare: - 0 = Off; 1 = On; 

2= Continuous  

d2 = repetitive tare: - 0 = Off; 1 = 

On  

d3 = Preset tare: - 0 = Off; 1 = On 
Ao Stabiliteits controle en handmatige 

tarra 
d1= manual zero stability control: 

- 0 = no (disable); 1 = Yes 

(enable)  

d2= manual tare stability control: - 

0 = no (disable); 1 = Yes (enable) 
Ap Automatisch uitschakeltijd, 

backlight, 
kleur ratio, toetsen 
geluid en systeem 

zoemer 

d1 = auto power off time: - 0 = Off; 

1 = 1 minute; 2 = 3 minute; 3 = 5 

minute; 4 = 10 minute; 5 = 20  

minute 

 d2 = backlight brightness (01 ~ 

99). 01 = lowest, 99 = highest 

d3 = color ratio (01 ~ 99). 01 = 

least red output, 99 = highest red 

output  

d4 = keypad buzzer: - 0 = Off; 1 = 

On 

 d5 = system buzzer: - 0 = Off; 1 = 

On 
Aq Controle Hi-Lo signaal,nul waarde, 

Hi limit wegen, Lo limit wegen, 
Hi limit voor tellen,Lo limiet voor het       
tellen 

d1 = check result buzzer: - 0 =Off; 

1 = In; 2 = Out; 3 = hi, 4 = lo 

d2 = near zero value Data length= 

8 with leading space(Hex code 

20) 

d3 = Hi Limit for weighing. Integer 

only. Data length = 8 including 

decimal with leading space (Hex 

code 20).  

d4 = Lo Limit for weighing. Integer 

only. Data length = 8 including 

decimal with leading space (Hex 

code 20). 

d5 = Hi Limit for counting. Integer 

only. Data length = 8 (integers 

only) with leading space (Hex 

code 20). 

d6 = Lo Limit for counting. Integer 

only. Data length = 8 (integers 

only) with leading space (Hex 
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code 20). 
Ar Comport 1 werking modus, 

baud rate, 
uitvoer protocol, 
printen stabiliteitscontrole, 
verzendingsinterval, 
Auto accumulatie, 
aantal van de kopie, 
controleren uitkomst 
controle,printformaat, 
labelformaat groep 1 bestandnummer, 
labelformaat groep 2 bestandnummer, 
datalengte, 
parity, 
minimale vermogen weegwaarde 

d1 = working mode: - 0 =Auto 1; 1 

= Auto 2; 2 = Auto3;3=Manual; 4 = 

PC; 5 = Scanner; 6 = Of 

d2 = baud rate: - 0 = 1200;1 = 

2400; 3 = 4800; 3 =9600; 4 = 

19200; 5 =38400; 6 = 57600; 7 = 

115200 

d3 = protocol: - 0 = Protocol 1; 1 = 

Protocol 2;… ; 8=Protocol  

d4 = print stability control: - 

0 = no (disable); 1 = Yes (enable) 

d5 = transmission interval: - 0 = 

int 0; 1 = int 0.5; 2 = int 1.0; 3 = int 

1.5; …..; 9 = int 300. 

d6 = Auto Accumulation: - 0 = Off 

(disable); 1 = On (enable)  

d7 = number of copy: - 0 = 1 copy; 

… 7 = 8 Copy  

d8 = check result control: - 0 = no 

(disable); 1 = Yes (enable)  

d9 = print format: - 0 = Lab 1; 1 = 

Lab 2; 2 = Lab 3; 3= LP-50; 4 = 

TSC 

d10 =label format group 1 file 

number (00~99): - 00 = file AA00; 

1 = file AA01; …98 = file AA98; 99 

= file AA99 

d11 = label format group 2 file 

number (00~99): - 00 = file BB00; 

1 = file BB01; …98 = file BB98; 99 

= file BB99 

d12 = data length:- 0 = 7bit; 1 = 

8bit  

d13 = parity: = 0 = none; 1 = 0dd; 

2 = even  

d14 = minimum output weight 

value: - 0 = from 00d; 01 = from 

01d; … ; 20 = from 20d. Data 

length = 2 with leading zero  
As Comport 2 werking modus, 

baud rate, 
vermogen protocol, 
printen stabiliteitscontrole, 
overdrachtsinterval, 
Auto accumulatie, 
aantal van de kopie, 
controleren uitkomst controle, 
printformaat, 
labelformaat groep 1 bestandnummer, 
labelformaat groep 2 bestandnummer, 
datalengte, 
parity, 
minimale vermogen weegwaarde 

d1 = working mode: - 0 =Auto 1; 1 

= Auto 2; 2 = Auto3; 3 = Manual; 4 

= PC; 5 =CMD; 6 = Off 

d2 = baud rate: - 0 = 1200;1 = 

2400; 3 = 4800; 3 =9600; 4 = 

19200; 5 =38400; 6 = 57600; 7 = 

115200 

d3 = protocol: - 0 = Protocol1; 1 = 

Protocol 2; … ; 8 =Protocol 9 

d4 = print stability control: -0 = no 

(disable); 1 = Yes(enable) 

d5 = transmission interval: 
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- 0 = int 0; 1 = int 0.5; 2 =int 1.0; 3 

= int 1.5; …..; 9 =int 300. 

d6 = Auto Accumulation: - 0=Off 

(disable); 1 = On(enable) 

d7 = number of copy: - =1copy; … 

7 = 8 Copy 

d8 = check result control: -0 = no 

(disable); 1 = Yes(enable) 

d9 = print format: - 0 = Lab 

1; 1 = Lab 2; 2 = Lab 3; 3= 

LP-50; 4 = TSC 

d10 = label format group 1file 

number (00~99): - 00 =file AA00; 

1 = fileAA01; …98 = file AA98; 

99= file AA99 

d11 = label format group 2file 

number (00~99): - 00 =file BB00; 

1 = file BB01; …98 = file BB98; 

99= file BB99 

d12 = data length:- 0 = 7bit; 

1 = 8bit 

d13 = parity: = 0 = none; 1= 0dd; 

2 = even 

d14 = minimum outputweight 

value: - 0 = from00d; 01 = from 

01d; … ; 20= from 20d. Data 

length = 2with leading zero 
At Huidige gewicht eenheid 

en de functie mode 
d1 = weight unit: - 0 = kg; 1 

= g; 2 = lb 

d2 = function mode: - 0 =weighing 

1 = piece count; 2= AT 1; 3 = peak 

hold; 4=animal 
Av Auxiliary mode 

inschakelen / uitschakelen 
status 

d1 = Piece count: - 0 = Off;1=On 

d2 = ATM: - 0 = Off; 1 = On 

d3 = Peak Hold: - 0 = Off; 1= On 

d4 = Animal Weighing: 0=Off;1= 

On 
Aw Machine-ID en groep nummer d1 = 4 digit machine ID number. 

Nothing = no machine ID is set  

d2 =2digit machine group number   

Nothing = no group number is set 
Ax Bedienden nummer 4-digit operator number. 

**** = no operator number is set 

 
5  TSC Printer-TTP-345 Installeren & Setup Procedures  
1. Plaats de printer op een vlakke en stabiele plaats. 
2. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld.  
3. Sluit de printer via de Centronics of USB-kabel aan op de computer  
4. Steek het netsnoer in de stroomaansluiting aan de achterkant van de printer. 
5. Sluit vervolgens het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact. 
6. Installeer de printer driver. Deze driver word bij de de printer mee geleverd. 

Als deze er niet bij zit neem u contact op met uw printer leverancier of download deze op:  
http://www.tscprinters.com/DE/theme/index-33.html4.1 
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5.1 Uploaden van TCF bestand naar printer  
 
Om een correcte werking met de TSC  
labelprinter mogelijk te maken, moet een  
TCF bestand worden geüpload naar de 
printer.  
 
1. Sluit de printer aan op de computer.  
2. Zet de printer aan  
3. Download het juiste bestand, TCF punt 4 
    van E.1.  
4. Pak het gedownloade bestand en sla op  
    in de computer.  
5. Voer een test uit voor printer.  
6. Klik op Command Tool.  
7. Klik op Send file.  
8. Dubbelklik op het TCF bestand en het zal  
automatisch naar de printer worden geüpload 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.2 Etiket maken & upload in TSC Printer 
 
F.1  Selecteer de juiste editie van Bartender Software 
Om het etiket te uploaden van de computer naar TSC printer mogelijk te maken, is het noodzakelijk om Bartender 
als Automation of Enterprise Automation-editie te gebruiken. 
Volg de instel procedure zoals hieronder: 
 

1. Installeer de Bartender software op de computer. De Bartender software word meestal met de TSC  
    printer  geleverd. Zo niet, neem dan contact op met uw printer leverancier. 
2. Instaleer Barmtender,klik op Help, klik dan op Edition Selection. 
3. Selecteer Enterprise Automation of Automation, klik op OK. 
4. Nu is juist Bartender editie geselecteerd. 

 
F.2  Het toevoegen van informatie aan etiket & uploaden naar een TSC Printer 
De onderstaande procedures is gebaseerd op Bartender Label Software. Als er andere etiket software wordt 
gebruikt dan Bartender, neemt u contact op met de etiket software leverancier voor meer informatie in geval van 
twijfel. 
 

1. Basis instellingen om een etiket te creëren in Bartender. 

Alle informatie die worden verkregen van de  printer 

moet later worden toegevoegd.  

 

2.  Zodra het label fundament is voltooid; (A) klik op 

Bestand en (b) selecteer  Export Printer Code.  

 

3 Op Print System; (A) select TSC KP-100/200 (Flash) en 

(b) in te selecteren op poort.. 

 

4. Klik op More Option. 
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5. Dan klik op (a) click Print Dialog Data Sources, dan (b) 

klik on Format ID/Name. 

 

6. Klik Template Field, seleceer Template Field voor type 

 

7.  Voer de juiste etiket bestandsnaam in op Name / Value. 

Raadpleeg 15,1 voor de juiste indeling van de 

bestandsnaam. 

 

8. klik (A) op Aantal, controleer KDU en (b) ingang asterisk (*) 

op Prompt box. 

 

9. Onder procedures wordt uitgelegd hoe de informatie die 

word verkregen van  uit de printer worden bewerkt. 

 

10. Klik op Template Object gegevensbronnen en Selecteer het 

object (bijvoorbeeld netto, bruto, tarra en product code) dat 

naar de printer worden verzonden en druk op het etiket. 

 

11. Dubbelklik op de gewenste gegevensbron om welke variant  

(s) er zijn / worden toegevoed. 

(A) controleer het onderstaande vak extern toetsenbord, dan 

(B) voer de juiste opdracht in het Prompt Box (zie 15.2.1 

voor commando detail). 

12.Selecteer Auto on the Source box under Template Field.  

 

13. Herhaal punt 11 tot ~ 12 voor alle andere gegevensbronnen. 

 

14. Klik OK 

 

15. Klik op Export. In het geval van dat er controle berichten  

     verschijnen, selecteert u een van de methode in het 

     dialoogvenster om te bevestigen en klik op doorgaan.  
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F.3  Voorbeeld Label 
Voorbeeld etiket (voor TSC printer) onder is beschikbaar 
voor download op:  

 
 
6.0  Onderhoud 

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

 
7.0  Verpakking 
  

 Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor het geval u deze nodig hebt om het apparaat 
terug te sturen. 

 Gelieve alleen originele verpakking bij retour zenden gebruiken. 
 Voordat u de weegschaal verstuurt, dient u alle aangesloten kabels en losse / beweegbare onderdelen af 

te koppelen. 
 Breng eventueel transportbeveiligingen aan. Beveilig alle losse onderdelen, zoals weegplateau, 

netadapter enz. om beschadigingen te voorkomen. 
 Het weegplateau altijd van de weegschaal afhalen met vervoer. 

 


