UWE type ADM controleweegschaal

UWE ADM Ijkwaardige weegschaal
Gebruikshandleiding

© Copyright RIBA weegtechniek B.V.

UWE type ADM controleweegschaal
De ADM elektronische weegschaal is voorzien van een oplaadbare accu,
welke een werktijd kan hebben van ongeveer 80 uur bij volle lading en onder
normale omstandigheden.
Een adapter voor werken om netspanning en de accu op te laden, wordt standaard
bijgeleverd.
De ADM is zo ontworpen, dat iedereen er snel en eenvoudig mee kan werken,
tevens is de ADM ontworpen voor diverse doelstellingen.
Om met deze weegschaal goed en efficiënt te kunnen werken adviseren wij deze
gebruiksaanwijzing in zijn geheel te lezen.

Door de speciale constructie van deze weegschaal, worden onderstaande
onderdelen vanaf uw leverancier gemonteerd, deze mogen niet meer verwijderd
worden

A.
B.
C.
D.

kunststof afdekplaat
borgschroef
afsluiting borgschroef
RVS afdekplateau
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WAARSCHUWING IJKMERKEN
EN OPSCHRIFTEN
Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van ijkmerken en een ‘opschrift’.
(Met een opschrift bedoelt men de aanduiding van de specificaties van de
weegschaal).

(zwarte M in groen vak)

Model No.:S-310 Serial No.:6019119
2004
Max1 300 kg
Min1 2 kg
e1=d1=100 III
g
Max2 1500 kg
Min2 10 kg
e2=d2=500 g
Riba B.V. Holland T6368
CEM-CY-97/074-5.2

Deze ijkmerken en opschriften zijn specifieke kenmerken behorend bij de
weegschaal. Deze mogen nooit worden verwijderd (weggepoetst, afgekrabt
of doorgeknipt). Wanneer bij controle blijkt dat de ijkmerken en/of opschriften niet
meer leesbaar- of geheel verwijderd zijn, moet de weegschaal hersteld of herijkt
worden.
Dit brengt hoge kosten met zich mee, die bij u in rekening gebracht zullen worden.
Voor onderhoud of kalibratie van de weegschaal kunt u contact op nemen met de leverancier, deze
kan u het juiste advies geven.
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Display en toetsenbord

1.

ON/ZERO
Weegschaal aan zetten / tevens nulcorrectie

2.

TARE
Toets om een produkt te tarreren ( display terug op nul )

3.

MODE
Display verlichting in / uitschakelen ( optie )

4.

OFF
Weegschaal uitschakelen

5.

Nulstand indicatie
Licht op als de weegschaal onbelast en stabiel is

6.

Tarra indicatie
Licht op indien tarra aktief is

8.

LO-BAT
Licht op indien de accu bijna leeg is

9.

IN-CHARGE
Licht op indien de accu wordt geladen, kleurt groen als de accu vol is
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10.

Gewicht eenheid
Indicatie van de gewichteenheid ( Kg / Lb )

11.

Gewicht eenheid
Indicatie van de gewichteenheid ( Kg / Lb )

De UWE ADM weegschaal is voorzien van een LC display ( 24mm grote cijfers)
voor een perfecte aflezing van het gewicht. Display verlichting is tegen meerprijs
leverbaar, autonomie van de accu is circa 40% minder met displayverlichting.

Bediening
Voor gebruik de accu circa 8 uur laden, of tot de indicatie groen wordt,
Indien de weegschaal continu met adaptor wordt gebruikt, wordt de accu automatisch
geladen, als de indicatie groen is ( accu is vol ) mag de adaptor aangesloten blijven,
de accu is beschermd tegen overbelading, de kracht zal echter afnemen indien
de accu niet wordt gebruikt.
1.
Weegschaal op een stabiele ondergrond plaatsen, met de stelvoetjes kan de
weegschaal waterpas worden gesteld.
2.
Druk ON/ZERO toets en wacht tot de displaytest is beeindigd, display toont nulstand,
weegschaal is klaar voor gebruik.

Automatisch uitschakelen bij niet gebruik.
De UWE ADM serie is voorzien van een “power saving” functie, indien circa 4 min
Niet wordt gewogen, schakelt te weegschaal zich zelf uit. Indien u deze functie wilt
uitschakelen of juist wilt gebruiken, kunt u volgens onderstaand stappenplan deze
functie eenvoudig naar uw wensen instellen.
1.
2.
3.
4.
5.

Weegschaal uit schakelen
TARE toets indrukken en vasthouden, weegschaal aan zetten
Display toont F1, druk TARE toets tot F4 verschijnt
Gebruik MODE toets voor keuze, 0_Off ( altijd aan of 4_Off na 4 min. Uit )
Bevestig de keuze met ON/ZERO toets
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Technische specificaties

Model
DM 1100
DM 11k
DM 6 kg
DM 15 kg
DM 30k
Tare range
Zero range
Voeding
Werktemp.

Weegvermogen
Indeling
Ijkwaardig
1100 gram
0.1 gram
Nee
11 kg
1 gram
Nee
6 kg
2 gram
JA
15 kg
5 gram
JA
30 kg
10 gram
JA
100% van het weegvermogen
2% van het weegvermogen
Oplaadbare accu+laadadapter
0 – tot 40ºC

Kalibreren van de weegschaal (INDIEN NIET GEIJKT)
De UWE ADM weegschaal is voorzien van een automatische kalibratiefunctie,
Dit mag alleen uitgevoerd worden met gecertificeerde ijkgewichten .
Indien deze niet beschikbaar zijn, kan uw leverancier de kalibratie voor u uitvoeren,
ook is het mogelijk een kalibratierapport hiervan bij te leveren.
1. Weegschaal stabiel en waterpas opstellen
2. MODE toets indrukken en vasthouden, weegschaal aan zetten
3. Display toont CAL ?
4. Druk 1 maal MODE toets, display toont YES ..en vervolgens LOAD…
5. Plaats het gevraagde gewicht en wacht….
6. Indien kalibratie is geslaagd, start de weegschaal opnieuw op
7. Controleer het gewicht
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