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UWE Serie HS, CCS en CS
Wij danken u voor de aanschaf van het UWE CCS/CS elektronische unster.
Het CCS/CS elektronische unster is voorzien van een oplaadbare accu, welke een werktijd kan
hebben van respectievelijk ca. 100 uur/60 uur bij goede lading.
Natuurlijk is een adapter ook beschikbaar om de oplaadbare accu op te laden, deze wordt standaard
meegeleverd
De CCS/CS is dermate simpel ontworpen, dat iedereen er mee werken kan, tevens is de CCS/CS
ontworpen voor diverse doelstellingen.
Om met dit unster goed en efficiënt te kunnen werken adviseren wij deze gebruiksaanwijzing
in zijn geheel zorgvuldig door te lezen.
Ø Installatie
Ù Specificaties
Ú Toetsenbord & display aanwijzingen.
Û Bediening instructies
Ü Probleem oplossingen
Ý Onderhoud
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Ø

Installatie:

Î Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:
ö
Nederlandstalige gebruikers handleiding
ö
Adapter
ö
Unster
Neem contact op met uw dealer wanneer u bovenstaande onderdelen niet hebt ontvangen.
ã Hang het unster op de juiste plaats
ä Installeren van het unster.
Ð.â. Plaats de weegschaal met de uitleescijfers naar u toe.
Ð.Ï. Neem de adapter uit de doos, sluit deze aan op de adapterconnector van het unster en
plaats daarna de adapter in het stopcontact.
De adapterconnector vindt u op de rechter zijkant van de machine.
Ð.Ð. Laadt het unster voor de eerste keer minimaal 8 uur op, voordat u het unster
in gebruik gaat nemen.

Ù

Specificaties

Model

HS-7500

HS-15-K

HS-30-K

Capaciteit

7,5 kg

15 kg

30 kg

Indeling

5 gram

10 gram

20 gram

Stroom

4x LR14 batterij of adapter voor netspanning

Werk temperatuur

0 – 40 graden Celcius

Model

CCS-60

CCS-150

CCS-300

CCS-600

Capaciteit

60 kg

150 kg

300 kg

420 kg

Indeling

20 gram

50 gram

100 gram

200 gram

Stroom

Oplaadbare accu voor 100 uur en adapter voor netspanning

Werk temperatuur

0 – 40 graden Celcius

Model

CS-1-TON

CS-2TON

CS-3-TON

CS-5-TON

Capaciteit

1000 kg

2000 kg

3000 kg

5000 kg

Indeling

500 gram

1 KG

1 KG

2 KG

Stroom

Oplaadbare accu voor 60 uur en adapter voor netspanning

Werk temperatuur

0 – 40 graden Celcius

Copyright © RIBA Weegtechniek B.V.

UWE Serie HS, CCS en CS
Ú

Toetsenbord & display aanwijzingen:

Î ON/ZERO

Druk deze toets in om het unster aan te zetten en het nulpunt te corrigeren.

Ï MODE

Druk deze toets in om tussen verschillende weegmodes te kiezen, bijv. kg of lb.

Ð TARE

Druk deze toets in om de tarra in te stellen. Bijv. een verpakking of iets dergelijks,
wat eerst gewogen wordt maar niet voor het netto gewicht mag meetellen.

Ñ OFF

Druk deze toets in om het unster uit te schakelen.

Ò LO-BAT

Gaat branden wanneer het tijd wordt om de oplaadbare accu weer op te laden.

Ó 0

Gaat branden wanneer het unster op de nulstand staat.

Ô T

Gaat branden wanneer er een tarra actief is.

Û

Bediening & instructies

Ñ.Î.

Hang het unster op de juiste manier op een goede plaats op.

Ñ.Ï.

Zet het unster aan door op de toets ON/ZERO te drukken.

Ñ.Ð.

Het gebruik van de TARE toets.
-. Hang de verpakking, kist, doos aan het unster.
-. Druk op de TARE toets (het lampje T in het display geeft aan dat er getarreerd
wordt.
-. Om een Tarra te verwijderen drukt u weer op de toets TARE
-. Het T lampje in het display is nu uit.

Ñ.å.

Het display moet 0000 aangeven wanneer er niets op het display aanwezig is,
gebeurt dit niet druk dan op de toets ON/ZERO.

Ñ.æ.

Hangen van gewichten/producten aan het unster hangen.
-. Hang een product altijd beheerst op aan het unster. Voorkom schudden en
schokken, dit resulteert in slijtage van de loadcell in het unster.
-. Laat het gewogen product nooit te lang aan het unster hangen, maar verwijder
deze nadat u klaar bent met wegen.
-. Deze bovenstaande opmerkingen zorgen dat u probleemloos en lang van dit
unster zult profiteren.
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Û

Bediening & instructies (vervolg)

Ñ.ç.

Programmeren van auto uit of auto aan

Ñ.Ó.â.

Unster moet na 4 minuten automatisch uitgaan, handel als volgt.
-. Zet het unster uit
-. Druk op de TARE toets en houdt deze ingedrukt terwijl u op de ON/ZERO toets
drukt (display geeft F1)
-. Druk 3 x op de toets TARE (display geeft F4)
-. Druk op de toets MODE (display geeft 0_OFF of 4_OFF
Zorg dat er in het display 4_OFF staat.
Dit kunt u in het display krijgen door nogmaals op de MODE toets te drukken.
-. Druk op de toets ON/ZERO om deze bevestiging vast te leggen.

Ñ.Ó.ã.

Unster moet altijd aanblijven en pas uitgaan nadat de toets ON/OFF ingedrukt is.
-. Zet het unster uit.
-. Druk op de TARE toets en houdt deze ingedrukt terwijl Uk op de ON/ZERO toets
drukt (display geeft F1)
-. Druk 3 x op de toets TARE (display geeft F4)
-. Druk op de toets MODE (display geeft 0_OFF of 4_OFF
Zorg dat er in het display 0_OFF staat,
dit kunt u in het display krijgen door nogmaals op de MODE toets te drukken.
-. Druk op de toets ON/ZERO om deze bevestiging vast te leggen.

Ñ.è.

Kalibreren van het gewicht
(Waarschuwing: dit dient met gecertificeerde gewichten uitgevoerd te worden,
wanneer dit niet goed uitgevoerd wordt zal de weegschaal niet meer correct wegen)
-. Zet het unster uit
-. Druk op de MODE toets en houdt deze ingedrukt terwijl u op de ON/ZERO toets
drukt (display geeft CALL 0)
-. Druk nogmaals op de toets MODE (display geeft YES)
-. Unster geeft nu aan dat het gewicht er aan gehangen kan worden.
-. Als alles correct is verlopen doet het unster de rest verder geheel automatisch
en is het gewicht afgesteld (controleer altijd nogmaals of het gewicht correct is)

Ñ.é.

Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijdert zodra:
-. Het unster uitgezet wordt.
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Probleem oplossingen:
Probleem

Oplossing
-Oplaadbare accu is leeg
laadt deze op

Unster gaat niet aan

-Steekt de adapter in het stopcontact?
-Zit de adapter aansluiting goed vast
aan unster zijde?

Ý

Unster gaat aan maar er
verschijnen geen nullen in het
display

-Hangt er gewicht aan?

Unster kan niet het volledige
gewicht wegen

-Is tarra actief?
Controleer of het tarra lampje brandt.

Unster functies werken niet

-Zet het unster uit en weer aan

Unster gaat automatisch uit

-Unster staat zo ingesteld, wijzig dit
(zie handleiding 4.6.2 )

Display geeft “00000"

-Het maximale weegvermogen is behaald

Onderhoud:

Î Maak het unster altijd schoon met een weinig vochtige doek.
Ï Gebruik nooit agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
Ð Zorg altijd dat u het unster 1 x per jaar laat kalibreren (gewichtscontrole)
laat dit altijd uitvoeren door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf.

Copyright © RIBA Weegtechniek B.V.

