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De MII elektronische weegschaal is voorzien van een adaptor. Het is ook mogelijk om op batterijen
te werken.
De MII is zo ontworpen, dat iedereen er eenvoudig mee kan werken. De MII is bruikbaar voor diverse
doelstellingen.
Om met deze schaal goed en efficiënt te kunnen werken, adviseren wij deze gebruiksaanwijzing
in zijn geheel te lezen.
 Installatie
 Specificaties
 Toetsenbord & display aanwijzingen.
 Bediening instructies
 Probleem oplossingen
 Onderhoud
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installatie:

 Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:

Nederlandstalige gebruikers handleiding

Adapter

Weegschaal

Roestvrijstaal plateau

Neem contact op met u Dealer wanneer u bovenstaande onderdelen niet hebt ontvangen.
 Plaats roestvrijstaal plateau op de weegschaal.
 installeren van de weegschaal.
.. Plaats het plateau op de weegschaal.
.. Zorg dat de weegschaal stabiel op de vier pootjes staat.
.. Plaats de weegschaal met de uitleescijfers naar u toe.
.. Neem de adapter uit de doos, sluit deze aan op de adapter connector van de weegschaal en steek
daarna de adapter in het stopcontact.
(De adapter connector vindt u op de achterkant van de machine).

 Specificaties
Model

Weegvermogen

Indeling

Plateau afmeting

MII-2500

2.5 kg

1 Gram

130 mm x 200 mm

MII-5000

5 kg

2 Gram

130 mm x 200 mm

MII-standaard

AC adapter DC9V\500mA voor direct aan 220 volt

MII-standaard

Roestvrijstalen plateau
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 Toetsenbord & display aanwijzingen:
 ON/Zero

 OFF

 MODE

Druk deze toets in achtergrond verlichting in te schakelen

 Tara

Verpakking tarreren

Druk deze toets in om de weegschaal aan en uit te zetten
Druk deze toets in om de weegschaal uit te zetten

Display
0 

De weegschaal staat op zijn nulpunt.

Tara

Er is tarra aanwezig in het geheugen.

MEMO

Gaat branden zodra er een artikel in het geheugen aangeslagen is.

LO-BAT

Gaat branden wanneer het tijd wordt om de batterij te vervangen of lichtnetadapter aan te
sluiten.

-
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Bediening & instructies

..

Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond, waar de weegschaal stabiel staat.

..

Zet de weegschaal aan door op het display de toets ON / ZERO in te drukken.

..

Weegschaal instellingen.

.

Het display moet 0 aangeven wanneer er niets op het display aanwezig is, gebeurt dit niet
druk dan op de toets ZERO.

..

Plaatsen van gewichten / producten op weegplateau.
Probeer een product nooit hard op het weegplateau te plaatsen en voorkom schudden
en schokken, want dit resulteert in slijtage van de loadcell in de weegschaal.
Laat het gewogen product nooit te lang op het weegplateau staan, maar verwijder deze
nadat u klaar bent met wegen.

..

Charge gaat branden wanneer het tijd wordt om de batterij te vervangen of lichtnetadapter aan
te sluiten.

.

Geheugen functie.
Het gebruik van de TARE toets
Plaats een gewicht op het weegplateau.
Druk TARE toets
Display toont weer nulstand.
Bij belasting wordt het nettogewicht weergegeven.
Om een Tarra te verwijderen, zorg dat er geen gewicht op het weegplateau aanwezig is en
druk weer op de toets TARE.

-

.

Automatisch tarreren
Met de functie automatisch tarreren kunt u de eerste weging automatisch laten tarreren. De
tweede weging blijft het gewicht in het display staan. Haalt u het product daarna van het
weegplateau, dan reset de weegschaal zichzelf voor de volgende weging.
Druk de TARE toets tenminste 2 seconden in. Op het display verschijnt Jr. On.
Automatisch tarreren staat nu aan.
Druk de TARE toets tenminste 2 seconden in. Op het display verschijnt Jr. Off.
Automatisch tarreren staat nu uit.
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Programmeren van auto uit of auto aan F4
Weegschaal moet na 4 minuten automatisch uitgaan, handel als volgt.
. Zet de weegschaal aan
. Druk op de TARA toets en houdt deze ingedrukt terwijl U op de ON/ZERO
toets gelijktijdig indrukt
. Selecteer met de TARA toets een van de volgende display teksten:
F1-F2-F3-F4
. Druk op de Mode toets
- 0 - 0 g weegschaal gaat nu niet na 4 minuten automatisch uit.
- 4 - 0 g weegschaal gaat nu naar 4 minuten automatisch uit.
. Druk op de toets ON/ZERO om deze bevestiging vast te leggen.

...

Selecteer de weegeenheid.
Deze weegschaal uit uitgerust met 2 weegeenheden, te weten kg, en lb.
Standaard weegt deze weegschaal in kilogrammen.
Volg onderstaande stappen om de weegeenheid te veranderen:
(Zet de weegschaal uit.)
Druk de toets TARE in en houdt deze vast terwijl u op de ON/ZERO toets drukt.
In het display staat de code F.1.
Druk tweekeer op de toets TARE, in het display staat nu de code F.3.
Druk de toets MODE in en houdt deze vast.
Houdt de MODE toets vast tot het “lb” teken verschijnt.
Druk op de toets ON/ZERO om te bevestigen en terug te keren naar de normale
werkstatus.

...

Snelheid van het wegen
Druk de toets TARE in en houdt deze vast terwijl u op de ON/ZERO toets drukt.
in het display staat de code F.1.
Druk vijf keer op de toets TARE, in het display staat nu de code Filt.O.
Druk de toets MODE in, in het display staat nu de code Filt.1.
Druk de toets MODE in, in het display staat nu de code Filt.2.
Druk op de toets ON/ZERO om te bevestigen en terug te keren naar de normale
werkstatus.
Displayverlichting.
Houd de On/Zero toets 2 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting te
verlicht is alleen actief tijden het wegen.
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 Probleem oplossingen:
Probleem

Oplossing
-Steekt de adapter in het stopcontact?

Weegschaal gaat niet aan

-Zit de adapter aansluiting goed vast
aan de weegschaal zijde?
-Is het plateau er goed op gemonteerd?

Weegschaal gaat aan maar er
verschijnen geen nullen in het
display

Weegschaal kan niet het volledige
gewicht wegen

-Is het plateau er goed op gemonteerd?
-Ligt er wat op het weegplateau?
-Is tarra actief?
Controleer of het tarra lampje brandt.
-Zit er iets onder het roestvrijstalen
weegplateau.

Weegschaal functies werken niet

-Zet de weegschaal uit en weer aan

Weegschaal gaat automatisch uit

-Weegschaal staat zo ingesteld
wijzig dit, lees handleiding.( 4.6.2 )
-Het maximale weegvermogen is behaald

Display geeft “00000"

-Maak plateau leeg en probeer nog een keer.

 Onderhoud:
 Maak de weegschaal altijd schoon met een weinig vochtige doek.
 Gebruik nooit geen agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
 Zorg altijd dat U de weegschaal 1 x per jaar laat kalibreren (gewichtscontrole)

Copyright RIBA Weegtechniek B.V.

