הוראות הפעלה לראש B2 -

 .1הקדמה
 הנח את המאזניים
על משטח יציב
 נקה את המאזניים
במטלית לחה והמנע משימוש בחומרים
ממיסים.
 אספקה חשמל הנה  220וולט בזרם חילופי (עבור שנאי טעינה ).

 .2הפעלה
 הדלקה/כיבוי – באמצעות לחיצה ארוכה על מקש ON/OFF
 טרה -הנח את האריזה על המאזניים ולחץ על מקש TARE
 oהמאזניים יתאפסו ויתייצבו ונורית  TAREתדלק על המסך.
 ביטול טרה – לאחר הורדת המטען מהמאזניים לחץ על מקש .TARE

 .3שינוי בין : KG – LB
 ע"י לחיצה על לחצן .UNIT

 .4תאורה מסך:
 ע"י לחיצה ארוכה על מקש  ZEROואז יפיע על המסך את אפשרות הרצויה בין
(  )ON, AUTO OFFיש לשחרר את הלחיצה רק ברגע שיופיע המצב הרצוי.

 .5קביעת גבולות שקילה:










לכניסה ע"י לחיצה על לחצן SET
הצג מהבהב בין  -HH-והגבול העליון הקיים.
לשינוי הגבול העליון מקישים על המסך יופיע  000.000כאשר ה 0-השמאלי מהבהב .
ע"י הקשה על לחצן משנה את הספרות עד להגעת מספר הרצוי  ENTERלאישור ומעבר
לספרה הבאה .
בסוף יופיע – -LLשזה גבול התחתון
כדי לקבוע גבול תחתון יש לחזור על הפעולות .
לבסוף יופיע על המסך –  -NOאו –  –INאו – OUT.
 oויש לבחור בן האפשריות הבאות -
 : OUT oיהיה צפצוף כאשר המשקל שהונח מחוץ לגבולות השקילה שנקבעו.
 :IN oיהיה צפצוף כאשר המשקל שהונח בתוך גבולות השקילה שנקבעו.
 :NO oאין צפצוף .
מדלגים בן האפשריות ע"י מקש ובסוף לוחצים על  ENTERלאישור.

 .6אפשרות ספירה:





מקישים  MODEואז יופיע על המסך SAP 10
מניחים את המדגם הרצוי בין האפשריות הבאות () 1000, 500, 200 ,100, 50 ,20, 10
מדפדפים לגודל המדגם הרצוי בעזרת ובסוף לוחצים על .ENTER
על הצג יופיע  LOAD-CEמקישים  ENTERלאישור.
בעזרת מקש  MODEמדפדפים בין אפשרות לראות כמות יחידות לכושר שקילה.

הערה :אם בשלב התכנות יופיע  CSLאו  ,SLACסימן שמשקל פריט הבודד קטן מדי למאזניים.
 למעבר לפריט חדש בזמן שנמצאים במסך הספירה מקישים  SETומתחילים את כל
התהליך מחדש.
 אם רוצים לעבור למוצר חדש  ,מקישים על  MODEעד אשר הוא במצב ספירה  ,אז
מקישים  SETומופיע על המסך  SAP10ומתחלים את התהליך מחדש

סטייה מהמטרה :
זהו חלק מתהליך הספירה ומטרתו לבדוק כמות פריטים באריזה.
 מקישים על  MODEואז מוצג LOAD-P
 לקביעת גודל מדגם מניחים את כמות הרצויה ומקישים ENTER
 לקביעת מטרה חדשה הקש  .SETעל הצג יופיע  LOAD-Pומתחלים מהתחלה .

