הוראות הפעלה – משקל דגם BH
.1

כללי.
בעת קבלת מכשיר דגם  BHיש לשחרר את בורג נעילת המתמר הנמצא בדופן שמאל.
בסוף פעולת השחרור יש לכסות את הבורג ע"י הכיסוי המצורף.
* מומלץ לשמור את בורג הנעילה לכל מקרה של הובלת המכשיר.

לחצנים
 - ON/OFFהפעלת וכיבוי המכשיר.
 - MODEמעבר בין שלושת הפונקציות :שקילה ,ספירה ,אחוזים.
 - UNITSלחצן לבחירת  13יחידות שקילה שונות.
 לחצן לבחירה בין מספר כמויות קבועות לצורך הספירה.PSC
 לחצן ביטול משקל כלי השקילה (לקבלת משקל נטו).T
 לחצן איפוס הצג.0
^
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 -לחצן .LIGHT-BACK

-

לחצן אישור

 .2הפעלת המכשיר
הדלקה :לחץ על לחצן  ONלהפעלת המאזניים.
בחר בעזרת לחצן  MODEאת סוג הבדיקה הדרושה :שקילה/ספירה/אחוזים.

שקילה
במצב שקילה עומדים לרשות המשתמש  13מידות שקילה אפשריות.
בחירת המידה הרצויה תתבצע באמצעות לחצן .UNITS
על מנת לשקול מוצר יש להמתין לאיפוס המסך ולהניח את המוצר הנשקל על גבי כף השקילה.
על מנת לבצע שקילה בתוך כלי שקילה יש לבטל תחילה את משקל הכלי ע"י לחיצה
על לחצן  TAREולאחר מכן להניח את המוצר הנישקל בתוך הכלי.
במידה והמסך אינו מאופס יש לאפסו ע"י לחצן >( <0האיפוס בעזרת לחצן זה הוא
עד לתחום  +-2%מכושר השקילה המכסימלי של המשקל).

ספירה
לחץ על לחצן  UNITSכדי לבחור את כמות הדגימה (.)10 ,20 ,50 ,100
הנח את הכמות שנבחרה על גבי כף השקילה ולחץ על לחצן .PCS
המשקל מוכן לספירה בעת הוספת הסימן "."C
במידה ומשקל החלקים נמוך מדי ( 1/5מדיוק השקילה) יופיע הסימן .-- or – PCS
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בדיקה באחוזים
ע"י לחצן  PCSבחר  100.0%או .100.00%
הנח את הכמות הרצויה על הכף ולחץ על לחצן .
סימן ה -%מהבהב מספר פעמים ונדלק קבוע כשתהליך הכנסת הנתון לזיכרון מושלם.
במידה ומשקל החלקים נמוך מדי ( 1/5מדיוק השקילה) יופיע הסימן .-- or – %
 .3תכנות
על מנת להיכנס לתכנות המכשיר לחץ על לחצן .MODE
ע"י לחיצה על לחצן  PCSניתן לדפדף בין  10הסעיפים השונים.
תכניס את המשתמש לסעיף הנבחר.
לחיצה על לחצן
סעיף  – P.S.1כיול:
המסך מראה .0000
כאשר התצוגה מראה  CALלחץ על לחצן
הקש על המסך את ערך המשקולת איתה אתה עומד לכייל.
ע"י הלחצנים ,BL
הנח את המשקולת על גבי משטח השקילה.
בסוף פעולת הכיול האוטומטית המשקל יתאפס.
סעיף  – P.S.2בחירת המידה עליה יידלק המשקל:
כאשר על המסך מופיע הכתובת  INIYUלחץ על לחצן  UNITSכדי לבחור את המידה
הרצויה.
לאישור המידה.
לחצן
סעיף  – P.S.3איפשור מידות:
בסעיף זה ניתן לאפשר או לנעול  13מידות אפשריות.
כדי לדפדף בין
כאשר על המסך מופיע הכתובת  UNITלחץ על לחצן
המידות (לחיצה על לחצן זה גם מאפשרת את המידה הקודמת).
מאשרים את המידה ( )ONאו לא מאשרים (.)OFF
ע"י לחצן
^
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סעיף  – P.S.4קביעת זמן כיבוי אוטומטי:
כאשר התצוגה תופיע הכתובת  A.OFFלחץ על לחצן
משלושת הזמנים הבאים 2,5,8 :דקות.
לאישור הזמן שבחרת.
לחץ על לחצן
על מנת לעבור לסעיף הבא לחץ על לחצן .PCS
סעיף  – P.S.5קביעת שיטת שידור : RS – 232
על המסך מופיע הכתובת .trn
לבחירת השיטה לחץ על לחצן
^
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לאחר הבחירה לחץ על לחצן

לאישור.
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כדי לבחור אחד

לחץ על לחצן  PCSלעבור לשלב הבא.
סעיף  – P.S.6קביעת פילטר:
כאשר על המסך מופיע הכתובת  F 1XXניתן לשנות את עוצמת הפילטר ע"י לחצן .
ניתן לבחור  15עוצמות פילטר שונות.
ככל שהמספר שניבחר גבוה יותר מהירות המסך גבוה יותר.
אישור מתבצע ע"י לחצן
מעבר לשלב הבא ע"י לחצן .PCS
סעיף  – P.S.7בחירת תחום האיפוס:
על המסך מופיע הכתובת .ZERO X
בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן
אשר את הבחירה ע"י לחצן
מעבר לשלב הבא ע"י לחצן .PCS
סעיף  – P.S.8בחירת תחום איפוס אוטומטי:
על המסך מופיע הכתובת b2 X
בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן
אשר את הבחירה ע"י לחצן
מעבר לשלב הבא ע"י לחצן .PCS
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סעיף  – P.S.9איפשור או ביטול בחירת כמות ממוצעת במצב ספירה:
על המסך מופיע הכתובת .A.C Y/N
לחצן
בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י
^
אשר את הבחירה ע"י לחצן
-.
PCS
לחצן
מעבר לשלב הבא ע"י
BL
סעיף  – P.S.10בחירת תחום עקיבת אפס:
על המסך מופיע הכתובת trac X
0=1/3 DIVISION
1=1/2 DIVISION
2=1 DIVISION
בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן .
.
אשר את הבחירה ע"י לחצן
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מאשרת את הבחירה.
* בכל אחד מהשלבים לחיצה על לחצן |
* בכל אחד מהשלבים לחיצה על לחצן > <0מוציאה את המשתמש מהתכנות.
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