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758C SERIES INDIKATOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tack för att du inhandlat vår 758C Series
viktmätarinstrument. Den är tillverkad med kvalitet och
trovärdighet i vår fabrik i Webb City, MO USA. Den
här indikatorn har blivit testad innan den lämnade
fabriken för att försäkra om att den är riktigt och
trovärdig under många år framöver.
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Den här bruksanvisningen ska hjälpa till att installera
och använda indikatorn. Var snäll och läs igenom
noggrant innan användning av 758C och ha den
tillgänglig för framtida bruk.
____________________________________________
FCC TILLMÖTESGÅENDE VARNING ENLIGT
UTSAGO! Den här utrustningen genererar, använder
och kan sända ut radioaktiva radiovågor och om den
inte installeras och brukas i enlighet med
bruksanvisningen, kan störningar uppkomma i
radiokommunikation. Den har blivit testad och det har
fastställts att den klassificeras med en Klass A
datautrustning i enlighet med Subpart J of Part 15 of
FCC rules, som är skapad för säkerställa ett tillräckligt
skydd mot sådana störningar när den används i
kommersiella sammanhang. Vid användning av den här
produkten i känsliga områden kan skapa störningar och
vid ett sådant scenario är användaren ansvarig för att
åtgärda problemet för att undvika störningar.
För mer information om detta finns boken ”How to Idantify
and Resolve Radio TV Interference Problems” utgiven av
Federal Communications Commission. Den går att erhålla
från U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
20402. Stock No. 001-000-00315-4.
_________________________________________________
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Serienummer _________________________
Inköpsdatum _________________________
Inköpt av ____________________________
____________________________________
SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK

Alla rättigheter reserverade. Reproduktion eller användning,
utan skriftlig tillåtelse, av texter eller bilder, på något sätt är
förbjudet. Ingen patent förlitlighet antas med respekt för
informationen utgiven här. Eftersom varje försiktighetsåtgärd
har vidtagits i förberedelserna av denna bruksanvisning, är
inte Säljaren ansvarig för några fel eller försummelser. Inte
heller finns något ansvar för eventuella skador som resulterar
från använd information här. Alla instruktioner och diagram
är kontrollerade för att vara riktiga och för enkel användning;
i vilket fall, lyckat användande och säkerhet av verktyg beror
till en stor del på individuell hantering, skicklighet och
försiktighet. På grund av detta kan inte Säljaren garantera
resultatet av någon procedur här. Inte heller kan ansvar läggas
på denna för några skador på produkterna eller personer som
uppstår vid användning. Personer som utför procedurerna gör
detta helt på egen risk.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Före användning av den här produkten, läs
den här bruksanvisningen och var extra
uppmärksam på alla ”VARNING”-symboler:

!

VIKTIGT

!

ELEKTRISK
VARNING
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SPECIFIKATIONER
Strömförsörjning:

6 ”C"-batterier, Alkaline, Ni-Cad eller NiMh (batterier ingår inte) ELLER en optisk 115
VAC 50/60Hz 12 VDC 300 mA nätkontakt UL/CSA godkänd strömförsörjning. (Finns
också för 230 VAC 50/60 Hz)

Temperaturkänslighet:

- 10°C till +40°C

Bildfönster:

Vikt: Fem siffror, sju segment, 1,75 cm hög LCD
Höjd: Fyra siffror, sju segment, 0,9 cm hög LCD

Känslighet:

1.2 uV/division (0 till 3.0 mV/V), Klass III

Ingående signal:

0 till 15mV max.

Omvandlare :

5.0 VDC

Antal viktceller:

Upp till 4 stycken, vardera på 350Ω

Längd på viktcellernas kabel:

Max 3 meter.

Resolution:

5 000 divisioner

Kapacitet:

1 000 till 5 000 divisioner kommersiella
upp till 10 000 divisioner icke kommersiella

Gränsvärde:

1, 2, 5 eller 10 x 1, 0.1, 0.001

Testvärde:

1 till 10 värden per sekund är valbara

Auto nollvärde:

0.5 eller 1 genom 9 delningar

Viktenheter:

Pounds, kilogram, ounces, gram eller stones och pounds/kilograms

Knappsats:

Membrantyp med 19 knappar

Måttdimensioner / konstruktion
758C

204 x 168 x 54 mm

Målat stål

758CSV

204 x 168 x 54 mm

304 Rostfritt stål

Standardfunktioner
• Metrisk konvertering
• Automatisk avstängning

• Valbart viloläge
• Valbar filtrering
SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1. UTSÄTT INTE indikatorn för vatten, lägg den inte i vatten och spruta inte vatten på den.
2. ANVÄND INTE aceton, thinner eller annat instabilt medel för rengöring.
3. UTSÄTT INTE indikatorn för extrema temperaturer.
4. PLACERA INTE utrustningen framför extremt heta/kalla föremål.
5. RENGÖR indikatorn med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
6. TA BORT strömförsörjningen före rengöring med fuktig trasa.
7. FÖRSE indikatorn med ren ström och skydd mot kortslutningsskador.
8. HA intilliggande områden fria för att säkerställa adekvat luftcirkulation.
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INSTALLATION
Före installationen börjar med den nya Series 758C viktindikatorn, kotrollera och säkerställ så att den är i gott skick. Tag
försiktigt ur indikatorn ur kartongen och undersök den efter skador (såsom skadat ytterhölje och repor) som kan ha uppkommit
under frakten. Behåll kartongen och packmaterialet för eventuell återsändning om det skulle vara nödvändigt. Det är köparens
ansvar att rapportera alla klagomål i form av skador och förluster under frakten.
Om Series 758C viktindikatorn redan skulle vara installerad för en våg, är följande information som beskriver
installationen av indikatorn ej nödvändig att läsa vidare.
Montering
Börja installationen genom att bestämma var instrumentet ska monteras. 758C och 758CSV kan monteras (genom att använda
monteringsbrickan) på ett skrivbord eller annan jämn, platt, horisontell yta eller så kan den monteras på en vägg genom att använda
de två (2) hålen som finns i monteringsklammern och två (2) #10 skruvar som placeras på en vägg med anpassat avstånd.
För att installera brickan på indikatorn, tryck ner säkerhetsregeln för att få in den lilla regeln och håll intryckt. Placera sedan den
större änden av hålen på brickan över skruvarnas huvuden på baksidan av indikatorn. Se Figur 1.
Oavsett var eller hur Series 758C placeras, ska det vara på ett säkert ställe där det inte är för mycket rörelse. Den valda platsen ska
vara fri från vatten och extrema temperaturer. Den bör placeras där bildskärmen lätt kan läsas, inte är i direkt solljus och är nära till
användaren.
Om den placeras på väggen, se då till att skruvarna är tillräckligt starka för att hålla fast 758C på väggen. Monteringsbrickan bör vara
ordentligt fastsatt så att den inte kan lösgöra sig från monteringsytan. Efter att indikatorn är monterad, kan nätsladden anslutas eller så
kan batterier installeras.
Figur 1.
Bracket Mount Screws = Skruvar för monteringsbrickor
Latch = Regel
Latch Release = Säkerhetsregel

Sammankoppling
Både viktcellsinkopplingen och nätanslutningen på Series 758C är tillverkade på baksidan av instrumentet. Viktcellsinkopplingen
använder en 9 pinnars ”D” hane kontakt. En valbar 12VDC 300mA nätansluten UL/CSA kan kopplas till elnätet. Figur 2 illistrerar
baksidan av indikatorn.
Figur 2.
Load Cell = Viktcell (anslutning)
Thumb Screw = Fästskruv
Battery Door = Batterilucka
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INSTALLATION, forts.
Strömförsörjning
För att tillföra ström till Series758C, anslut strömkabelns kontakt på med stickkontakten på baksidan av indikatorn (se Figur 2) och
anslut sedan 12 VDC, 300mA nätadaptern i lämpligt vägguttag. Indikatorn är nu redo att användas.
Batterier
Series 758C använder 6 stycken ”C”-batterier av typen Alkaline, Ni-Cad eller NiMH (inkluderas inte). Om indikatorn ska drivas med
batterier, måste dessa först installeras (fullt laddade vid användning av Ni-Cad eller NiMH) innan användningen påbörjas. Batterierna
placeras i ett batterifack på insidan av indikatorn. Öppningen finns är en borttagbar panel på baksidan av indikatorn. Se Figur 2.
Series 758C kan användas med Alkaline, Ni-Cad eller NiMH batterier. Alla sex (6) batterier måste vara av
samma typ. De måste alla vara enbart Alkaline, enbart Ni-Cad eller enbart NiMH. BLANDA INTE Alkaline och
Ni-Cad eller NiMH batterier.
För att installera batterierna, vänd indikatorn så att bildskärmen är neråt (bort från dig) och vilar på knappsatsen (se Figur 2).
Lokalisera den rektangulära panelen på baksidan av indikatorn och ta bort tumskruvarna som håller fast panelen. Ta bort panelen (lyft
rakt upp och dra åt sidan) så att batterfacket synliggörs. Placera 6 stycken ”C” batterier i facket och säkerställ så att de placeras i
enlighet med polerna som är markerade i batterifacket.
Se Figur 3.

Figur 3.
Efter att alla 6 batterier har placerats i batterifacket, återplacera panelen på baksidan av indikatorn (skjut in fliken i spåret på den
bakre panelen) och installera tumskruvarna. Se till så att strömkabeln inte är ansluten till vägguttaget, vänd sedan på indikatorn
(bildskärmen uppåt) och tryck på ON|OFF knappen. Om bildskärmen startar, har batterierna installerats korrekt. Om inte, ta bort
panelen och se efter om ett eller flera batterier är felplacerade.
Series 758C har inte en batteriladdarkrets. Om du vill använda Ni-Cad eller NiMH batterier, måste dessa vara
fullt laddade innan installation. När de är urladdade, måste Ni-Cad eller NiMH batterierna tas bort och
placeras i en extern batteriladdare för att laddas upp.
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INSTALLATION, forts.
Batteristatus
Om batterierna är förbrukade, kommer indikatorn att visa batteristatusen. Bildskärmen kommer att visa ”battry” och sedan ändras till
≡ yy ≡, där yy visar den resterande batterikraften uttryckt i procent (%) av den totala batteriladdningen.
Lågbatteri indikator
När batterierna är nära punkten då de behöver bytas ut (Alkalines) eller laddas (NiCad eller NiMH), visas en lågbatteri indikator på
bildskärmen. (Se Figur 6.). Om batteriladdningen blir för otillräcklig för korrekt vägning, stängs indikatorn automatiskt av och den
kommer inte att kunna startas igen.
Vid användning av Alkaline batterier
När lågbatteri-indikatorn visas, stäng av indikatorn, ta bort de gamla batterierna och ersätt dem med nya batterier.
Gör samma procedur, när batteribyte blir nödvändigt, som vid installation av nya batterier.
Vid användning av NiCad eller NiMH batterier
När lågbatteri-indikatorn visas, stäng av indikatorn, ta bort de urladdade batterierna och ersätt med laddade
batterier, eller ladda de urladdade batterierna med en extern batteriladdare. Gör samma procedur, när batteribyte
blir nödvändigt, som vid installation av nya batterier.
Viktcellsanslutning
Viktcellskabeln ansluts till Series 758C via en 9 pinnars ”D” kontakt på baksidan av indikatorn. Figur 4. visar pin identifieringen för
viktcellskontakten. Säkerställ så att pinnarna är korrekt identifierade innan en kabel kopplas till dem. Använd kontakten som har
säkerhetsskruvar för att hålla fast viktcellskabeln säkert på baksidan av indikatorn.
Figur 4.
PINNE NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FUNKTION
+EXCITATION
-SIGNAL
Ingen anslutning
Ingen anslutning
SKÖLD
-EXCITATION
+SIGNAL
Ingen anslutning
Ingen anslutning

PARKONTAKTSINFORMATION
BESKRIVNING
KONTAKT
KONTAKTSKAL

ARTIKEL
DE9-P
C883010001

Cardinals del #
6610-2379
6610-1131
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KNAPPSATSENS FUNKTIONER

!

Knappsatsen och dess membran är inte ämnad till att användas med vassa föremål (pennor, naglar etc.). Skada som

orsakats på grund av detta, täcks INTE av garantin.
När Series 758C är avstängd, tillförs ström genom att trycka på ON|OFF och bildskärmen startar. Om indikatorn redan
är påslagen kommer den att stängas av när ON|OFF trycks in och OFF kommer att visas i bildfönstret en kort stund.
Basfunktioner
ZERO används för att återställa bildfönstret till noll upp till den valda gränsen på antingen 4 % eller 100 % av vågens
kapacitet. Nollgränsen bestäms under justeringen och kalibreringen av indikatorn.

UNIT används för att ändra viktenheterna till de alternerande enheterna av mätning som väljs under justeringen och
kalibreringen av indikatorn (VIKTENHETER = 3 eller 4). Till exempel, om pounds visas (lb visas på indikatorn) trycker
man ner den här knappen så att viktenheten visar kilogram (kg visas på indikatorn). Notera! Den här funktionen måste
ställas in under justeringen och kalibreringen för att den här knappen ska fungera.
LOCK/RELEASE används för att låsa och låsa upp bildfönstret. Om HOLD knappen möjliggjordes under justeringen
och kalibreringen kommer ett tryck på den här knappen (efter att ha uppnått ett stabilt viktvärde) att låsa vikten i
indikatorn. Genom att trycka på den här knappen en andra gång kommer bildfönstret att låsas upp återställa värdet till
noll igen. Om AUTO LOCK funktionen var möjliggjord, kommer bildfönstret att låsa den uppmätta vikten som finns på
vågen när vikten är stabiliserad. Genom att trycka på den här knappen kommer fönstret att låsas upp och värdet
återställs till noll, eller om en annan vikt placeras på vågen, låses fönstret efter att ha stabiliserat vikten. NOTERA!
Låsfunktionen är för icke-kommersiell (INTE ”Legal for trade”) användning.

8

KNAPPSATSENS FUNKTIONER, forts.
Body Mass Index (BMI) funktioner
NET/GROSS är till för att skifta mellan Netto (Net) och Brutto (Gross) viktsläge. Det valda läget indikeras genom att
respektive symbol visas i bildfönstret. Notera att om ingen gällande tareringsvikt har blivit programmerad, kommer ett
tillfälligt -Err- att visas i bildfönstret och indikatorn kommer att stanna i Bruttoläge (Gross).
TARE har dubbla funktioner. Genom att trycka på TARE och sedan på ENTER gör att den nuvarande bruttovikten kommer
att sparas som den nya tareringsvikten och gör så att viktvisningen ändrar till nettoviktsläge (Nettovisningen kommer att visas
i fönstret). Genom att trycka på den här knappen, trycka in ett nummervärde (Knappen Tare) och sedan trycka på ENTER
kommer att göra så att det inslagna värdet kommer att accepteras som det nya tarereringsvärdet.

NOTERA! Tareringsvärde som stämmer överens med eller överstiger vågens kapacitet kan inte tryckas in. Dessutom måste
knappsatsens divisionsvärde för tareringen vara detsamma som vågens divisionsvärde. Till exempel, en vikt med divisionsvärde
.05lb kommer att visa -Err- om du försöker trycka in 1.03 som tareringsvikt.
ID/HEIGHT används för att visa och trycka in ett identifierings (ID) nummer för att använda i ID minnesfunktionen och för att
trycka in längden (feet, inches eller centimeter) för Body Mass Index (BMI) beräkningen.
När ID/HEIGHT trycks in, ändras visningen så att det aktuella valda identifieringsnumret (ID) visas och tillåter nya ID
nummer att tryckas in.
Nummerknapparna 0 till 9 används för att trycka in numeriska data under justeringen och kalibreringen,
men också till normal användning av indikatorn. NOTERA! Knapparna 0 och 1 har dubbla funktioner. De
används för att trycka in numeriska data under justeringen och kalibreringen, men också under normal
användning av indikatorn och som ja eller nej (1 = JA, 0 = NEJ) för varierande ändamål.
ENTER har två funktioner. Först, vid kontroll av justeringsparametrar kommer nuvarande inställningar av
parametrarna att visas när ENTER trycks ner. Sedan används ENTER för att bekräfta inmatad data och
gör så att indikatorn bearbetar den inmatade datan.
CLEAR används för att rensa inkorrekt data som tryckts in, utan att bearbeta datan. Om inkorrekt data
trycks in, tryck ner CLEAR och slå in rätt data. NOTERA! CLEAR måste tryckas ner före ENTER för att
vara säker på att datan inte bearbetas.
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SYMBOLER
Symbolerna tänds för att indikera att bildfönstret är i det läge som motsvarar den symboliska beteckningen eller för att visa att den
indikerade statusen är i aktivt läge.
Figur 6.

LO BAT
Symbolen LO BAT (Low battery/Dåligt batteri) används vid batteridrift. Det kommer att visa ON för att indikera att batterierna snart
behöver bytas. Det kommer inte att ske någon förändring i driften förrän batteriet är så urladdat att det påverkar funktionerna. Vid det
laget kommer indikatorn automatiskt att stänga av sig själv.
GROSS
Symbolen GROSS tänds för att visa att den visade vikten är bruttovikt.
Bruttovikten visas när ingen tareringsvikt (föremålet) är lagrad.
TARE
Symbolen TARE tänds för att visa att indikatorn är i ett viktläge där en känd tareringsvikt är lagrad.
NET
Symbolen NET tänds för att visa att den visade vikten är nettovikt. Nettovikten bestäms genom att den lagrade vikten subtraheras från
bruttovikten. Den tarerade vikten är vanligtvis vikten på det tomma föremålet. Notera att NET symbolen endast är aktiv när ett tarerat
viktvärde är lagrat.
(STABLE)
Symbolen STABLE visas när vikten är stabiliserad. När den inte visas, innebär det att förändringarna i viktvisningen är större
än rörelsens begränsningar som valdes under justeringen och kalibreringen av indikatorn.
ZERO
Symbolen ZERO visas för att indikera att vikten är +/- ¼ division från nollpunkten.
LOCK
Symbolen LOCK tänds för att visa att indikatorn har låst vikten.
NOTERA! Låsfunktionen måste vara frånkopplad under justeringen och kalibreringen. Under användning,
efter att ett stabilt viktvärde uppnåtts, tryck ner LOCK/RELEASE (eller återställ Auto Lock) kommer att
göra så att indikatorn låser vikten och visar symbolen. Genom att trycka ner LOCK/RELEASE andra gång
(eller låta värdet understiga Auto Lock värdet) låses bildfönstret upp och symbolen slocknar.
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SYMBOLER forts.
kg
Symbolen kg visas för att indikera att den visade vikten är uppmätt i kilogram.
ST
Symbolen ST visas för att indikera att den visade vikten är uppmätt i Stones.
lb
Symbolen lb visas för att indikera att den visade vikten är uppmätt i pounds.
oz
Symbolen oz visas för att indikera att den visade vikten är uppmätt i ounces.
FT-INCHES
Symbolen FT-INCHES visas för att indikera att den visade längdmätningen är uppmätt i feet och inches.
cm
Symbolen cmf visas för att indikera att den visade längdmätningen är uppmätt i centimeter.
BODY MASS INDEX
Symbolen BODY MASS INDEX visas när den beräknade mängden kroppsfett är uppmätt.

Stavdiagrammet används för att visa en grafisk presentation (skala från Low (Låg) till High (Hög)) av Body Mass Index beräkningen.
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ANVÄNDNING
Typ = 0 (Ingen ID-lagring)
Grundanvändning
Vägning
1. Tryck ner ON/OFF för att starta indikatorn.
2. Treck ner ZERO för att nollställa bildfönstret. Symbolen ZERO, GROSS och lb, oz, kg eller ST kommer att tändas för att
indikera att vågen är redo att användas.
3. Placera personen på vågen och läs vikten på bildfönstret.
4. Ta bort personen från vågen.
Nollställa viktvisningen
1. Med bildfönstret i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS är tänd), tryck ner ZERO.
2. Viktvisningen kommer att nollställas. Symbolerna ZERO och STABLE kommer att tändas och indikerar ett stabilt noll-läge
i bruttoviktstillstånd.
Metrisk omvandling
För att förändra mätenheterna, tryck ner UNITS för att skifta mellan pounds och kilogram. Notera att symbolerna lb eller kg kommer
att tändas för att indikera vilken viktenhet som är vald.

!

NOTERA! Tareringsinslagningar är inte tillåtna om Auto Hold är aktiverad.

Använd knappen Tare (Tareringsvikten är INTE känd)
1. Med indikatorn i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS visas), placera föremålet (rullstol, rollator, etc….) på vågen för att
tareras.
2. Tryck ner TARE. Bildfönstret kommer att visa föremålets vikt och symbolen TARE kommer att tändas.
3. Tryck ner ENTER. Den visade vikten kommer att ändras till 0.0 och symbolen NET kommer att tändas, som indikerar att
nettovikten visas. Föremålets vikt har registrerats som ”tareringsvikt”.
4. Fortsätt med vägningen.
Registrera tareringsvikt (Tareringsvikten är känd)
1. Med indikatorn i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS visas), tryck ner TARE. Bildfönstret kommer då att visa noll eller den
tidigare inslagna tareringen (om det finns någon) och symbolen TARE kommer att tändas.
2. Om det visade värdet accepteras, tryck ner ENTER för att spara det. I annat fall, använd nummerknapparna för att
registrera önskad tareringsvikt. Notera: När tareringsvärden registreras kan maximalt 4 siffror slås in, vilka ökar från höger
till vänster i bildfönstret. Antalet ingående eller sökta nollor som önskas för att uppnå den önskade tareringsvikten är
beroende av DIVISIONSVÄRDET som valdes under kalibreringsproceduren.
Till exempel:
Divisionsvärde:
Önskat Tareringsvärde:
Knappsekvens:
3.
4.

0.01
1.50 lb
150

Efter att önskat tareringsvärde är registrerat, tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa en minus Nettovikt och
symbolen NET kommer att tändas.
Fortsätt med vägningen.
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ANVÄNDNING, forts.
Typ = 0 (Ingen ID-lagring)
Grundanvändning, forts.
Återkallning av tareringsvikt
1. Med indikatorn i Nettoviktsläge (symbolen NET visas), tryck ner TARE.
2. Bildfönstret kommer att visa den föregående registrerade tareringen i cirka 1 sekund och sedan återgå till Nettoviktsläget
(symbolen NET visas)
Rensning av tareringsvikten
1. Tryck ner NET/GROSS för att återgå till Bruttoviktsläge.
2. Avlägsna alla föremål från vågen och tryck ner ZERO, vilket kommer att återställa tareringsvikten till noll.
Body Mass Index (BMI) användning.
Att väga och beräkna BMI
1. Tryck ner ON/OFF för att starta indikatorn.
2. Tryck ner ZERO för att nollställa bildfönstret. Symbolen ZERO, GROSS och lb, oz, kg eller ST kommer att tändas för att
indikera att vågen är redo att användas.
3. Genomför tareringsprocedur om det är önskvärt. Läs de tidigare avsnitten ”Använd Tare” eller ”Registrera tareringsvikt”
för att se hur man använder tareringsfunktionerna.
4. Placera personen på vågen.
5. Tryck ner ID/HEIGHT.
6. Om Feet-Inches valdes (Feet = 1) för längdmätningen under justeringen och kalibreringen, kommer bildfönstret att ändras
och visa Feet=.
a. Använd sifferknapparna och slå in 1 siffra för varje feet i längden, tryck sedan ner ENTER.
b. Bildfönstret kommer att ändras och visar inCH=
c. Använd sifferknapparna och slå in upp till 3 siffror (# # . #) för längden i inches, tryck sedan ner ENTER eller
tryck ner ENTER om inga inches behövs.
7. Om centimeter valdes (Feet = 0) för längdmätningen under justeringen och kalibreringen, kommer bildfönstret att ändras
och visa C=.
a. Använd sifferknapparna och slå in upp till 4 siffror (# # #. #) för längden i centimeter, tryck sedan ner ENTER.
8. Läs vikten och BMI visningen.
9. Avlägsna personen från vågen.
10. BMI-visningen kommer att rensas när vikten går tillbaka till noll.
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ANVÄNDNING, forts.
Typ = 0 (Ingen ID-lagring)
Användningsschema (endast engelska)
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ANVÄNDNING, forts.
Typ = 1 (ID-lagring)
Grundanvändning utan ID
Vägning
1. Tryck ner ON/OFF för att starta indikatorn.
2. Tryck ner ZERO för att nollställa bildfönstret. Symbolen ZERO, GROSS och lb, oz, kg eller ST kommer att tändas för att
indikera att vågen är redo att användas.
3. Placera personen på vågen och läsa av viktvisningen.
4. Ta bort personen från vågen.
Nollställa viktvisningen
1. Med bildfönstret i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS är tänd), tryck ner ZERO.
2. Viktvisningen kommer att nollställas. Symbolerna ZERO och STABLE kommer att tändas och indikerar ett stabilt noll-läge
i bruttoviktstillstånd.
Metrisk omvandling
För att förändra mätenheterna, tryck ner UNITS för att skifta mellan pounds och kilogram. Notera att symbolerna lb eller kg kommer
att tändas för att indikera vilken viktenhet som är vald.
Användning av tarering utan ID
Använd knappen Tare (Tareringsvikten är INTE känd)
5. Med indikatorn i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS visas), placera föremålet (rullstol, rollator, etc….) på vågen för att
tareras.
6. Tryck ner TARE. Bildfönstret kommer att visa föremålets vikt och symbolen TARE kommer att tändas.
7. Tryck ner ENTER. Den visade vikten kommer att ändras till 0.0 och symbolen NET kommer att tändas, som indikerar att
nettovikten visas. Föremålets vikt har registrerats som ”tareringsvikt”.
8. Fortsätt med vägningen.
Registrera tareringsvikt (Tareringsvikten är känd)
5. Med indikatorn i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS visas), tryck ner TARE. Bildfönstret kommer då att visa noll eller den
tidigare inslagna tareringen (om det finns någon) och symbolen TARE kommer att tändas.
6. Om det visade värdet accepteras, tryck ner ENTER för att spara det. I annat fall, använd nummerknapparna för att
registrera önskad tareringsvikt. Notera: När tareringsvärden registreras kan maximalt 4 siffror slås in, vilka ökar från höger
till vänster i bildfönstret. Antalet ingående eller sökta nollor som önskas för att uppnå den önskade tareringsvikten är
beroende av DIVISIONSVÄRDET som valdes under kalibreringsproceduren.
Till exempel:
Divisionsvärde:
Önskat Tareringsvärde:
Knappsekvens:
7.
8.

0.01
1.50 lb
150

Efter att önskat tareringsvärde är registrerat, tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa en minus Nettovikt och
symbolen NET kommer att tändas.
Fortsätt med vägningen.
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ANVÄNDNING, forts.
Typ = 1 (ID-lagring)
Användning av tarering med eller utan ID
Återkallning av tareringsvikt
1. Med indikatorn i Nettoviktsläge (symbolen NET visas), tryck ner TARE.
2. Bildfönstret kommer att visa den föregående registrerade tareringen i cirka 1 sekund och sedan återgå till Nettoviktsläget
(symbolen NET visas)
Rensning av tareringsvikten
1. Tryck ner knappen NET/GROSS för att återgå till Bruttoviktsläge.
2. Avlägsna alla föremål från vågen och tryck ner ZERO, vilket kommer att återställa tareringsvikten till noll.
Användning av tarering me ID
Lägg till eller ändra ID (Tareringsvikten är INTE känd)
1. Placera föremålet (rullstolen, rollatorn, etc…) på vågen för att tareras. Tryck ner NET/GROSS för att säkerställa att
indikatorn är i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS visas).
2. Tryck ner ID/HEIGHT. Bildfönstret kommer att ändras och visa id=.
3. Använd sifferknapparna och slå in ID-numret. NOTERA! ID-nummer kan vara mellan 1 och 99.
4. Tryck ner ENTER.
5. Bildfönstret kommer att visa 0.0 och symbolen TARE visas.
6. Tryck ner TARE.
7. Viktvisningen kommer att återställas till noll och symbolen NET kommer att tändas och indikerar att nettovikten visas.
Föremålets vikt har blivit registrerat som ”tareringsvikten”.
8. Fortsätt med vägningen.
Lägg till eller ändra ID (Tareringsvikten är känd)
1. Tryck ner NET/GROSS för att säkerställa att indikatorn är i Bruttoviktsläge (symbolen GROSS visas),
2. Tryck ner ID/HEIGHT. Bildfönstret kommer att ändras och visa id=.
3. Använd sifferknapparna och slå in ID-numret. NOTERA! ID-nummer kan vara mellan 1 och 99.
4. Tryck ner ENTER.
5. Bildfönstret kommer att visa 0.0 eller den tidigare registrerade tareringen (om det finns någon) och symbolen TARE visas.
6. Om det visade värdet accepteras, tryck ner ENTER för att spara det. I annat fall, använd nummerknapparna för att
registrera önskad tareringsvikt. Notera: När tareringsvärden registreras kan maximalt 4 siffror slås in, vilka ökar från höger
till vänster i bildfönstret. Antalet ingående eller sökta nollor som önskas för att uppnå den önskade tareringsvikten är
beroende av DIVISIONSVÄRDET som valdes under kalibreringsproceduren.
Till exempel:
Divisionsvärde:
Önskat Tareringsvärde:
Knappsekvens:
7.
8.

0.01
1.50 lb
150

Efter att önskat tareringsvärde är registrerat, tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa en minus Nettovikt och
symbolen NET kommer att tändas.
Fortsätt med vägningen.
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ANVÄNDNING, forts.
Typ = 1 (ID-lagring)
Grundanvändning med ID
Vägning
1. Tryck ner ON/OFF för att starta indikatorn.
2. Tryck ner ZERO för att nollställa bildfönstret. Symbolerna ZERO, GROSS och lb, oz, kg eller ST kommer att visas för att
indikera att vågen är redo att användas.
3. Tryckn ner ID/HEIGHT. Bildfönster visar id=.
4. Använd sifferknapparna och slå in ID-numret.
5. Tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa den tidigare lagrade tareringen och symbolen TARE visas.
6. Tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa en minus nettovikt och symbolen NET visas.
7. Placera personen på vågen och läs av viktvisningen.
8. Avlägsna personen från vågen.
Body Mass Index (BMI) Användning utan ID
Vägning och beräkning av BMI
1. Tryck ner ON/OFF för att starta indikatorn.
2. Tryck ner ZERO för att nollställa bildfönstret. Symbolerna ZERO, GROSS och lb, oz, kg eller ST kommer att visas för att
indikera att vågen är redo att användas.
3. Tryck ner ID/HEIGHT. Bildfönster visar id=.
4. Använd sifferknapparna och slå in ID-numret.
5. Tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa den tidigare lagrade tareringen och symbolen TARE visas.
6. Tryck ner ENTER. Bildfönstret kommer att visa en minus nettovikt och symbolen NET visas.
7. Placera personen på vågen.
8. Tryck ner ID/HEIGHT. Bildfönstret ändras och visar nuvarande ID-nummer.
9. Tryck ner ID/HEIGHT igen.
10. Om Feet-Inches valdes (Feet = 1) för längdmätningen under justeringen och kalibreringen, kommer bildfönstret att ändras
och visa Feet=.
a. Använd sifferknapparna och slå in 1 siffra för varje feet i längden, tryck sedan ner ENTER.
b. Bildfönstret kommer att ändras och visar inCH=
c. Använd sifferknapparna och slå in upp till 3 siffror (# # . #) för längden i inches, tryck sedan ner ENTER eller
tryck ner ENTER om inga inches behövs.
11. Om centimeter valdes (Feet = 0) för längdmätningen under justeringen och kalibreringen, kommer bildfönstret att ändras
och visa C=.
a. Använd sifferknapparna och slå in upp till 4 siffror (# # #. #) för längden i centimeter, tryck sedan ner ENTER.
12. Läs vikten och BMI visningen.
13. Avlägsna personen från vågen.
14. BMI-visningen kommer att rensas när vikten går tillbaka till noll.
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ANVÄNDNING, forts.
Typ = 1 (ID-lagring)
Användningsschema (endast engelska)
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INSTÄLLNING OCH KALIBRERING
Series 758C Viktindikeringsinstrumentet har blivit noggrant testat och kalibrerat innan leverans. Om indikatorn levererades med en
våg, är inte kalibrering nödvändigt. Om indikatorn kopplas samman med en våg för första gången eller omkalibrering krävs på grund
av andra anledningar, fortsätt enligt anvisningar.
Kalibreringen av Series 758C genomförs helt och hållet med knappsatsen. För att komma till kalibreringsläget, måste
kalibreringsomställaren tryckas ner och hållas nertryckt medan indikatorn vänds.
Starta kalibreringen:
1. Med strömmen ej ansluten, ta bort de 2 skruvarna från vänster sida av luckan (sedd från framsidan av indikatorn) och ta
bort luckan.
2. Hitta kalibreringsomställaren SW1 på kretskortet och tryck in den. Se Figur 7.
3. När omställaren är nertryckt, tryck på ON/OFF.
4. När bildfönstret visar int=, släpp kalibreringsomställaren. Indikatorn är nu redo för kalibrering.

Figur 7.
Screws = skruvar
Calibration Switch SW1 = Kalibreringsomställare SW1

Under kalibreringen är det viktigt att registrera de operativa parametrarna via indikatorns knappsats. Genom att trycka ner ENTER
utan att registrera ett nytt värde gör att aktuell inställning sparas och man går vidare till nästa steg. För att ändra en inställning, genom
att använda sifferknapparna, slår man in ett nytt värde och trycker sedan på ENTER. Då sparas det nya värdet och man kan gå vidare
till nästa steg.

!

VARNING! Knappsatsen och dess membran är inte ämnad till att användas med vassa föremål (pennor, naglar etc.).

Skada som orsakats på grund av detta, täcks INTE av garantin.
Int = (INTERVALL-INSTÄLLNING)
Tryckn ner knappen ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara det. I
annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är 1, 2, 5 eller
10.
NOTERA! Om det valda intervall-värdet är 10 (int=10), kommer dPP-symbolen inte att visas. Inställningen kommer att forsätta till
CAP=, för vågens viktkapacitetsläge.
Unit = (VIKTENHET)
När bildfönstret visar Unit=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna
värden är:
0 = Ingen
1= Endast Pounds
2 = Endast Kilogram
3 = Pounds/Kilogram
4 = Kilogram/Pounds
5 = Endast Ounces
6 = Endast Gram
7 = Stones och Pounds eller Kilogram
Om Unit = 7 (Stones och Pounds/Kilograms) är valt, måste det valda värdet för int= (Vågintervall) och dPP= (Decimal Point Position
= Decimalposition) vara inställd på (1).
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INSTÄLLNING OCH KALIBRERING, forts.

!

NOTERA! Viktinställningen för Stones och Pounds/Kilogram är XX.YY.Y, där XX är vikten i Stones och YY.Y är det

återstående värdet i pounds. Vänligen notera, att i det här läget, kommer symbolerna ”ST” och ”lb” att visas.
dPP= (DECIMAL POINT POSITION = DECIMALPOSITION)
När dPP= visas, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara
det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är:
0 = XXXXXX
1 = XXXXX.X
2 = XXXX.XX
3 =XXX.XXX
CAP= (SCALE CAPACITY = VÅGKAPACITET)
När CAP visas, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara
det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är: 1 till
99,999.
Cal= (CALIBRATION = KALIBRERING)
När Cal visas, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Bildfönstret kommer att visa den aktuella inställningen 0 (0 = NEJ).
Om vågen precis har blivit kalibrerad och du inte vill kalibrera igen och fortsätta till trA=, the Zero Tracking Range (Inställning för
nollställning), tryck endast ner ENTER och den interna kalibreringsinställningen kommer att bevaras.
För att starta kalibreringen, tryck ner knappen 1/YES för att välja ja (1 = JA), tryck sedan ner ENTER. Efter att ENTER har tryckts
ner kommer bildfönstret att visa LOAd=.
LOAd= (LOAD CALIBRATION WEIGHT = LASTA KALIBRERINGSVIKT)
Bildfönstret kommer att ändras till LOAd= vilken är en uppmaning att slå in kalibreringsviktens värde och placera samma massa med
testvikter på vågen.
1.
2.
3.
4.

Se till så att vågen är tömd och fri från skräp, placera sedan den önskvärda vikten med testvikter på vågen. Det
rekommenderas att minst 50 % av vågens kapacitet används, men 70 % till 100 % är att föredra.
Tryck ner ENTER.
Bestäm den exakta mängden testvikter som ska placeras på vågen, tryck sedan in detta värde på knappsatsen. Verifiera så
att det intryckta värdet är detsamma som den totala vikten av testvikter och den minst signifikanta siffran överenstämmer
med vågintervallen.
Tryck ner ENTER.

UnLOd= (UNLOAD CALIBRATION WEIGHT = LASTA AV KALIBRERINGSVIKT)
Efter ett litet tag kommer bildfönstret att ändras till UnLOd, vilket är en uppmaning till testvikterna ska tas bort från vågen. Ta bort
vikterna och tryck sedan ner ENTER. Den beräknade kalibreringsfaktorn är nu lagrad i indikatorns stabila minne.
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INSTÄLLNING OCH KALIBRERING, forts.
trA= (ZERO TRACKING RANGE = NOLLSTÄLLNING)
Den här inställningen för nollställning är ett värde i vågdivisionen som automatiskt kommer att stängas av.
När bildfönstret visa trA=, tryck ner ENTER för visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för
att spara det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Värden på 1 till
18 (1 till 9 divisioner genom 0.5 divisioner) är tillgängliga för nollställningen. NOTERA! En inslagning av 0 (noll) kommer att avluta
den här inställningen.
trL= (FOUR PERCENT ZERO TRACKING RANGE LIMIT = FYRA PROCENTS NOLLNINGSGRÄNS)
Den här inställningen bestämmer om en 4 % gräns ska placeras på nollningsgränsen och nollställningen.
Om möjligt, nollningsgränsen och nollställningen är begränsad till 4 % av vågkapaciteten.
Om möjligt, kommer nollningssökningen och nollställningen att operera upp till vågens fulla kapacitet.
När bildfönstret visar trL=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, genom att använda sifferknapparna 0/NEJ eller 1/JA kan nya inställningar göras, tryck sedan ner
ENTER.
UnS (UNSTABLE RANGE = INSTABIL GRÄNS)
När bildfönstret visar UnS, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, använd sifferknapparna för att trycka in ett nytt värde för antalet divisioner för förändringar som tillåts
före indikering av instabilt läge (symbolen STABLE kommer att slockna), tryck sedan ner ENTER för att spara det. Tillåtna värden
är: 1 till 9.
FLt= (DIGITAL FILTER LEVEL SELECTION = DIGITALT FILTER FÖR NIVÅVAL)
Bildfönstret kommer att ändras och visa FLt=, vilket är symbolen för valet av den digitala filternivån. Indikatorn levereras
inprogrammerad med fabrikens filterinställning (1 = minimal). Vänligen kontrollera med din servicetekniker om du skulle vilja ändra
filternivån brytpunkten.
Tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara det. I annat
fall, använd sifferknapparna för att trycka in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är: 0, 1, 2 eller 3.
Notera, om du väljer 3 (Vanlig filtrering) kommer två extra val att visas.
0 = Upphör – INGEN filtrering
1 = MINIMAL FILTRERING
2 = MÅTTLIG FILTRERING
3 = VANLIG FILTRERING
NOTERA! Valen, F= (Filtreringsnivå) och br= (Brytpunkt) kommer endast att visas om 3 väljs (Vanlig
filtrering) för FLt= Digital filternivå.
F= (FILTRERINGSNIVÅ)
Om Vanlig filtrering väljs, kommer bildfönstret att ändras och visar F=, Filtreringsnivån. Filtreringsnivån är ett nummer från 1 till 16
som motsvarar filtreringsnivån, där 16 är det högsta filtret och 1 är det lägsta.
Tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara det. I annat
fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är: 1 till 16.
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INSTÄLLNING OCH KALIBRERING, forts.
br= (BREAK RANGE = BRYTPUNKT)
Brytpunkten är ett nummer mellan 1 och 64, vilket motsvarar numret på divisionsförändringen för att bryta sig loss från filtreringen.
När bildfönstret visar br=, tryck ner knappen ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner
ENTER för att spara det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det.
Tillåtna värden är: 1 till 64.
Sr= (SAMPLE RATE = TESTVÄRDE)
När bildfönstret visar Sr=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Testvärdet
kan ställas in från ett minimum på 1 test per sekund till ett maximum av 10 tester per sekund och intervall. Tillåtna värden är: 1 till
10.
HOLd= (HOLD MODE = LÅSLÄGE)
När bildfönstret visar HOLd=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner
ENTER för att spara det. I annat fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det.
Tillåtna värden är:
0 = NEJ
1= JA
2 = AUTO (Automatisk låsning)
•
•

Om HOLd=0 eller 1 (JA eller NEJ) är valt, fortsätt till tyPE (Operationsläge) avsnittet.
Om HOLd=2 (AUTO) är vald, ett extra val, kommer bAnd= (Auto Lock Reset Band = Automatisk låsning för återställning)
att visas och tyPE= (Operationsläge) kommer inte att visas. Opereringsläget kommer automatiskt att ställas in på 0
(Basoperation, tarering är ej tillåten). Fortsätt till bAnd= (Auto Lock Reset Band = Automatisk låsning för återställning) för
att fortsätta inställningarna.

Låsfunktionen (när den visas HOLd=1) tillåter indikatorn att låsa den visade vikten när LOCK/RELEASE trycks ner. Genom att
trycka på knappen igen, låses bildfönstret upp. Om den automatiska låsfunktionen (HOLd=2) väljs, kommer indikatorn automatiskt
att låsa vikten när ett stabilt värde är uppnått som övergår Automatiska värdet för återställning.
NOTERA! LÅS-läget (HOLD) under användning, används endast i icke kommersiella tillämpningar och måste vara
inställd på 0 = NEJ (frånkopplad) för ”Legal for trade” tillämpningar.

baND= (AUTO LOCK RESET BAND = AUTOMATISK LÅSNING FÖR ÅTERSTÄLLNING)
Om Automatisk låsning väljs, kommer bildfönstret att ändras och visa bAnd=., Auto lock reset band värdet. Det här värdet är antalet
divisionsförändringar som behövs för att återställa den automatiska låsningen. För att den automatiska låsningen ska fungera, måste
vikten på vågen överstiga värdet på bAnd= (och förbli stabilt). För att lösgöra den automatiska låsningen, måste vikten på vågen
understiga värdet på bAnd=. Sedan kan nästa viktoperation påbörjas.
Tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara det. I annat
fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är: 0 till 99.
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tyPE= (ANVÄNDNINGSLÄGE)
Den här inställningen bestämmer om indikatorn opererar i Grundläge (ingen ID-lagring) eller med ID-lagring.
0 = Grundoperation
1 = ID-lagring möjlig
btn= (BUTTON OPERATION = KNAPPANVÄNDNING)
Inställningarna bestämmer vilka knappar (NET/GROSS, TARE och/eller ID/HEIGHT) som är utestängda under normal
användning.
Tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER för att spara det. I annat
fall, använd sifferknapparna för att slå in ett nytt värde, tryck sedan på ENTER för att spara det. Tillåtna värden är: 0, 1, 2 eller 3.
0 = Inga knappar inkopplade
1 = Kapparna NET/GROSS och TARE inkopplade
2 = Knapparna ID/HEIGHT urkopplade
3 = Knapparna NET/GROSS, TARE och ID/HEIGHT urkopplade
FEEt= (LÄGE FÖR LÄNGDMÄTNING)
Det här är inställningen för att bestämma om centimeter eller feet-inches kommer att användas för längdmätningsvärdet när BMIfunktionen ska beräknas.
När bildfönstret visar FEEt=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner
ENTER för att spara det. I annat fall, genom att använda sifferknapparna 0/NEJ eller 1/JA kan nya inställningar göras, tryck sedan
ner ENTER för att spara det.
0 = Centimeter
1 = Feet-Inches
niCAD= (Val för batterityp)
Om batterier ska användas, bestämmer den här inställningen vilka batterier som ska användas; Alkaline, NiCad (eller NiMH).
När bildfönstret visar niCAD=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner
ENTER för att spara det. I annat fall, genom att använda sifferknapparna 0/NEJ eller 1/JA kan nya inställningar göras, tryck sedan
ner ENTER för att spara det.
0 = Alkaline
1 = NiCad eller NiMH
PUD= (Nollning vid uppstart)
När bildfönstret visar PUD=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, genom att använda sifferknapparna 0/NEJ eller 1/JA kan nya inställningar göras, tryck sedan ner
ENTER för att spara det.
Om 1 = JA är vald, kommer bildfönstret automatiskt att nollställas vid uppstart.
Om 0 = NEJ är vald, kommer bildfönstret inte att nollställas.
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INSTÄLLNING OCH KALIBRERING, forts.
ASH= (Automatisk avstängning)
Den automatiska avstängningen kommer automatiskt att aktiveras och stänga av indikatorn efter en förutbestämd tidsperiod (1 till 9
minuter, ungefärlig tid) av inaktivitet för att förlänga batteriets livslängd. För att starta indikatorn igen, måste man trycka på knappen
ON/OFF.
När bildfönstret visar ASH=, tryck ner ENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, genom att använda sifferknapparna 0/NEJ eller 1/JA kan nya inställningar göras, tryck sedan ner
ENTER för att spara det. Tillåtna värden är 0 till 9. Notera att 0 kopplar ur den automatiska avstängningsfunktionen.
SLP= (Viloläge)
Viloläget gör också att batteriets livslängd förlängs när indikatorn står oanvänd under en förutbestämd tidsperiod (1 till 9 minuter,
ungefärlig tid). När den här funktionen är inkopplad, kommer viktcellernas aktivitet att minskas och bildfönstret kommer att visa
SLEEP. Funktionen Viloläge kräver att indikatorn står i centrerat noll-läge för att aktiveras, i skillnad mot den Automatiska
avstängningen, som endast kräver stillestånd. När en vikt placeras på vågen aktiveras indikatorn och återgår till vägningsläge.
När bildfönstret visar SLP=, tryck nerENTER för att visa aktuell inställning. Om det visade värdet är acceptabelt, tryck ner ENTER
för att spara det. I annat fall, genom att använda sifferknapparna 0/NEJ eller 1/JA kan nya inställningar göras, tryck sedan ner
ENTER för att spara det. Tillåtna värden är 0 till 9. Notera att 0 kopplar ur Viloläget.
Kalibreringsproceduren är nu fullföljd. Avlägsna strömmen från indikatorn och återställ för användning.
GENOMGÅNG FÖR INSTÄLLNING
Series 758C tillåter flera operationella parametrar att genomgås och ändras när det är nödvändigt, utan att behöva gå in i läget för
inställning och kalibrering. Parametrarna i genomgången för inställningarna kommer att visas i följande ordning:
•
•
•
•
•
•

btn
FEEt
niCAd
PUD
ASH
SLP

Inkoppling eller urkoppling av knapparna NET/GROSS, TARE och/eller ID/HEIGHT.
Välj Centimeter eller Feet-inches för BMI längdmätning.
Välj att använda batterierna Ni-Cad (NiMH) eller Alkaline.
Inkoppling eller urkoppling av den automatiska nollställningen vid uppstart.
Urkoppling eller val att välja antal minuter för automatisk avstängning med timer.
Urkoppling eller val att välja antal minuter för inaktivitet för nollan för viloläge.

För att komma till genomgången för inställning
1. Stäng av indikatorn.
2. Tryck ner och håll intryckt LOCK/RELEASE och tryck sedan ner ON.
3. Bildfönstret kommer att visa SEtUP en kort stund och sedan ändra till btn=, valet för att inkoppla eller urkoppla knapparna
NET/GROSS, TARE och/eller ID/HEIGHT.
4. Se instruktionerna som finns under Inställningar och kalibrering i den här bruksanvisningen för information om hur man
ändrar dessa parametrar.
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VISNING FÖR FEL OCH STATUS
Series 758C är utrustad med ett diagnostiskt mjukvaruprogram som testar olika doser av indikatorns kretsar och verifierar korrekt
funktion. Om ett fel skulle upptäckas, visas ett fel- eller statusmeddelande som uppmärksammar användaren på problemet. Nedan
följer en lista på sådana fel och vad de betyder:
Display
-Err-OF-trL-UnSAdErr
CALib
ErrA
ErrAL
ErrAH
EE Err
OCAP
OFF

Meaning
Alllmänt fel, inkorrekt inmatning försöktes.
Försökte att visa ett negativt nummer större än -9,999 eller ett positivt nummer större än 99,999.
Indikerar ett försök att nollställa en vikt utanför vågens nollvidd. (Se Fyraprocents nollningsgäns.)
Rörelse visas när indikatorn försöker att göra utföra följande funktioner: Uppstart Noll eller Nollning
Bildfönster.
Ett analogt till digitalt konverteringsfel i kommunikationen har upptäckts. Kontakta representanten för
vågservice.
Indikerar olämpligt lagrad kalibreringsdata, kalibrering är nödvändigt.
Det analoga till digitala testvärdet är inkorrekt.
Viktcellsinmatningen är lägre än indikatorvidden.
Viktcellsinmatingen är högre än indikatorvidden.
NOVRAM fel. Kontakta representanten för vågservice.
Vikten överstiger vågens kapacitet.
Visas för att indikera att indikatorn håller på att stängas av.
INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Series 758C indikator är utvecklad för att förse dig år av problemfri användning. Hur som helst, om du upplever ett problem, vänligen
läs igenom felsökningsguiden innan du ringer efter service. Följande avsnitt beskriver flera typer av symptom med lösningar.
Problem
Bildskärmen stängs inte av

Möjlig lösning
Nätanslutning (AC-adapter):
•
Är AC-adaptern helt insatt i vägguttaget?
•
Kontrollera vägguttaget. Pröva att använda en annan nätadapter i samm uttag,
hjälper det?
•
Kontrollera strömbrytaren.
•
Har det varit fel på strömmen?
Batterianvändning:
•
Kontrollera så att batterierna är korrekt ditsatta och korrekta.
•
Är batterierna urladdade?
Om det är Alkaline-batterier, ta bort dessa och sätt dit nya.
Om det är Ni-Cad eller NiMH-batterier, ta bort dessa och ersätt med fulladdade batterier
eller ladda upp dem med en extern batteriladdare.

Fel vikt visas

Har indikatorn blivit kalibrerad?
Säkerställ så att vågen inte rör ett närliggande objekt.
Kontrollera viktcellernas kabelinkoppling.
Har rätt användningsprocedur genomförts?

Indikatorn visar inte vikten

Läs igenom avsnittet Visning för fel och status och säkerställ att meddelandet O CAP inte
visas. Om så är fallet och vågen inte är lastad, genom för kalibreringsproceduren.
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758C SÄKERHETS-SIGILL INSTALLATION
758C viktindikatorinstrument är utvecklad för att ha två separata ledningskablar som säkerhets-sigill. Den ena kabeln förhindrar
tillträde till kalibreringsomställaren medan den andra kabeln förhindrar vågens kabel från att bli frånkopplad från viktindikator.
Lokala lagar tillåter eller tillåter inte att sådan sigill används. Om de lokala lagarna där du bor kräver användning av dessa säkerhetssigill, följ nedanstående direktiv för att installera dessa sigill.
Kalibrerings-sigill
1. Säkerställ så att fästskruvarna (på sidan av locket på den bakre panelen) är ordentligt åtdragna innan du fortsätter.
2. Trä sigill-kabeln genom hålet enligt bilden.
3. Dra åt kabeln ordentligt och installera ledsigillet.
4. Skruvarna kan inte tas bort utan att sigillet skadas.
Anslutning av viktcellskabel
1. Säkerställ så att viktcellskabeln är ordentligt fastsatt i 9-pinnars ”D” kontakten på baksidan av indikatorn, innan du
fortsätter.
2. Om din viktcellskabel har plana skruvar som säkerställer dem i 9-pinnarskontakten:
Trä sigill-kabeln genom hålet på kontakten och fästskruvarnas huvuden säkerställer på baksidan av indikatorn som visas i Figur
8, gå sedan vidare till steg 4.
3. Om din viktcellskabel har borrade fästskruvar som säkrar den i 9-pinnarskontakten:
Trä sigill-kabeln genom hålen på fästskruvarna och säkra viktcellskabeln på baksidan av indikatorn som visas i Figur 9, fortsätt
sedan till steg 4.
4. Dra åt kabeln ordentligt och installera lednings-sigillet.
Figur 8.

Figur 9.
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PARTS IDENTIFICATION
758C SERIES
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Cardinal Scale Manufacturing Co.
PO BOX 151 WEBB CITY, MO 64870
PH (417) 673-4631 – FAX (417) 673-5001
Web site – http://www.detectoscale.com

Auktoriserad återförsäljare:

Stora vägen 31
513 33 Fristad
Sverige
Tel:033-23 30 50, Fax:033-23 30 59
info@medcam.se
www.medcam.se
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