NOLLKALIBRERING AV STATHMOS 3070
1. Anslut alla kablar (ström och vågkabel)
2. Starta upp instrumentet genom att trycka på knappen 0/I
3. Håll in knappen 0/I och ƒ samtidigt i cirka två sekunder.
Efter en kort stund står det ”Build” i displayen
4. Tryck ZERO två gånger. ”Cal” visas i displayen
5. Tryck TARE en gång. ”Zero” visas i displayen
6. Tryck G/N en gång. Nu skall det stå en eller flera blinkande siffror följt med kg i displayen
7. Se nu till att vågen är obelastad (mycket viktigt!). Tryck ƒ en gång. ”Z.in P” visas i displayen
och efter en kort stund försvinner det. 0 kg skall det nu stå i displayen
8. Tryck ZERO åtta gånger tills det står ”–End–” i displayen
9. Tryck ƒ en gång. ”Saving” visas i displayen och instrumentet startar om på nytt och är
klart för att användas

VIKTJUSTERING
Följ de punkter som finns ovan 1 till 4.
Tryck TARE två gånger, displayen visar ”SPAN”.
Tryck G/N, värdet ”0.000” blinkar nu i displayen.
(detta värdet måste vara noll, om inte gör om nolljusteringen)
Nu skall det värde som man vill kalibrera vågen med ställas in. Ex 5.000kg
Tryck G/N, displayen visar tidigare valt kalibreringsvärde.
För att ändra detta så ställer man in var siffra för sig.
Byt siffra med knappen G/N, ändra värde med PRINT knappen.
Ställ på en vikt som motsvarande värde i vikt på vågen ex. 10kg
Tryck ƒ, vågen visar nu ”Z.in P”, och ställer sig sedan på kalibrerat värde som blinkar.
Tryck ZERO 8 gånger till displayen visar ”–END–” tryck då ƒ knappen för att spara
inställda värden. ”Saving” visas i display och vågen startar om.
Vågen är nu klar!
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BYTE AV UTSKRIFTSPROTOKOLL
OBS! DETTA ÄR FÖRINSTÄLLT ENLIGT KUNDENS SPEC.
Följ de punkter som beskriver nollkalibrering (1-3).
Tryck ZERO fyra gånger. ”Serial” visas i displayen.
Tryck TARE en gång. ”Type” visas i displayen Tryck
G/N en gång. ”P XX” visas i displayen.
Ändra till önskat protokoll med knappen PRINT.
Se översättningstabell vilket protokoll som du vill använda.
Tryck ƒ för val av protokoll ex. P13
Kontrollera övriga parametrar genom att trycka TARE, ”Baud” visas i displayen
Tryck G/N 1 gång, i diplsyen visas nu den baudrate vågen är inställd
på. För att ändra detta tryck PRINT, för att välja baudrate tryck ƒ
”Baud” visas i display, tryck TARA
”Bits” visas i display, tryck G/N
Välj parameter för önskat protokoll Ex. 13=N81-, Tryck ƒ
Vågen är nu uppdaterad med nytt protokoll
Tryck knapp ZERO till ”End” visas, bekräfta med ƒ
Vågen startar om, för att sedan visa 0.000kg

O/I ZERO TARE G/N

PRINT ƒ

(on/off)
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