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Hartelijk dank voor uw aankoop van de Soehnle Professional Terminal 3035.  
Deze terminal werd ontwikkeld in overeenstemming met de behoeften van de operationele 
praktijken en geeft u een breed scala aan opties om het weegproces aan te passen aan uw 
specifieke behoeften, en om uw processen zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te maken. 
 
Lees deze gebruikershandleiding vóór gebruik aandachtig door. 
Onjuist gebruik kan u of de terminal schade berokkenen. 
Hebt u vragen of ondervindt u problemen met uw terminal die niet in de gebruikershandleiding aan 
de orde komen, neem dan contact op met uw Soehnle Industrial Solutions serviceplaats of met de 
klantenservice van Soehnle Industrial Solutions. 
 
Telefoon: +49 7191 3453-220 
Fax:  +49 7191 3453-211 
E-mail: info@soehnle-professional.com 
 
Zie voor meer informatie en documentatie: 
 
https://www.soehnle-professional.com/en/site/documents 
 
Bezoek het Customer Center van onze website www.soehnle-professional.com en kies Terminal 
3035 bij Downloads / Industriële weegschalen / Terminals.



 

  
3 

 
Table of Contents           Page 
 
1. Algemene informatie ............................................................................................................. 6 

1.1 Bestemming voor gebruik ................................................................................................................. 6 
1.2 Veiligheidsinstructies ........................................................................................................................ 6 
1.3 Reiniging ......................................................................................................................................... 7 
1.4 Onderhoud en service ....................................................................................................................... 7 
1.5 Product garantie/aansprakelijkheid .................................................................................................... 7 
1.6 Inbedrijfname instructies .................................................................................................................. 8 

2. Beschrijving van de uitrusting ................................................................................................ 9 
2.1 Aansluitingen en beschrijving van de uitrusting.................................................................................. 9 
2.2 Technische gegevens ........................................................................................................................ 9 
2.3 Symbolen in de symbolenbalk van het display ...................................................................................10 
2.4 Kaliberbepalingsinstructies ..............................................................................................................11 

2.4.1 Typeplaatje .............................................................................................................................11 
2.4.2 Kaliberbepalingsteller ...............................................................................................................11 

2.5 Aan/uitschakelen .............................................................................................................................12 
3. Bedieningsconcept .............................................................................................................. 13 

3.2 Programmeermodus ........................................................................................................................14 
3.3 Functietoetsen ................................................................................................................................14 
4.1 Starten van de instellingsmodus .......................................................................................................17 
4.2 Programma instellingen ...................................................................................................................19 
4.3 Instelmodus instellingen / terminal ...................................................................................................20 
4.4 Setup mode instellingen / terminal ...................................................................................................24 
4.5 Instellingen in instellingsmodus / communicatie ................................................................................27 
4.6 Setup mode instellingen / Service ....................................................................................................34 
4.7 Terminal resetten ............................................................................................................................34 

5. Basisfuncties ...................................................................................................................... 35 
5.1 Inschakelen .....................................................................................................................................35 
5.2 Uitschakelen ...................................................................................................................................35 
5.3 Programmaselectie ..........................................................................................................................35 
5.4 Nulset ............................................................................................................................................35 
5.5 Tare functie ....................................................................................................................................36 
5.6 Bruto vertoning ...............................................................................................................................36 
5.7 Scale switching ...............................................................................................................................36 
5.8 Tien X weergave x10 .......................................................................................................................37 
5.9 Vasthoudfunctie ..............................................................................................................................38 
5.10 Secundair display ..........................................................................................................................39 

5.10.1 Tweede meeteenheid .............................................................................................................41 
5.11 Organisatiegegevens (Identifier) ....................................................................................................43 
5.12 Alfanumerieke gegevensinvoer .......................................................................................................46 
5.13 Sleutelsloten .................................................................................................................................47 
5.14 Gebruikerswachtwoord ..................................................................................................................48 
5.15 Inloggen functie / Start functie proces ...........................................................................................48 

6 Applicatieprogramma's ......................................................................................................... 53 
6.1 Toepassingsprogramma's selecteren ................................................................................................53 
6.2 Functietoetsen ................................................................................................................................53 
6.3 Navigeren door de toepassingsprogramma's .....................................................................................54 
6.4 Aangepaste programma's ................................................................................................................54 



 

  
4 

6.5 Wegen en tarra ...............................................................................................................................55 
6.5.1 Functietoetsen ........................................................................................................................55 
6.5.2 Displayscherm .........................................................................................................................55 
6.5.3 Display van het informatieveld .................................................................................................56 
6.5.4 Wegen zonder tarra .................................................................................................................57 
6.5.5 Manuele tarra ..........................................................................................................................57 
6.5.6 Triest met handmatige tarra-ingang .........................................................................................57 
6.5.7 Multiplicatie tarra ....................................................................................................................58 
6.5.8 Cumulatieve tarra ....................................................................................................................58 
6.5.9 Tussen tarra ............................................................................................................................59 
6.5.10 Automatische tarra ................................................................................................................59 
6.5.11 Vast geheugen tarrawaarde ...................................................................................................60 
6.5.12 Foutmeldingen tijdens tarra ...................................................................................................61 
6.5.13 Weergave van de opties met de Info-toets..............................................................................62 
6.5.14 Sla de huidige waarden op in het vaste geheugen ...................................................................62 
6.5.15 Organisatiegegevens (Identifier) .............................................................................................63 
6.5.16 Instellingen in de instellingsmodus..........................................................................................63 

6.6 Totale + Plukken .............................................................................................................................65 
6.6.1 Functietoetsen ........................................................................................................................65 
6.6.2 Displayscherm .........................................................................................................................66 
6.6.3 Weergave van het informatieveld .............................................................................................67 
6.6.4 Tare functie ............................................................................................................................67 
6.6.5 Bediening van de extra functie .................................................................................................68 
6.6.6 Beschikbare selecties voor de totale weergave. .........................................................................69 
6.6.7 Verlichtingsfactor voor totalen .................................................................................................69 
6.6.8 Auto het totalen/ het plukken ..................................................................................................69 
6.6.9 Voorkeurtotaal schaalverdeling .................................................................................................69 
6.6.10 Toewijzen en wissen van het volgnummer ...............................................................................70 
6.6.11 Item teller .............................................................................................................................70 
6.6.12 Toetsen die afdrukken activeren .............................................................................................70 
6.6.13 Stroomtotalen weergeven ......................................................................................................70 
6.6.14 Afzonderlijke artikelen tonen .................................................................................................71 
6.6.16 Sla de huidige waarden op in het vaste geheugen ...................................................................72 
6.6.17 Organisatiegegevens (Identifier) .............................................................................................73 
6.6.18 Instellingen in de instellingsmodus..........................................................................................73 

6.7 Tellen .............................................................................................................................................75 
6.7.1 Functietoetsen ........................................................................................................................75 
6.7.2 Counting display screen ...........................................................................................................76 
6.7.3 Weergave van het informatieveld .............................................................................................77 
6.7.4 Tare functie ............................................................................................................................77 
6.7.5 Telfunctie ................................................................................................................................78 
6.7.6 Totalen en plukken ..................................................................................................................80 
6.7.7 Referentie-statistieken ............................................................................................................84 
6.7.8 Unit control .............................................................................................................................85 
6.7.9 Tellen met meerdere weegbruggen ..........................................................................................86 
6.7.10 Nauwkeurigheid tellen ...........................................................................................................87 
6.7.11 Weergave van de opties met de Info-toets..............................................................................88 
6.7.12 Sla de huidige waarden op in het vaste geheugen ...................................................................88 
6.7.13 Organisatiegegevens (Identifier) .............................................................................................89 
6.7.14 Instellingen in de instellingsmodus..........................................................................................90 

6.8 Controleren .....................................................................................................................................94 
6.8.1 Functietoetsen ........................................................................................................................94 
6.8.2 Display screen .........................................................................................................................95 
6.8.3 Display van het informatieveld .................................................................................................96 
6.8.4 Tare functie ............................................................................................................................96 
6.8.5 Bedieningsfuncties ..................................................................................................................96 
6.8.6 Totalen en plukken ..................................................................................................................99 



 

  
5 

6.8.7 Weergave van de opties met de Info-toets ............................................................................. 103 
6.8.8 Huidige waarden in het vaste geheugen opslaan ..................................................................... 103 
6.8.9 Organisatiegegevens (identifier)............................................................................................. 104 
6.8.10 Instellingen in de instellingsmodus........................................................................................ 104 

7. FOUTMELDINGEN ............................................................................................................... 108 
8. NADERE INFORMATIE ......................................................................................................... 109 



 

  
6 

 

1. Algemene informatie 
 
1.1 Bestemming voor gebruik 

 
De Soehnle Professional Terminal 3035 is een ijkbare terminal voor gebruik in weegschalen en 
weegsystemen met in de handel verkrijgbare DMS weeg- en weegcellen.  
Er kunnen maximaal drie analoge meetlocaties (schalen) tegelijkertijd intern worden aangesloten. 
Via de CAN-bus zijn maximaal 29 externe meetplaatsen mogelijk. Er kan nog een andere weegschaal 
worden aangesloten, bijv. als referentieweegschaal met de seriële interface. Aanvullende gegevens 
kunnen met het toetsenbord worden ingevoerd. Er zijn verschillende interface-opties beschikbaar 
voor het aansluiten van printers, IT, lezers, gegevensopslag en externe PC-toetsenborden. 
 
De Soehnle Professional Terminal 3035 is ontworpen voor een efficiënte werking, zelfs onder zware 
omstandigheden. Het is robuust, gemakkelijk schoon te maken, flexibel en snel. Een logisch 
ontwerp en gebruikersinterface maken snel leren en intuïtieve terminalbediening mogelijk. Het 
terminalontwerp past zich aan uw specifieke behoeften aan en ondersteunt u in uw werk. 
 
1.2 Veiligheidsinstructies 

 
Lees voor het gebruik van de terminal de informatie in de gebruikershandleiding aandachtig door. 
Deze bevat belangrijke informatie over de installatie, het beoogde gebruik en het onderhoud van de 
terminal. 
 
De fabrikant is niet aansprakelijk als de volgende instructies niet worden opgevolgd: 
 
Bij het gebruik van elektrische componenten onder verhoogde veiligheidseisen moeten de geldende 
voorschriften in acht worden genomen. Voer nooit onderhoudswerkzaamheden aan de terminal uit 
terwijl deze onder spanning staat. De garantie op het product vervalt als de terminal niet op de 
juiste manier is geïnstalleerd. 
 

• Terminal 3035 is niet goedgekeurd voor ATEX-omgevingen. Voor ATEX-zones 2 en 22 is een 
aangepaste versie beschikbaar. 

• De nominale netspanning bedraagt 100 - 240 volt. Het stopcontact moet geaard en 
gemakkelijk bereikbaar zijn. 

• Opening van de terminal alleen door geschoolde servicemonteurs van Soehnle Industrial 
Solutions. De behuizing bevat geen door de gebruiker te onderhouden componenten. 
Onbevoegde handelingen maken de garantie op het product ongeldig. 

• Alleen een opgeleide servicelocatie van Soehnle Industrial Solutions is bevoegd om 
reparaties uit te voeren en onderdelen te vervangen of te installeren. 

• Bij beschadiging van het netsnoer moet de terminal buiten bedrijf worden gesteld. Schakel 
de stroomtoevoer uit en neem contact op met een serviceplaats van Soehnle Industrial 
Solutions. 

• De aangebrachte veiligheidsstickers mogen niet worden beschadigd als de terminal wordt 
gebruikt voor functies met een kalibratiemandaat. 

 
Neem bij problemen contact op met uw servicepartner van Soehnle Industrial Solutions. 
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1.3 Reiniging 

 
Voor het reinigen zijn alleen een vochtige doek en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen 
nodig. Gebruik geen schurende of bijtende middelen. 
 
1.4 Onderhoud en service 

 
Tip: 
 
Deze apparatuur komt overeen met de van toepassing zijnde EG-richtlijnen EG 2009/23/EG, 
2004/108/EG, 2006/95/EG en EN45501. De weegschaal kan echter door extreme elektrostatische 
en elektromagnetische storingen worden beïnvloed, bijv. bij het gebruik van een radiozender of 
mobiele telefoon in de onmiddellijke nabijheid van de apparaten.  
 
Het product kan na het einde van de storing weer volgens de voorschriften worden gebruikt; 
kan het nodig zijn het toestel opnieuw op te starten. Als de elektrostatische storing van 
permanente aard is, raden wij aan de klembehuizing en het platform te aarden.  
 
De terminal is een meetinstrument. Luchtstroming, trillingen, snelle temperatuurschommelingen en 
blootstelling aan de zon kunnen het weegresultaat beïnvloeden. De terminal voldoet aan de IP 67-
beschermingsnormen. Zeer hoge relatieve vochtigheid, dampen, agressieve vloeistoffen en 
aanzienlijke vuilophoping moeten worden vermeden. 
 
 
1.5 Product garantie/aansprakelijkheid 

 
Wanneer een gebrek in de geleverde zaak is toe te rekenen aan Soehnle Industrial Solutions, heeft 
Soehnle Industrial Solutions het recht naar keuze het gebrek te herstellen dan wel een vervangende 
levering te doen. Vervangen onderdelen worden eigendom van Soehnle Industrial Solutions.  
 
Bij mislukking van de gebrekkige zuivering of de vervangende levering gelden de wettelijke 
voorschriften.  
 
De garantieperiode van het product begint op de datum van aankoop. Bewaar de factuur als bewijs. 
Neem voor service contact op met uw dealer of de klantenservice van Soehnle Industrial Solutions. 
 
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, in het bijzonder voor verliezen die het gevolg zijn van 
redenen: 
 
Ongeschikte, ondeskundige opslag of gebruik, gebrekkige montage en/of inbedrijfstelling door 
koper of derden, normale slijtage, wijzigingen of manipulaties, gebrekkige of onzorgvuldige 
behandeling, in het bijzonder overbelasting, chemische, elektrochemische, elektrische invloeden of 
vocht, voor zover deze niet zijn toe te rekenen aan Soehnle Industrial Solutions. 
 
De productgarantie voor de onbeperkte algehele werking van het apparaat is ongeldig als 
operationele, klimatologische of andere invloeden leiden tot een significante verandering van 
omstandigheden of de conditie van het materiaal. Wanneer Soehnle Industrial Solutions de 
productgarantie van geval tot geval nakomt, impliceert dit dat er geen defecten zijn aan het 
geleverde product tijdens de productgarantieperiode. Bewaar de originele verpakking voor 
eventuele retourzendingen.
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1.6 Inbedrijfname instructies 

 
Controleer de verpakking en het aansluitpunt op uitwendige beschadigingen. Plaats geen zichtbaar 
beschadigde terminal in gebruik, maar informeer uw dealer.  
Bewaar de verpakking voor eventuele verzending. 

De terminal is ontworpen voor ruwe commerciële activiteiten. Het is echter een gevoelig 
meetinstrument waarvan de prestaties door ongunstige omgevingsomstandigheden kunnen worden 
beïnvloed. 

Na het uitpakken of transport dient het apparaat gedurende 2 uur bij kamertemperatuur te worden 
geacclimatiseerd.  
De nominale omgevingstemperatuur is - 10° tot + 40° C. 
De instellingslocatie is een belangrijke factor voor de functie van uw weegschaal. 

Kies een geschikte opstellingslocatie om de terminal te beschermen tegen schokken, trillingen, 
overmatige hitte of kou, temperatuurschommelingen, luchtstroming, chemicaliën en vocht om 
ervoor te zorgen dat de eenheid snel en betrouwbaar kan werken op de lange termijn. 
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2. Beschrijving van de uitrusting 
 
2.1 Aansluitingen en beschrijving van de uitrusting  

 
2.2 Technische gegevens 

 
• Roestvrijstalen behuizing, beschermingsklasse IP 67, geïntegreerde voeding 100 - 240 V AC, 

50/60 Hz 
• optionele DC/DC-regelaar 12/24 V 
• Membraan toetsenbord met in totaal 32 toetsen, 6 functietoetsen,  
• 4 organisatorische gegevenssleutels, alfanumerieke gegevensinvoer met tekentoetsenbord 
• 10 toepassingsprogramma's, optionele aangepaste programma's 
• Interfaceoptie voor extern toetsenbord PC 
• Kleurenscherm TFT 5,7" QVGA, puntmatrix 320 x 240 pixels, dimbaar, achtergrondverlichting 
• Optie: Soehnle Professional Micro-SD-kaart (krachtige SLC-geheugenkaart), opslagcapaciteit: 

vast geheugen voor in totaal 999 vaste waarden voor alle programma's, alibigeheugen voor 
4 miljoen invoeringen en voor software-updates 

• Interfaces: 1 x RS 232 of USB in de basisversie.  
• Intern met R232, USB en Ethernet, 2 extra interfacesleuven (RS232) 
• Bus-ingang voor businterfaces zoals Profibus, ProfiNet  
• Optie: I/O-kaart voor 6 uitgangen en 4 ingangen, door de gebruiker gedefinieerd 
• Werktemperatuur: -10° C tot +40° C 
• 1 meetlocatie in de basisversie, 2 extra intern aan te sluiten meetlocaties, tot een totaal van 

29 meetlocaties, ijkbare resolutie 10.000 e, interne resolutie 16.000.000 d 
• Kalibreerbaar tot de nauwkeurigheidsklassen III en IIII voor n = 10.000 e voor meerdelige en 

meerdelige schalen. 
• Kleinste goedgekeurd ingangssignaal per gekalibreerde waarde = 0,2 µV, 
• Belastingscel impedantie 40 Ohm tot 1.245 Ohm 
• Via de RS-232-interface kan een digitale referentieweegschaal worden aangesloten. 

port 
port 1 

port 2 

scale 1 
port 3 RS232 / scale 2 
scale 3 

power supply ground 

pressure 
compensation 
membrane 
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2.3 Symbolen in de symbolenbalk van het display 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Symbolen in het informatieveld van de display 
 

  
 

  

Below tolerance In tolerance Exact target 
value reached 

Above 
tolerance 

Below 
minimum 

load 
 

 

Above class 5 
upper limit 

 
 
Symbool voor bezinken 
 
Nadat de weegschaal is geplaatst, heeft de weegschaal tijd nodig om zich te nestelen. 
De meeteenheid (kg, g) blijft verborgen totdat de weegschaal is neergeslagen. 
Wanneer de weegschaal zich heeft gestabiliseerd en de waarde is gestabiliseerd, wordt dit 
aangegeven door de meeteenheid te tonen. 
 

    LOG 

Alibi memory 
use 100% 

Alibi memory 
use 80% 

Alibi memory 
empty 

Keyboard 
locked Data logger 

     

     

Multi-range 1 Multi-range 2 Multi-range 3 Resolution 
X10 Zero 

HLD 

Hold function 
enabled 
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2.4 Kaliberbepalingsinstructies 

 
 
These instructions apply for Germany. Compliance with national laws in other countries must be 
verified. 
 
The Terminal 3035 is approved within the EC for Class III and IIII operations with calibration 
mandate.  
This corresponds to the type rating described in the type certification and to the applicable 
specifications in Directives EC 2009/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC and to EN 45501. 
 
In accordance with statutory regulations, calibrated scales must be recalibrated in regular intervals. 
For this purpose, contact a Soehnle Industrial Solutions service location or your assigned official 
calibration agency. 
Never damage the official seals, since this voids the calibration. 
 
 
2.4.1 Typeplaatje 

 
De terminal heeft een elektronisch typeplaatje.  
Dit wordt weergegeven door op de Info toets te drukken: 
 

 
 
 

2.4.2 Kaliberbepalingsteller 

 
De kalibratieteller geeft aan hoeveel keer de weegschaal is gekalibreerd. De opgeslagen 
tellerwaarde moet overeenkomen met de met het zelfklevende etiket verzegelde teller. De huidige 
kalibratietellerstatus kan in de instellingsmodus worden weergegeven onder Schaal / 
Schaalparameters voor alle aangesloten weegtoestellen.
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2.5 Aan/uitschakelen 

 
Inschakelen: 
 
Druk op de ON/OFF-toets.            . 
 
Tijdens het opstarten wordt in de opstartroutine het Soehnle Professional-logo weergegeven en 
worden de gedetecteerde meetlocaties kort weergegeven. 
De weegschaal wordt op nul gezet na het opstartproces.  
Tijdens de inbedrijfstelling wordt standaard het laatst gebruikte applicatieprogramma gestart. 
 
Inbedrijfstelling setpoint-nulgrenzen: 
Calibreerbaar: Start nulsetpoint bereik 20% van het weegbereik;  
standaardwaarde is -5% tot +15% van het weegbereik. Optioneel: uitbreiding van het assortiment 
op aanvraag. 
Niet kalibreerbaar: het setpointbereik van de inbedrijfstellingssensor kan van -99% tot +99% van 
het weegbereik zijn. 
De weegschaal geeft een foutmelding weer als de weegschaal buiten het setpointbereik van de 
inbedrijfstelling nul wordt gestart. 
The terminal then directly enters weighing mode for not calibratable, whereas a jump to weighing 
mode is possible with the zero set key       voor kalibrerbaar. De huidige gewichtswaarde wordt dan 
weergegeven met het eerder opgeslagen nulpunt. Zodra de oorzaak van de onder- of overbelasting 
is weggenomen, keert de weegschaal terug naar nul en werkt zonder opnieuw op te starten. 
 
Achtergrondverlichting en kleur 
Kan worden aangepast in de instellingsmodus (terminal/display). 
 
Procedure bij stroomuitval 
De weegschaal keert terug naar de vorige linkse status als de stroom terugkeert. 
 
Uitschakelen 
 
Druk op de ON/OFF-toets.         . 
 
Als de aangesloten meetlocatie onder belasting staat, of als u een menu oproept, wordt de 
weegschaal pas uitgeschakeld nadat u de ON/OFF-toets 3 seconden ingedrukt heeft gehouden. 
De weegschaal kan niet worden uitgeschakeld zolang de weegschaal wacht op een invoer in het 
bewerkingsgebied van de instellingsmodus. Het bewerkingsgebied moet gesloten zijn om de 
weegschaal uit te schakelen. 
 
Off display 
De instelmodus Service (incl. wachtwoordaanvraag) / General/Off display beschikt over een 
instelling die bepaalt of het woord "OFF" wordt weergegeven wanneer de weegschaal wordt 
uitgeschakeld (medische richtlijn).  
De standaardinstelling is "OFF not displayed" (Uit niet weergegeven).
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3. Bedieningsconcept 
 
Het bedieningsconcept is onderverdeeld in twee functies:  
 

• Instelmodus  
• Programmeermodus 

 
3.1 Instelmodus 
 
Hier worden de instellingen voor de terminal aangepast om de weegschaal te optimaliseren voor 
uw behoeften 
 
Menustructuur voor instellingsmodus: 

 

     Instelmodus     

          
 Programma instellingen    Terminal    Weegschaal    Communicatie   Service 

 Wegen + tarra   Herziening   Parameters  
 weegschaal 

  Alibi geheugen   alleen voor 

 Totaal + Plukken   Display   Meetlocaties  
 toewijzingstabel 

 Interface 1  
 RS232 (inwendig) 

  gekwalificeerd 

 Tellen   Toetsenbord   Referentiepunten  
 afstelling 

  Interface 
  Port 2 

  Service- 
 personeel 

 Controleren   Datum/tijd   Interne meetlocatie  Interface 
  Port 3 

  

 Indeling   Organisatie  
 gegevens 

    USB   

 Recepten   Fout geheugen     Ethernet   

 Neutrale metingen   Gebruikerswachtwoord      Afdrukformaat   

 Voertuig weegschaal   Inloggen functie     IT instellingen  

 Dynamisch schakelen   Terminal resetten     Anybus   

 Procentuele weging       Barcode   

       IO control   
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3.2 Programmeermodus 

 
Hier wordt het gewenste weegprogramma geselecteerd. De weegschaal is klaar voor weging nadat 
het applicatieprogramma is geselecteerd en gestart. 
 
 
3.3 Functietoetsen 

 
Voor het uitvoeren van functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking.  
 
 
 
 
 
Afhankelijk van het programma en de situatie voeren ze verschillende functies uit. De betreffende 
functie wordt op het display in de functiebalk boven de toets weergegeven. 
 
Afhankelijk van het programma zijn aan de functietoetsen maximaal 4 niveaus toegewezen; de 
functiepaginatoets         wordt gebruikt om door de levels te bladeren. 
 
Navigeren met de functietoetsen 
 
↑  Hiermee verplaatst u de cursor omhoog in de lijst. 
↑  Gaat de cursor in de lijst omlaag 
End  Sluit de instellingsmodus  
Next  Start de gemarkeerde menuselectie 
Back  Keert terug naar het volgende hogere niveau 
Cancel  Keert terug zonder te veranderen 
Delete  Verwijdert een item met retournering  
Save  Opslaan en invoeren of wijzigen  
→  Cursor rechts 
→  Cursor links 
 
 
3.4 Ingangs- en bedieningstoetsen 
 
De volgende extra toetsen zijn beschikbaar voor invoer en bediening 
 
    Cijfertoetsen om cijfers in te voeren,  
    Multifunctionele cijfertoetsen om letters in te voeren 
 

 
    Organisatiegegevens ophalen 
 
 
    Verwijdert de gehele invoer of reset de functie 
 
 
    Verwijdert het laatste nummer 
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Info-toets, elektronisch typeplaatje met kalibratiegegevens 
    Haalt informatie op uit de toepassingsprogramma's 
 

 
    Functie Paginatoets 
 

 
    Paginatoets weegschaal 
 

 
    Tare toets 
 
    
    Nul Setpoint-toets / tarra wissen 
 
 
    Enter-toets 
 
 
    Printtoets 
 
    On / Off 
 
Display: 
Het display toont verschillende schermen, afhankelijk van de situatie.  
Het is opgesplitst in de volgende weergavevelden: 

FUNKTIONSLEISTE

ANZEIGEFELD

INFORMATIONSFELD

SYMBOLLEISTENEBENANZEIGE

BEREICHSANZEIGE

 
 

Secundair display: 
Toont meer aanvullende informatie en kan worden aangepast onder Terminal / Display.  Indien 
gewenst kan worden ingeschakeld en geschakeld met de toets F3 Secundair display. 
Symbool balk: 
Toont informatie over de status van de actueel geactiveerde meetlocatie  
Informatieveld: 
Afhankelijk van de situatie of op een aanpasbare basis toont organisatiegegevens, totalen voor 
toevoeging, speciale controletekens, klassen bij het classificeren, gebruikershandleiding, 
schakelpunt  
Weergave veld: 
Toont gewichtmetingen, eenheidstellingen, UoM-codes 
Waaier vertoning: 
Toont het huidige weegbereik met Max / Min / e (d). 
Functiebalk: 
Functies van de 6 situationeel afhankelijke programmeerbare functietoetsen. 

Aux. display toolbar 

informationfied 

display panel 

range indicator 

functionbar 
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4. Instelmodus 
 
In de Setupmodus worden technische programmeer- en weegparameters opgeslagen die kunnen 
worden opgehaald en volledig kunnen worden aangepast.  
Ze worden geprogrammeerd door gegevensinvoer of door selectie uit standaardparameters. 
De afzonderlijke parameters worden in logische groepen in een meerlagige menustructuur 
opgeslagen. 
Info: De wijzigingsopties kunnen worden beperkt voor gebruik in combinatie met een 
kalibratiemandaat. 
 
Menustructuur voor instellingsmodus: 

 

     Instelmodus     

          
 Programma-instellingen    Terminal    Weegschaal   Communication   Service 

 Wegen + tarra   Herziening   Parameters  
 weegschaal 

  Alibi geheugen   alleen voor 

 Totaal + Plukken   Vertoning   Meetlocaties  
 toewijzingstabel 

 Interface 1  
 RS232 (intern) 

  gekwalificeerd 

 Tellen   Toetsenbord   Aanpassingen  
 referentiepunten 

  Interface 
  Port 2 

  Service- 
 personeel 

 Controleren   Datum/tijd   Interne meetlocatie  Interface 
  Port 3 

  

 Classificeren   Organisatorische  
 gegevens 

    USB   

 Recepten   Fout geheugen     Ethernet   

 Neutrale metingen   Gebruikers- 
 wachtwoord 

    Afdrukformaat   

 Voertuig schaal   Inloggen functie     IT settings  

 Dynamisch schakelen   Terminal resetten     Anybus   

 Procentuele weging       Barcode   

       IO control   
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4.1 Starten van de instellingsmodus 

 
Terminal inschakelen.  
Na de bootcyclus start de terminal automatisch het laatst vrijgegeven applicatieprogramma. Om de 
instellingsmodus te starten, schakelt u met de functiepaginatoets        naar het niveau van de 
instellingsfuncties. 
 
Functietoetsen: 
 
Functieniveau instellen 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de toets F6 Setup Mode. 
 
U bevindt zich nu in het keuzemenu Instelmodus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de instellingsmodus navigeren: 
Voor de aansturing van de functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking.  
Afhankelijk van het programma en de situatie voeren ze verschillende functies uit.  
Op het display in de functiebalk wordt de betreffende functie weergegeven. 
 
Betekenis van de functietoetsen: 
↑  Hiermee verplaatst u de cursor omhoog in de lijst. 
↑  Gaat de cursor in de lijst omlaag 
End  Sluit de instellingsmodus 
Next  Start de gemarkeerde menuselectie 
Back  Keert terug naar het volgende hogere niveau 
Cancel  Keert terug zonder te veranderen 
Delete  Verwijdert een item met retournering 
Save  Opslaan en invoeren of wijzigen 
→  Cursor rechts 
→  Cursor links 
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Hiermee gaat u naar de instellingsmodus: 
In de meeste gevallen wordt een selectie gemaakt uit verschillende beschikbare instellingen. Voor 
bewerkbare waarden kunnen numerieke of alfanumerieke waarden worden ingevoerd met het 
toetsenbord. 
 
Service-ruimte: 
Het servicegebied is beveiligd met een wachtwoord. 
De parameters in dit bereik mogen alleen door geschoold servicepersoneel worden onderhouden. 
Neem contact op met uw Soehnle Industrial Solutions service locatie. 
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4.2 Programma instellingen 

 
De instellingenmodus wordt gebruikt om de toepassingsprogramma's van uw weegschaal aan te 
passen aan uw specifieke behoeften. De vrijgave van de applicatieprogramma's en hun typische 
toepassingen wordt in deel 6 Toepassingsprogramma's beschreven. 
 

1 Wegen en tarra 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.5.16  

 

2 Totale + Plukken 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.6.17  

 

3 Tellen 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.7.14  

 

4 Controleren 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.8.10 

 

5 Classificeren 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.9.10 

 

6 Recepten 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.10.9 

 

7 Neutrale metingen 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.11.12 

 

8 Voertuig weegschaal 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.12.10 

 

9 Dynamisch schakelen 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.13.10 

 

10 Procentuele weging 

 Instellingen en parameters, zie hoofdstuk 6.14.9 
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4.3 Instelmodus instellingen / terminal 

 
De volgende vragen en instellingsopties vindt u in de instellingsmodus onder Terminal 
 

1 Revision 

Bootloader software Software revisie query 

LRS software 
display 

Software revisie query 

Application software 
display 

Software revisie query 

Serial number / 
motherboard 

Vragen van door de fabriek geprogrammeerd serienummer 

Character set Karakterset query (huidige software tot revisie 1.08) 
Als selectie in latere revisies: 
- Latijns 1 
- Unicode (UTF8) 

Output parameters uni. Uitgang van alle programmeerbare terminalparameters, incl. de actueel vrijgegeven 
meetlocatie via de interface met behulp van de eenrichtingsinterface IT 2 

 

2 Display 

Backlighting Invoer 
Instelling lichtintensiteit via cijfertoetsen procent invoeren 
30% is donkerder, 100% is volledige lichtintensiteit 
Fabrieksinstelling: 80%. 

Backlighting color Keuzes 
Kleurenselectie achtergrondverlichting 

• groen 
• wit 
• lichtblauw 
• geel 
• blauw 
• magenta 
• rood 

fabrieksinstelling: groen 

Language Keuzes 
1. Duits (fabrieksinstelling) 
2. Engels of andere talen 
    kan worden gewijzigd met het serviceprogramma van Soehnle Professional. 
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Secondary display Keuzes 
• Tweede meeteenheid 
• Zeldzame waarde 
• x10 resolutie 
• Bruto/Net 
• Huidig gewicht 
• Referentiehoeveelheid 
• Referentiegewicht 
• Streefwaarde 
• Verschil ten opzichte van de streefwaarde 
• Specifiek gewicht 
• Nummer van de voertuigkentekenplaat 
• Gewicht eerste/one weging 
• Indicator licht display 

Fabrieksinstelling: Tweede eenheid 

Decimal delimiter Keuzes 
Komma, periode of geen 
Fabrieksinstelling: komma 

Thousand delimiter 
Units 

Keuzes 
uitsluitend voor begrenzers voor het tellen van de hoeveelheidsaanduiding 
Komma, periode of geen 
Fabrieksinstelling: geen 

 

3 Toetsenbord 

Keyboard lock Enkel, meerdere of alle toetsen kunnen worden vergrendeld. 
Door op de te vergrendelen toets te drukken, wordt de status van de toets van 
open naar vergrendeld geschakeld en omgekeerd. 
Sla op en sluit door 3 seconden op de Enter toets te drukken. 

Button beep Kiezen uit of aan 
Toetsenbord bevestiging pieptoon 
Fabrieksinstelling: uit 

Confirmation beep Kiezen uit of aan 
Bevestigingstoon (bijv. foutmelding of opslaan) 
Fabrieksinstelling: uit 

 

4 Datum/tijd 

Time Invoeren met cijfertoetsenbord, de tijd begint met de toets Opslaan 

Date Invoeren met cijfertoetsenbord 

Date format Selectie Europese of keizertijd datum 
Fabrieksinstelling: Europeaan 

Expiration period (days) 
In dagen invoeren met cijfertoetsen [d] 
Fabrieksinstelling: 0 d 
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5 Organisatie gegevens 

Code 
ORG A 

Enter  
Label voor geheugen organisatiegegevens A 
Tekens of platte tekst boven het toetsenbord, bijv. 12 tekens 

Code 
ORG B 

Enter  
Label voor geheugen organisatiegegevens B 
Tekens of platte tekst boven het toetsenbord, bijv. 12 tekens 

Code 
ORG C 

Enter  
Label voor geheugen organisatiegegevens C 
Tekens of platte tekst boven het toetsenbord, bijv. 12 tekens 

Code 
ORG D 

Enter  
Label voor geheugen organisatiegegevens D 
Tekens of platte tekst boven het toetsenbord, bijv. 12 tekens 

Vaste waarden   
Org. data A 

Selectie van beschikbare vaste waarden uit de database 
Pagina met pijltjestoets F3 en F4 
Met F6 Bewerken de gewenste vaste waarde oproepen. 
 
Bewerk een beschikbare vaste waarde uit de database 
Bewerk de gemarkeerde vaste waarde met F6. 
Parameternummer is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek 
toetsenblok invoeren. Invoer opslaan met F6.  
(annuleren zonder de invoer met F5 Terug op te slaan) 
Parametertarrawaarde is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met 
alfanumeriek toetsenblok invoeren. Invoer opslaan met F6. 
(annuleren zonder de invoer met F5 Terug op te slaan) 
 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Pagina met pijltjestoets F3 en F4 
Met F2 de gemarkeerde vaste waarde wissen 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
 
Nieuwe vaste waarde invoeren 
Druk op F1 Nieuw. 
Het nummer van de geheugenlocatie wordt door de terminal toegewezen. Het 
eerste getal tussen haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede 
getal de toegewezen geheugenplaatsen. 
Parameternummer is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek 
toetsenblok invoeren. Invoer opslaan met F6.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Parametertarrawaarde is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met 
alfanumeriek toetsenblok invoeren. Invoer opslaan met F6. 
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
 
Sluiten van de database 
De lijst wordt afgesloten met de toets F5 Terug. 
 
Opmerking: voor het gebruik van vaste waarden is de optionele SD-kaart 
(alibigeheugen) vereist. 
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Vaste waarden  
Org. data B 

Zoals vaste waarden org gegevens A 

Vaste waarden  
Org. data C 

Zoals vaste waarden org gegevens A 

Vaste waarden   
Org data D 

Zoals vaste waarden org gegevens A 

Vaste waarden ophalen Selecteer of vaste waarden worden opgehaald met opeenvolgende 
geheugenplaatsnummers of onderdeelnummers. Fabrieksinstelling: Onderdeelnummer 

 

6  Fout geheugen 

Error list Opvragen van foutenlijst met regelitem, datum, tijd of laatste fout, fouttelling, 
foutnummer en beschrijving. Pagina met pijltjestoets of met F5 Terug. 

Log memory Opvragen van de lijst van het downloadloggeheugen met regelitem, datum, tijd, 
codenummer, een beschrijving Pagina met pijltjestoets of met F5 Terug. 

 

7 Gebruikerswachtwoord 

Enter / edit Alfanumeriek invoeren 
Wachtwoord met maximaal 8 tekens met toetsenbord  
Toegang tot de instellingsmodus en programmaselectie is na activering alleen mogelijk door 
het juiste wachtwoord in te voeren. 
Als het wachtwoord verloren is gegaan, wordt via de optie CLEAR toegang verleend tot. 

Delete Wist het wachtwoord en herstelt de onbeperkte toegang. 

 

8  Inloggen functie 

Enabling Aan of uit selecteren 
Fabrieksinstelling: uit 

Password query Aan of uit selecteren 
Fabrieksinstelling: uit 

Enter/edit password Voer het interne terminalwachtwoord in 
Alfanumerieke invoer met tekentoetsenbord 
Wachtwoord met maximaal 35 tekens 
Na de vrijgave wordt toegang verleend via een wachtwoordvraag, bijv. na het inschakelen 
van de terminal of na het uitschakelen door de C-toets 3 seconden ingedrukt te houden. 

Delete password Het wachtwoord wordt met de toets F6 Next 

Enter login text Voer de login query tekst in  
Alfanumerieke invoer met tekentoetsenbord. Tekst van maximaal 35 tekens. 

 

9  Terminal resetten 

Reset terminal Selecteer wel of niet uitvoeren 
Execute verwijdert alle aangepaste instellingen van de terminal en stelt de 
fabrieksinstellingen terug. Schaalparameters, parameters voor de vaste waarde en 
het afdrukformaat worden niet gereset. 
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4.4 Setup mode instellingen / terminal 

 
Gebruik eerst de toets Scale page            om de schaal (meetlocatie) te selecteren waarvoor u de 
instellingen wilt bewerken. 
Alleen aangesloten en vrijgeschakelde weegschalen (meetlocaties) worden ter selectie 
weergegeven. 
De instellingen en query's worden specifiek voor elke weegschaal (meetlocatie) gemaakt. 
De beschikbare instellingen en queries zijn identiek voor alle schalen (meetlocaties). 
De volgende vragen en instellingsopties vindt u in de instellingsmodus onder Weegschaal. 

1 Parameters weegschaal 

Calibration counter Vraag  
van de actuele waarde van de kalibreringsteller 

Calibratable Vraag uit of aan 
Opmerking: Kalibreerbaar kan leiden tot beperkte selecties wanneer de 
parameterinstellingen opties met kalibratierelevantie bevatten. 
Selectie alleen in servicegebied mogelijk, afhankelijk van kalibratie 

Filter settings Keuzes 
• Serviceinstelling (filters kunnen direct in het servicegebied worden bewerkt) 
• Veest - Schaal 
• Rust 
• Normaal 
• Onrustig 

Fabrieksinstelling: Service instelling 
De functie selecteren is alleen mogelijk door de instelling van het gebruikersfilter in 
het servicegebied te ontgrendelen.  

Hold mode Keuzes 
Inactief: Geen vasthoudfunctie 
Rust/toets: Houd de toets ingedrukt wanneer deze buiten het nulinstelbereik is 
ingesteld. Met Op toets 
Rest-/leegstand: Houd deze toets ingedrukt wanneer u buiten het nulinstelbereik 
bent gaan staan. door het verwijderen van de last van de weegschaal 
Max. / toets: ingedrukt houden bij het bereiken van de maximale waarde, annuleren 
met Op toets 
Maximum/leeg: Houd wanneer maximumwaarde wordt bereikt, annuleer door het 
verwijderen van de last van de weegschaal 
Slaven/toets: Door het gewicht te verhogen vasthouden en te bezinken, annuleren 
Met Op toets 
Slaven/legen Houd door gewichtstoename en bezinken, annuleren door het 
verwijderen van de last van de weegschaal 
Fabrieksinstelling: uitgeschakeld 

 Vraag uit of aan 
Uit: geen nulcorrectie 
Aan: Drijfcorrectie bij schaalverdeling bij nul 
Nulcorrectie ijkbaar: 0,5 d/s 
Nulcorrectie niet ijkbaar: 2 d/s 
Alleen in servicegebied kiezen, afhankelijk van kalibratie 
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Startup 
zero setting 

Vraag uit of aan 
Indien ingeschakeld, stelt u de weegschaal in binnen de 
inbedrijfstellingsnulgrenzen van het weegbereik nul wanneer het apparaat wordt 
ingeschakeld. 
Alleen in servicegebied kiezen, afhankelijk van kalibratie 

Auto tare Kiezen uit of aan 
Uit: Geen autotarra 
Aan: Stelt automatisch als tarra de eerste waarde boven het lege bericht in, 
gewogen nadat de weegschaal is ingesteld. 
Fabrieksinstelling: uit 

Cumulative tare Kiezen uit of aan 
Uit: Nieuwe tarra overschrijdt oude tarra 
Aan:  Retare voegt nieuwe tarra toe aan bestaande tarra 
Voorzichtig: De functie Cumulatief tarra beïnvloedt de tarra processen en 
toevoegingen. De beschrijving in de handleiding verwijst altijd naar de instelling 
Cumulatieve tarra uit. 
Fabrieksinstelling: uit 

Second unit of 
measure 

Keuzes 
• g 
• t 
• lb 
• mg 
• oz 
Ingeschakeld als secundaire weergavefunctie op het display boven F3 Toets voor 
secundaire weergave in de schaalmodus.  
De selectie toont niet ook de geprogrammeerde maateenheid als eerste eenheid. 

Empty message Enter 
The range of the percentage of the weighing range at which the empty message 
is output. 
Enter with number keypad in percent. 
(Info: the display does not show the empty message.) 
Factory default: 1.00% 

Control mode Vraag of inschrijving uit of aan 
On schakelt een constante 10x resolutie in het display in en deactiveert de x10 
toets.  
Alleen beschikbaar voor niet-kalibreerbare meetschaal. 

Serial number 
measurement location 

Vraag naar het serienummer van de weegschaal 

Software revision 
measurement location 

Opvragen van de software revisie 

Factory default 
measurement location 

Keuzes 
Niet uitvoeren: Aangepaste instellingen op de meetlocatie blijven intact 
Uitvoeren: Zet de meetlocatie terug naar de fabrieksinstellingen. 
Let op: bij de uitvoering is de kalibratie ongeldig! 
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Nieuwe meetlocatienummers voor gebruikers (gebruiker) kunnen variabel worden toegewezen voor 
6 meetlocatienummers / hardware-adressering (systeem).  
Selecteer het gewenste systeemadres Sys: xx met de pijltjestoetsen en voer vervolgens het 
gewenste nieuwe gebruikersadres in Gebruik: xx met F6 Volgende, het opslaan met F6. 
Voor het gebruikersadres Gebruik: 00 wordt het systeemadres automatisch toegewezen. 
Hetzelfde nummer van de meetlocatie kan niet meermaals worden toegekend. 
 

2  Meetlocaties toewijzingstabel 

Sys: 01 Use: 10 
Sys: 02 Use: 00 
Sys: 00 Use: 00 
Sys: 00 Use: 00 
Sys: 00 Use: 00 
Sys: 00 Use: 00 

System No. 01  User No. 10 (nieuwe meetlocatie No. = 10) 
System No. 02  User No. 00 (meetlocatie No. = 02) 
System No. 00  User No. 00 
System No. 00  User No. 00 
System No. 00  User No. 00 
System No. 00  User No. 00 

 
Door de afstelreferentiewaarden te pollen, kan het servicepersoneel de weegschaal controleren.  
 

3  Adjustment reference values  

Zero point / unadjusted 
reading 

Opvragen van de gecorrigeerde brutometingswaarde vanaf het nulpunt 

Reference point 1 weight 
Reading 

Opvragen van de gewichtsaflezing vanaf referentiepunt 1 

Reference point 1 gross 
reading 

Opvragen van de gecorrigeerde bruto-aflezing vanaf het referentiepunt 1 

Reference point 2 weight 
reading 

Opvragen van de gewichtsaflezing vanaf referentiepunt 2 

Reference point 2 gross 
reading 

Opvragen van de gecorrigeerde bruto-aflezing vanaf het referentiepunt 2 

Reference point 3 weight 
reading 

Opvragen van de gewichtsaflezing vanaf referentiepunt 3 

Reference point 3 gross 
reading 

Opvragen van de gecorrigeerde bruto-aflezing vanaf het referentiepunt 3 

Reference point 4 weight 
reading 

Opvragen van de gewichtsaflezing vanaf referentiepunt 4 

Reference point 4 gross 
reading 

Opvragen van de gecorrigeerde bruto-aflezing vanaf het referentiepunt 4 

Current unadjusted reading Opvragen van de huidige bruto aflezing (variabel afhankelijk van 
schaalbelasting) 

 
De interne meetlocatie bevindt zich op het moederbord van Terminal 3035 met meetlocatie nummer 
01. 
 

4  Interne meetlocatie  

Operating mode Vraag of inschrijving uit of aan 
Bij schakelt de interne meetlocatie uit, bij inschakelt de meetlocatie 01. 
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4.5 Instellingen in instellingsmodus / communicatie 

 
De volgende vragen en instellingsopties vindt u in de instellingsmodus onder Communicatie 
 

1  Alibi geheugen 

Memory size Opvragen 
Geheugen grootte  4,000,000 = 100%  
(alleen met geïntegreerd en vrijgegeven alibigeheugen weergegeven) 

Usage level Opvragen 
Van het op dat moment gebruikte geheugenniveau incl. procentuele weergave (bijv. 162 = 0%). 

Find (single entry) Vinden  
Enige invoer door het invoeren van het volgnummer 

Find function Vinden 
Meerdere invoeren door het oudste en jongste volgnummer in te voeren 

Use of supplemental field Selectie 
• geen 
• Barcode 
• Org. data A 
• Org. data B 
• Org. data C 
• Org data D 
• Datum/tijd 

 

2 
Interface 1 RS232 (inwendig)  
(zie interfacebeschrijving 470.508.090 voor meer details.) 

Use of interface Selectie 
• geen 
• 2795.14 
• 2795.12+2795.20 
• IT 
• IT 2 (uni-directional) 
• Barcode 
• Tweede/groot display 
• Digitale weegschaal 

Als er al een andere interfacepoort is toegewezen, wordt deze selectie als 
vergrendeld weergegeven. 
Fabrieksinstelling: IT (voor versie 3035.01.001 met interface 1) 

Baud rate Selectie 
• 1200 
• 2400 
• 4800 
• 9600 
• 19200 
• 38400 

Fabrieksinstelling: 9600 
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Data bits Selectie 
• 7 
• 8 

Fabrieksinstelling: 8 

Parity Selectie 
• geen 
• effen 
• oneven 

Fabrieksinstelling: none 

Xon / Xoff Selectie 
uit of aan 
Fabrieksinstelling: off 

Factory default Selectie 
Niet uitvoeren: Aangepaste instellingen op de meetlocatie blijven intact 
Uitvoeren: Zet de interface terug naar de fabrieksinstellingen. 

 

3 
Interface Port 2 
(see interface description 470.508.090 for more details) 

Use of interface Selectie 
• geen 
• 2795.14 
• 2795.12+2795.20 
• IT 
• IT 2 (uni-directional) 
• Barcode 
• Tweede/groot display 
• Digitale weegschaal 

Als er al een andere interfacepoort is toegewezen, wordt deze selectie als 
vergrendeld weergegeven. 
Fabrieksinstelling: geen 

Baud rate Selectie 
• 1200 
• 2400 
• 4800 
• 9600 
• 19200 
• 38400 

Factory default: 9600 

Data bits Selectie 
• 7 
• 8 

Factory default: 8 

Parity Selectie 
• geen 
• effen 
• oneven 

Factory default: none 
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Xon / Xoff Selectie 
uit of aan 
Fabrieksinstelling: uit 

Factory default Keuzes 
Niet uitvoeren: Aangepaste instellingen op de meetlocatie blijven intact 
Uitvoeren: Zet de interface terug naar de fabrieksinstellingen. 

 

4 
Interface Port 3 
(zie interfacebeschrijving 470.508.090 voor meer details) 

Use of interface Selectie 
• geen 
• 2795.14 
• 2795.12+2795.20 
• IT 
• IT 2 (uni-directional) 
• Barcode 
• Tweede/groot display 
• Digitale weegschaal 

Als er al een andere interfacepoort is toegewezen, wordt deze selectie als 
vergrendeld weergegeven. 
Fabrieksinstelling: geen 

Baud rate Selectie 
• 1200 
• 2400 
• 4800 
• 9600 
• 19200 
• 38400 

Fabrieksinstelling: 9600 

Data bits Selectie 
• 7 
• 8 

Fabrieksinstelling: 8 

Parity Selectie 
• geen 
• effen 
• oneven 

Fabrieksinstelling: geen 

Xon / Xoff Selectie 
uit of aan 
Fabrieksinstelling: uit 

Factory default Selectie 
Niet uitvoeren: Aangepaste instellingen op de meetlocatie blijven intact 
Uitvoeren: Zet de interface terug naar de fabrieksinstellingen. 
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5 
USB 
(zie interfacebeschrijving 470.508.090 voor meer details.) 

Use of USB Selectie 
• geen 
• 2795.14 
• 2795.12+2795.20 
• IT 
• IT s (uni-directional) 
• PC keypad 
• Link naar het toetsenbord 
• Data logger 

Als er al een andere interfacepoort is toegewezen, wordt deze selectie als 
vergrendeld weergegeven. 
Fabrieksinstelling: IT (voor versie 3035.01.002 met USB-interface of op Reset 
Terminal) 

 

6 
Ethernet 
(zie interfacebeschrijving 470.508.090 voor meer details.) 

Use of Ethernet  Selectie 
• geen 
• IT 

Als er al een andere interfacepoort is toegewezen, wordt deze selectie als 
vergrendeld weergegeven. 
Fabrieksinstelling: geen 

IP Address Invoeren 
IP Address 
Fabrieksinstelling: 010.010.005.005 

Subnet Mask Invoeren 
Subnet Mask 
Fabrieksinstelling: 255.255.255.000 

Gateway Invoeren 
Standard Gateway 
Fabrieksinstelling: 010.010.005.012 

IP Port Invoeren 
IP Port 
Fabrieksinstelling: 23 

MAC Address Opvragen 
van de MAC Address 
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7 Afdrukformaat 

Query 
Printout (OK) 

Selectie aan of uit  
Als deze functie is ingeschakeld, wordt na elke afdruk gevraagd of de afdruk 
in orde was. Als dit niet het geval is, wordt de afdruk herhaald totdat u met 
OK hebt ingestemd.  
Fabrieksinstelling: uit 

Printout on 
G + T = 0 

Selectie aan of uit  
Uit: Geen afdruk wanneer de weegschaal leeg is. 
Fabrieksinstelling: aan 

Decimal delimiter Selectie 
Komma, periode, of geen 
Fabrieksinstelling: komma 

Thousand delimiter Selectie 
Komma, periode, of geen 
Fabrieksinstelling: geen 

Suppress unit of measure Selectie aan of uit 
Uit: de meeteenheid wordt niet onderdrukt. 
Fabrieksinstelling: uit 

Seq. number 
Print key 

Enter 
Hier kan het nummer voor het eerste afdrukformaat worden ingevoerd. De 
functie wordt gedeactiveerd als de waarde nul wordt ingevoerd. Vanaf 
nummer 1 wordt de waarde na elke uitvoer met de afdruktoets met één 
verhoogd. 

Delete value after printout Enter 
Bediening volgens interfacebeschrijving 470.508.090 

Factory default Selectie 
Niet uitvoeren: Aangepaste instellingen in het afdrukformaat blijven intact 
Uitvoeren: Zet de afdrukformaatinstelling terug naar de fabrieksinstellingen. 

 

8 
IT settings 
(zie interfacebeschrijving 470.508.090 voor meer details) 

IT mode Selectie voor IT-modus (de terminal activeert automatisch de geselecteerde 
gegevensrecord) 

• geen verzending van gegevensrecords 
• A: gegevensrecord 1 x onmiddellijk verzenden 
• B: gegevensrecord verzenden 1 x gewichtsverandering/settle 
• C: gegevensrecordwisseling/-settle verzenden 
• D: gegevensrecordwisseling/-settle/>leeg 
• E: gegevensrecordwisseling/settle/<leeg/>leeg 
• F: gegevensrecord continu verzenden 
• G: ononderbroken verzenden van gegevensrecord 3005 
• H: gegevensrecord 1 x bij afwikkeling verzenden 

Fabrieksinstelling: geen 
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IT data record  Selectie voor het formaat van het IT-dataset 
• IT print format (variable) 
• IT data record S20 
• IT data record 2790 like rev. 2.0 
• IT data record Easylog 

Fabrieksinstelling: IT-afdrukformaat (variabel) 
Variabele keuze van het IT printformaat - de standaardinstelling is door de 
gebruiker programmeerbaar of programmeerbaar iaw. met de 
interfacebeschrijving 470.508.090 met de servicesoftware. 

IT data record autom. <I> Selectie  
uit of aan 
Fabrieksinstelling: uit 
(Voor On verzendt de IT-interface het gegevensrecord met het afdrukformaat 
<|> automatisch via de IT-interface na elke schikking - vereist een <|> 
afdrukformaatopmaak met servicesoftware) 

IT mode uni-directional Selectie voor eenrichtingsverkeer in de IT-modus (de terminal activeert 
automatisch de geselecteerde gegevensrecord) 

• geen verzending van gegevensrecords 
• A: verzenden gegevensrecord 1 x onmiddellijk 
• B: gegevensrecord verzenden 1 x gewichtsverandering/settle 
• C: gegevensrecordwisseling/-settle verzenden 
• D: gegevensrecordwisseling/-settle/>leeg 
• E: gegevensrecordwisseling/settle/<leeg/>leeg 
• F: gegevensrecord continu verzenden 
• G: ononderbroken verzenden van gegevensrecord 3005 
• H: gegevensrecord 1 x bij afwikkeling verzenden 

Fabrieksinstelling: geen 

Time pattern data packets Enter 
Tijdspanne voor datapakketten via interface  
Invoeren met tekentoetsenbord in ms. 
Fabrieksinstelling: 100 ms 

Decimal delimiter Selectie 
Komma, periode of geen 
Fabrieksinstelling: komma 

Thousand delimiter Selectie 
Komma, periode of geen 
Fabrieksinstelling: geen 

Remote control lock Selectie (momenteel geen functie; geïmplementeerd in latere herziening) 
uit of aan 
Fabrieksinstelling: uit 

IT with STX-ETX Selectie 
uit of aan 
Fabrieksinstelling: uit 

Factory default Selectie 
Niet uitvoeren: Aangepaste IT-instellingen blijven intact 
Uitvoeren: Zet de IT-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. 

 



 

  
33 

 

9 

Anybus  
(de uitvoering van de functies is momenteel nog aan de gang en zal later 
worden herzien!) 
(zie beschrijving 470.508.xxx van de bus voor meer informatie) 

Fieldbus type Selectie 
• uitgeschakeld 
• Profibus DP 
• ProfiNet 

Fabrieksinstelling: uitgeschakeld 

Address Enter 
Numeriek adres met tekentoetsenbord 

Use of Fieldbus Selectie geen of IT 
Fabrieksinstelling: geen 

 

10 Barcode (zie paragraaf 7.10 voor meer details.) 

Decimal delimiter Num. Selectie uit of aan 
Fabrieksinstelling: aan 

Display timer barcode Enter 
Weergave van de tijdbarcode, numeriek met tekentoetsenbord 
Fabrieksinstelling: 2500 ms 

Select filter No. Enter  
Filternr. - numeriek met tekentoetsenbord 
Fabrieksinstelling: 1 

Control code Filter No. 01 Enter  
Codecontrolecode - numeriek met tekentoetsenbord 
Fabrieksinstelling: 0 

First position filter No. 01 Enter  
Begin van filterpositie - numeriek met tekentoetsenbord 
Fabrieksinstelling: 1 

Last position Filter  
No. 01 

Enter  
Einde van filterpositie - numeriek met tekentoetsenbord 
Fabrieksinstelling: 71 
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11 IO control (zie paragraaf 7.11 voor meer details) 

IO operating mode Selectie 
• Uit 
• Aan 
• Aan, veiligheidsfunctie 

Fabrieksinstelling: uit 

Outputs Selectie voor de toekenning van de afzonderlijke schakelpunten 
• Schakelpunt S1 
• Schakelpunt S2 
• Schakelpunt S3 
• Schakelpunt S4 
• Schakelpunt S5 
• Schakelpunt S6 

Fabrieksinstelling: alle uitgeschakeld 

Inputs Selectie voor de toewijzing van de afzonderlijke ingangenelection 
• Input E1 
• Input E2 
• Input E3 
• Input E4 

Fabrieksinstelling: alle uitgeschakeld 

 
 
 
4.6 Setup mode instellingen / Service 

 
Het servicegebied is beveiligd met een wachtwoord. 
De parameters in dit bereik mogen alleen door geschoold servicepersoneel worden onderhouden. 
 
 
4.7 Terminal resetten 

 
Om alle terminalinstellingen (behalve schaalparameters en servicebereik) terug te zetten naar de 
fabrieksinstellingen, kan de terminal worden gereset in Setup Mode / Terminal / Reset Terminal 
door uitvoering te selecteren en op de F6 Volgende functietoets te drukken. 
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5. Basisfuncties 
 
5.1 Inschakelen 

 
De gedetailleerde beschrijving voor het inschakelen van de terminal vindt u in hoofdstuk 2.5 op 
pagina 14. 
 
 
5.2 Uitschakelen 

 
De gedetailleerde beschrijving voor het uitschakelen van de terminal vindt u in hoofdstuk 2.5 op 
pagina 14. 
 
 
5.3 Programmaselectie 

 
Keuze tussen de beschikbare toepassingsprogramma's. 
 Schakel met de functiepaging-toets       over naar het niveau van de instelfuncties. 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de programmatoets F5.  
U heeft nu de keuze uit 10 verschillende toepassingsprogramma's. 
Kies een programma: F3 Pijltjestoets omhoog / F4 Pijltjestoets omlaag 
Het geselecteerde programma starten: Druk op F6 om te openen. 
 
Zie hoofdstuk 6 voor informatie over alle toepassingsprogramma's. 
 
5.4 Nulset 

 
 Het nulpuntset corrigeert kleine afwijkingen ten opzichte van het nulpunt, bijv. door vuilafzetting 
op de weegschaal. Druk op de nulsteltoets.        . 
 
De symbolenbalk geeft voor de nulweergave de volgende teken weer:    . 
 
Nulstelbereik ijkbaar en niet ijkbaar: -1 tot +3% van het weegbereik. 
Als de nulinstelling niet mogelijk is, verschijnt gedurende twee seconden de foutmelding "Above 
Zero Setting Range" of "below Zero Setting Range". 
 
Nulcorrectie  
Nulcorrectie corrigeert automatisch kleine afwijkingen van de nulweergave. 
In de instellingsmodus kan de nulpuntcorrectie onder Schaal / Schaalparameters (aan = 0,5 d/sec 
ijkbaar en 2d/sec niet ijkbaar) worden in- of uitgeschakeld.. 
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5.5 Tare functie 

 
Zeldzaam is het verschil tussen het brutogewicht en het nettogewicht 
 
Een gedetailleerde beschrijving van de tarra vindt u in het applicatieprogramma Wegen en tarra, 
paragraaf 6.5 op pagina 57. 
 
 
5.6 Bruto vertoning 

 
 Geeft het brutogewicht met getarreerde schaal weer 
Met de functiepagina-toets       schakelt u naar het niveau van de instelfuncties.. 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de toets F1 Bruto. 
Terwijl u de toets ingedrukt houdt, geeft het display het brutogewicht met de bruto referentie 
weer. 
 
 
5.7 Scale switching 

 
Schakelen tussen meerdere aangesloten weegtoestellen. 
Er kunnen maximaal drie analoge meetlocaties worden geïnstalleerd en in totaal kunnen 29 
meetlocaties worden aangesloten op het beeldscherm 3035. Als meetlocatie nr. 30 kan ook een 
digitale weegschaal met de RS 232-interface worden verbonden. Het schakelen tussen aangesloten 
meetlocaties gebeurt handmatig of automatisch. 
 
Handmatig schakelen: 
 
Druk kort op de toets        . De aangesloten meetlocaties worden achtereenvolgens opgevraagd. 
 
Houd de toets        ingedrukt. 
Er wordt een veld voor het invoeren van gegevens geopend en het meetlocatie-nr. kan direct 
worden ingevoerd en opgeslagen. 
 
Automatisch schakelen: zie de beschrijving van het telprogramma in hoofdstuk 6.7.9. 
Het display toont het nummer van de opgevraagde meetlocatie in de symboolbalk rechts. 
 
Druk op Info om de gegevens voor de gezochte meetlocatie weer te geven. Druk op de 
toetsencombinatie Info / Schaalomschakeling om achtereenvolgens de gegevens van andere 
aangesloten meetlocaties te bekijken.  
De volgende gegevens worden weergegeven: 

• Maximum, Min, e (d) 
• Serienummer van de meetlocatie (extra indien ingeschakeld) 
• Kaliberbepalingsteller  
• Identiteitsspaander (indien extra geactiveerd)
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5.8 Tien X weergave x10 

 
Toont de gewichtswaarde met een extra decimale 10 X hogere resolutie. 
Schakel met de functiepaginaknop       over naar het niveau van de instellingsfuncties.Toont de 
gewichtswaarde met een extra decimale 10 X hogere resolutie. 

Schakel met de functiepaginaknop over naar het niveau van de instellingsfuncties. 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de toets F2 x10. 
 
Schaalverdeling kalibreerbaar 
Als de weegschaal is geprogrammeerd als ijkbaar, wordt de 10 x hogere resolutie weergegeven 
zolang de x10 toets ingedrukt wordt gehouden. Na het loslaten van de toets schakelt de x10-
display na 5 seconden uit. 
 
Niet kalibreerbare weegschaal 
Als de weegschaal niet als ijkbaar is geprogrammeerd, wordt de 10x hogere resolutie permanent 
weergegeven. Door op de toets te drukken, schakelt u de 10x hogere resolutie in. Door nogmaals 
op de toets te drukken, wordt de 10x hogere resolutie weer uitgeschakeld. 
 
X10 wordt in de symboolbalk weergegeven zolang de 10x hogere resolutie is ingeschakeld. De 
functie is uitgeschakeld als het apparaat wordt uitgeschakeld.  
 
In de setupmodus kan de 10X hogere resolutie permanent worden ingeschakeld voor een 
weegbrug. De functie Setup Mode / Scale / Scale Parameters / Control Mode / On schakelt het x10-
display permanent in en schakelt de x10-toets uit.  
Voorwaarde: de weegschaal is niet ijkbaar. De fabrieksinstelling is "Functie uit". 
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5.9 Vasthoudfunctie 

 
In de instellingsmodus kan voor elke aangesloten meetlocatie een hold-functie worden ingeschakeld 
(instellingsmodus/schaal/schaalparameters/Hold-functie). 
 
De volgende wachtwoordfuncties zijn beschikbaar: 
 
Gehandicapt:  Hold is uitgeschakeld 
Rust/toets:   Houd de toets buiten het lege bericht vast, geannuleerd met inschakeltoets 
Restauratie/leegstand: Houd de toets buiten het lege bericht vast, geannuleerd door het  
   verwijderen van de lading van de weegschaal 
Max/key: Houd op maximaal bereikt gewicht met bezinken buiten leeg bericht, Hoger  

gewicht stelt nieuwe wachtstand in, geannuleerd met inschakeltoets 
Max/leeg:  Houd op maximaal bereikt gewicht met bezinken buiten leeg bericht, het  
   hogere gewicht stelt nieuwe greep in, die door lading van schaal wordt  
   geannuleerd 
Slave/key: Houd bij elke gewichtstoename vast zonder buiten het lege bericht te  

komen, hoger gewicht stelt nieuw oud, geannuleerd met inschakeltoets 
Slave/leegte:  Houd bij elke gewichtstoename zonder te bezinken buiten het lege bericht,  
   hoger gewicht geeft nieuwe houvast.  
   Annuleren door lading van de weegschaal te verwijderen. 
   The function is enabled in all application programs. 
 
De terminal moet eerst opnieuw worden opgestart om de geselecteerde hold-functie-instellingen 
mogelijk te maken.  
 
Als de hold-functie is ingeschakeld, wordt het vasthouden van een gewichtswaarde aangegeven 
door het HLD-symbool in de symbolenbalk. 
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5.10 Secundair display  

 
Toont aanvullende informatie, zoals tweede eenheden, gewichtswaarden bij het tellen, verschil met 
de doelwaarde, enz. 
 
Inschakelen en uitschakelen van het secundaire display. 
 
Met de functiepagina-toets       schakelt u naar het niveau van de instelfuncties.. 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de toets F3 voor secundaire weergave. 
 
 
 
Selecting the second unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instellingen voor secundair beeldscherm  
 
De functie van het secundaire display wordt ingeschakeld door eerst met de toets Functiepagina 
naar het niveau Functies instellingen te bladeren. 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de toets F6 Setup Mode. 
 
Druk op de pijltjestoetsen F3 en F4 om in de lijst naar het aansluitingsitem te gaan en selecteer het 
laatste door op de toets F6 Volgende te drukken.  
 
Gebruik nu de pijltjestoets om naar het scherm te gaan en selecteer het laatste met de toets F6 
Volgende.  
 
Selecteer vervolgens het submenu Secundaire display door op de pijltjestoetsen en op de F6 
Volgende toets te drukken. 

Secundair display ingeschakeld. 
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Het ophalen van het submenu Secundaire display genereert een lijst met beschikbare toepassingen. 
 

 
 
Met de pijltjestoetsen F3 en F4 in de lijst kunt u zich verplaatsen. 
 
Functies van het secundaire display 
In het submenu "Secundaire display" kunnen de volgende functietoestanden worden 
geprogrammeerd:  

> Tweede meeteenheid 
> Tare waarde 
> x10 resolutie 
> Bruto/Net 
> Huidig gewicht 
> Referentiehoeveelheid 
> Referentiegewicht 
> Doelwaarde 
> Verschil t.o.v. streefwaarde 
> Specifiek gewicht 
> Voertuigplaatnummer 
> Gewicht van eerste/ enige weging 
> Weergave controlelampje 

 
Aanwijzing: de functie-instelling moet overeenkomen met het applicatieprogramma! 
 
De standaardinstelling van het secundaire display is de tweede meeteenheid. 
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5.10.1 Tweede meeteenheid 

 
De tweede meeteenheid is geprogrammeerd in de setup mode voor elke aangesloten weegschaal. 
De volgende twee meeteenheden zijn standaard geprogrammeerd: 
 

  Aangepaste eenheid   Tweede eenheid 

  kg   g 

  g   kg 

 
De volgende meeteenheden zijn beschikbaar voor maatwerk: 
 

Eenheid Afkorting Omzetting naar g 

Gram / 
Kilogram 

g / 
kg 

1 g / 
1,000 g 

Tons t 1,000,000 g 

Pound lb 453.59237 g 

Milligram mg 0.001 g 

Ounce oz 28.349523125 g 

 
 
De tweede maateenheid wordt geselecteerd met behulp van de toets Functiepagina       om naar 
het niveau Functies instellingen te gaan.. 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
Druk op de toets F6 Setup Mode. 
 
Druk op de pijltjestoetsen F3 en F4 om in de lijst naar het schaalitem te gaan en selecteer het 
schaalitem door op de toets F6 Volgende te drukken.  
 
Selecteer vervolgens Schaalparameters door op F6 Volgende te drukken.  
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Druk op de pijltjestoetsen F3 en F4 om in de lijst naar het item Tweede toestel te gaan en selecteer 
het laatste item door op de toets F6 Volgende te drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de pijltjestoetsen F3 en F4 kunt u in de lijst navigeren. De tweede meeteenheid wordt met F6 
Enter ingevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de tweede meeteenheid is geselecteerd, keert u terug naar de schaalmodus door op de F1 
Einde toets te drukken. 
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5.11 Organisatiegegevens (Identifier) 

 
Organisatiegegevens worden gebruikt om identificerende kenmerken toe te wijzen voor het 
documenteren van wegingen, bijvoorbeeld onderdeelnummer, leverancier, schaaloperator.  
Deze zijn in alle applicatieprogramma's beschikbaar. 
 
Het beeldscherm 3035 heeft 4 organisatiegegevensgeheugens.  
Elk geheugen heeft 

• een door de gebruiker programmeerbare naam, bijv. "Onderdeelnummer" (maximaal 12 
tekens, database maximaal 18 tekens).  

• een door de gebruiker programmeerbare inhoud, bijv. "1234" (maximaal 35 tekens, 
database 6x35 tekens). 

De naam wordt ingevoerd in de setupmodus; de inhoud wordt bij elke weging ingevoerd. Naam en 
inhoud kunnen alfanumeriek via het cijfertoetsenbord worden ingevoerd. 
 
Vier sleutels         om                  beschikbaar te zijn voor het ophalen van de organisatie 
datageheugens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam invoeren 
Begin met het invoeren van de naam (max. 12 tekens) voor de vereiste 
organisatiegegevensgeheugens in de instellingsmodus: 
Start de instellingsmodus met de F6-toets op het toetsniveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Organisatiegegevens met de pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
ORG A tot ORG D kan nu worden opgehaald en de naam kan in het invoerveld worden ingevoerd.  
 
Aandacht!  
Een organisatiegeheugen wordt alleen vrijgegeven door een naam toe te wijzen! Alleen 
ingeschakelde organisatiegeheugens kunnen met de toetsen ORG A tot ORG D worden opgevraagd. 
Afhankelijk van de instelling in het Information Field display onder Program Settings, geven de 
applicatieprogramma's vervolgens alle ingeschakelde organisatiegegevensgeheugens in het 
informatieveld weer.  

Naam Inhoud 
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Inhoud invoeren 
Druk in de schaalmodus op de betreffende organisatietoets om de inhoud van het 
organisatiegeheugen in te voeren. Gebruik het toetsenbord om alfanumerieke gegevens voor de 
inhoud in te voeren.  
(max. 35 tekens). Bevestig met de toets F6 Opslaan. 
De naam en de inhoud worden nu als identificatoren aan de weegresultaten toegevoegd. 
De inhoud van het organisatiegeheugen blijft intact totdat deze wordt overschreven of gewist. 
 
Afdruk 
De toetsen "A Org", "B Org", "C Org" en "D Org" zorgen er samen met het invoeren van de waarden 
met de toets F6 voor dat een afdruk wordt afgedrukt als er een afdrukformaat is opgeslagen. 
Alleen organisatiegegevens die een invoer hebben, worden afgedrukt. 
 
Inhoud weergeven 
Druk op de betreffende ORG toets. 
 
Inhoud verwijderen 
Druk op de corresponderende ORG toets, druk dan op de CL toets en druk dan op de F6 Opslaan 
toets. 
 
Database voor organisatiegegevens 
De databasetoepassing voor organisatiegegevens is alleen mogelijk met een optionele Soehnle 
Professional Micro-SD-kaart. Vaak opgevraagde inhoud kan worden opgeslagen als vaste waarden in 
een database en kan worden opgevraagd als dat nodig is. 
Voorbeeld: "Deel" was al ingevoerd als naam voor het geheugen van de organisatiegegevens A.  
Voer nu onderdelen die moeten worden opgenomen, zoals "schroeven", "moeren", ringen", 
"pennen", enz. in gegevens van de organisatie voor vaste waarden A 
"Als naam voor het geheugen van de organisatie was al de naam "Operator" ingevoerd. 
Voer nu verschillende operators, zoals "Smith", "Jones", Anderson", "Johnson", enz. in in Fixed 
Values Organization Data B. 
De vaste waarden kunnen nu op elk moment eenvoudig vanuit de database worden vrijgegeven. 
 
Gegevensbank ophalen om vaste waarden in te voeren en te bewerken 
Directe toegang door het indrukken van de Infotoets en de bijbehorende ORG toets. 
Of door de setupmodus op te halen met de F6-toets in het toets-niveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Organisatiegegevens met de pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Markeer Organisatiegegevens met vaste waarden met de pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
U kunt aangepaste vaste waarden invoeren voor elk van de vier datageheugens van de organisatie. 
Er zijn 999 geheugenplaatsen beschikbaar voor vaste waarden (Soehnle Professional Micro-SD-kaart 
(SLC-geheugenkaart van hoge kwaliteit) vereist). 
Elk van de Gegevenslocaties van de Organisatie heeft: 

> een sequentieel geheugenplaatsnummer van drie tekens 
> een door de gebruiker te programmeren nummer (alfanumeriek, 18 tekens) 
> Vermelding 1 (alfanumeriek, 35 tekens) 
> Vermelding 2 (alfanumeriek, 35 tekens) 
> Boeking 3 (alfanumeriek, 35 tekens) 
> Boeking 4 (alfanumeriek, 35 tekens) 
> Vermelding 5 (alfanumeriek, 35 tekens) 
> Vermelding 6 (alfanumeriek, 35 tekens) 
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Selecteer beschikbare vaste waarden uit de database 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4  
Met F6 Bewerken de gewenste vaste waarde oproepen. 
 
Bewerk een beschikbare vaste waarde uit de database 
Bewerk de gemarkeerde vaste waarde met F6. 
Parameternummer is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek toetsenblok 
invoeren. Invoer opslaan met F6. (annuleren zonder de invoer met F5 Terug op te slaan) 
Markeer de betreffende parameterinvoer, haal deze op met F6 Bewerken, voer deze in met het 
alfanumerieke toetsenbord. Invoer opslaan met F6. 
(annuleren zonder de invoer met F5 Terug op te slaan) 
 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde  
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4 
Wis de gemarkeerde vaste waarde met F2 Wis. 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
 
Nieuwe vaste waarde invoeren 
Druk op F1 Nieuw. 
Het nummer van de geheugenlocatie wordt door de terminal toegewezen. Het eerste getal tussen 
haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede getal de toegewezen geheugenplaatsen. 
Parameternummer is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek toetsenblok 
invoeren. Invoer opslaan met F6. (annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Markeer de betreffende parameterinvoer, haal deze op met F6 Edit , voer deze in met het 
alfanumerieke toetsenbord. Invoer opslaan met F6. 
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan 
 
Sluiten van de database 
De lijst wordt met de toets F5 "Back" afgesloten. 
 
Database-onderhoud met optionele Soehnle Professional toepassingssoftware 3035 
De PC-toepassingssoftware 3035 voorziet in de behoefte aan enkelvoudige of meervoudige 
toepassingen om de namen en inhoud van de organisatiedatabase bij te houden. 
De applicatiesoftware wordt aangesloten via de RS-232-, USB- of Ethernet IT-interface met behulp 
van de relevante pc-interfacekabel. Naast de Windows-gebaseerde toepassingssoftware is de 
Microsoft Excel-spreadsheetsoftware vereist. 
 
Open database voor het gebruik van vaste waarden 
Haal met de ORGA - ORGD-toetsen het gewenste datageheugen voor de organisatie op. 
Druk op de F1 Database-toets. Selecteer uit de lijst: 
Blader met de pijltjestoetsen en haal vervolgens met F6 Enter de gewenste vaste waarde op. 
Direct opvragen met geheugenplaats of onderdeelnummer. 
Gebruik het tekentoetsenbord om de geheugenplaats of het onderdeelnummer in te voeren om de 
corresponderende vaste waarde op te vragen. 
Of gegevens worden opgevraagd op basis van de geheugenlocatie of op basis van het 
onderdeelnummer, wordt bepaald in de instelmodus onder Terminal / Organisatiegegevens / 
Opvragingen met vaste waarde. 
 
De inhoud weergeven voor het volledige meerregelige database-item 
Haal met de ORGA - ORGD-toetsen het gewenste datageheugen voor de organisatie op.  
Met de toets F2 Info Lines kan de volledige inhoud van het actueel vrijgegeven geheugen worden 
weergegeven.
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5.12 Alfanumerieke gegevensinvoer 

 
Met het gecombineerde toetsenbord kunnen alfanumerieke gegevens worden ingevoerd. 
Vereenvoudigde gegevensinvoer is ook mogelijk met de USB-interface en de USB-adapterkabel voor 
het PCtoetsenbord 2550.03.027 door gebruik te maken van een USB-PC toetsenbord. 
 
Soorten velden voor gegevensinvoer 
Alleen-lezen weergave velden 
Velden lezen/schrijven met optie voor numerieke gegevensinvoer 
Velden lezen/schrijven met optie voor alfanumerieke gegevensinvoer 
 
Velden voor gegevensinvoer inschakelen 
Situatie-afhankelijk met functietoetsen of door directe cijferinvoer. Het scherm Gegevensinvoer 
wordt weergegeven. Bestaande waarden worden weergegeven.  
In de symboolbalk wordt de naam van het invoerveld weergegeven. Er wordt een meeteenheidscode 
weergegeven als de invoer betrekking heeft op een meeteenheid. 
 
Procedure voor het invoeren van gegevens 
 
Numerieke velden 
De nummers 0 tot en met 9 kunnen direct via het cijfertoetsenbord worden ingevoerd. 
Invoergegevens zijn rechts uitgelijnd. De cursor knippert onder het laatst ingevoerde nummer. 
Met de C-toets wordt het door de cursor gemarkeerde teken gewist, met de CL-toets of de 
functietoets Wissen wordt het gehele teken gewist. De Annuleertoets beëindigt de gegevensinvoer 
zonder de nieuwe gegevensinvoerwaarden op te slaan en de bestaande waarden blijven behouden. 
De toets Opslaan slaat de ingevoerde waarden op en keert terug naar het applicatieprogramma. 
De specificatie die bepaalt of een punt, komma of geen decimaalscheidingsteken wordt gebruikt, 
wordt geprogrammeerd in de Weergave-/ decimaalscheidingsteken voor de Setupmodus. In het 
invoerveld kan alleen het opgegeven aantal tekens worden ingevoerd; overige tekens worden niet 
weergegeven en niet opgeslagen. 
 
Alfanumerieke velden 
De nummers 0 tot en met 9 kunnen direct via het cijfertoetsenbord worden ingevoerd. 
Invoer is links uitgelijnd. De genummerde toetsen hebben multifunctionele opdrachten met 
hoofdletters en speciale tekens.  
De speciale tekentoetsen (,./) en (+-) zijn bovendien beschikbaar.  
Als binnen een seconde na het indrukken opnieuw op een genummerde toets wordt gedrukt, 
worden de verschillende aan de toets toegewezen tekens doorlopen. Als de toets niet binnen een 
seconde opnieuw wordt ingedrukt, wordt het gemarkeerde teken opgeslagen en gaat de cursor 
naar de volgende positie. 
Als alleen getallen worden ingevoerd, kan dit direct achter elkaar zonder te wachten, zolang een 
getal niet meerdere keren achter elkaar wordt ingevoerd. De cursor knippert onder de laatst 
ingevoerde positie. De cursor kan met de pijltjestoetsen worden bewogen. 
Met de C-toets verwijdert u het laatste teken links van de cursor of het teken waaronder de cursor 
knippert; met de CL-toets verwijdert u het gehele teken. 
De Annuleertoets beëindigt de gegevensinvoer zonder de nieuwe gegevensinvoerwaarden op te 
slaan en de bestaande waarden blijven behouden. De toets Opslaan slaat de ingevoerde waarden 
op en keert terug naar het applicatieprogramma. In het invoerveld kan alleen het opgegeven aantal 
tekens worden ingevoerd; als u verder gaat, wordt het laatste teken overschreven. Alle 
alfanumerieke gegevens kunnen ook met het optioneel verkrijgbare externe toetsenbord van de pc 
worden ingevoerd.
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5.13 Sleutelsloten 

 
Enkel, meerdere of alle toetsen kunnen worden vergrendeld. 
 
Vergrendelingstoetsen 
Start de terminal / het toetsenbord / de toetsenbordvergrendeling in de setupmodus.  
Het display toont een schematische weergave van het toetsenbord. Door het indrukken van de 
toets wordt de status van de toets van open naar vergrendeld en omgekeerd geschakeld. 
 
Weergave van de weergave van de toetsenblokkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergrendelde toetsen worden met een kruisje in het display weergegeven. 
Het slot wordt ingevoerd en ingeschakeld door 3 seconden op de Enter toets te drukken. 
De vergrendelde toetsen zijn nu uitgeschakeld; de symbolenbalk toont het symbool voor de 
toetsenvergrendeling. 
De toetsenvergrendeling blijft ook na het uitschakelen van het apparaat behouden. 
 
 
 
 
Sleutelslot verwijderen 
Startterminal / Toetsenblok / Toetsenblokkering in de Setupmodus. 
Het display toont een schematische weergave van het toetsenbord. Vergrendelde toetsen worden 
met een kruisje in het display weergegeven. Door het indrukken van de toets wordt de status van 
de toets van vergrendeld naar open geschakeld en omgekeerd. 
De wijziging wordt ingevoerd en vrijgegeven door 3 seconden op de Enter toets te drukken. 
Als er geen toetsen meer zijn vergrendeld, vervalt het sleutelslotsymbool in de symbolenbalk. 
 
Info: Als de setupmodus niet meer toegankelijk is omdat de toetsen vergrendeld zijn, kan deze 
toegang worden hersteld door de toetsencombinaties F1 en F6 5 seconden ingedrukt te houden. 
Hiermee verwijdert u echter niet de toetsenvergrendeling, maar tilt u de vergrendeling slechts 
tijdelijk op om naar de instellingsmodus te gaan. De toetsvergrendeling wordt weer ingeschakeld 
nadat de instellingsmodus is gesloten. 

Sleutelslot ingeschakeld. 
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5.14 Gebruikerswachtwoord 

 
Om te voorkomen dat onbevoegden wijzigingen aanbrengen, kan de toegang tot de 
instellingsmodus en de programmaselectie worden vergrendeld door een gepersonaliseerd 
wachtwoord af te geven. 
 
Open terminal / Gebruikerswachtwoord in de instelmodus. 

• Selecteer Enter/Edit; in het invoerveld dat dan wordt geopend, kan een alfanumeriek 
wachtwoord van maximaal 8 tekens worden ingevoerd - behalve met F6. 

• Selecteer Verwijderen om een wachtwoord te verwijderen en de toegang te herstellen. 
Als het wachtwoord verloren is gegaan, kunt u de instelmodus openen door het woord "CLEAR" in 
te voeren om het wachtwoord te wijzigen of te verwijderen. 
 
5.15 Inloggen functie / Start functie proces 

 
Deze functie kan worden gebruikt als inlogfunctie of als startfunctie voor processen.  
 
Tijdens de vrijgaveprocedure wordt bij het opstarten van de terminal het inlogscherm weergegeven  
ofwel op te vragen en af te sluiten met de volgende toetsen: 

• Login aanvraag of start door 3 seconden lang op de Enter toets te drukken. 
• Aanvraag aanmelden of sluiten door 3 seconden op de C-toets te drukken. 

Details voor het dialoogvenster en de IT-datacommunicatiecommando's vindt u in de 
interfacebeschrijving 470.508.090. 
 
Vrijgave en instellingen 
In de instellingsmodus Terminal / Aanmeldingsfunctie kunnen verschillende versies - van een 
eenvoudige processtart aanvraag tot een wachtwoordvraag met bewaking door een extern IT-
systeem - geprogrammeerd worden op een door de gebruiker gedefinieerde basis. 
 
Instelparameters Aanmeldingsfunctie / Processtartfunctie 

• Inschakelen 
• Wachtwoord opvragen 
• Wachtwoord invoeren/wijzigen 
• Wachtwoord verwijderen 
• Login-tekst invoeren 

 
Inloggen mogelijk maken 
Start de instellingsmodus met de F6-toets op het toetsniveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Aanmeldingsfunctie met pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Druk op F6 om verder te gaan met het inschakelen, selecteer vervolgens Aan met de pijltjestoets F4 
en Sla op met F6. 
Voor het starten, inloggen en opvragen van wachtwoorden van de functies moet de instelling met 
Aan worden ingeschakeld. 
Dit is ook het geval voor een monitoringtoepassing door een externe IT-functie. 
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Het login-query-venster verschijnt na het inschakelen van de terminal of na het aanvragen van de 
login met de Enter-toets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De login wordt geactiveerd met de toets F6 OK en er wordt een IT-datarecord met inlogbevestiging 
verzonden, waarna de terminal in de weegmodus staat.  
 
Met de toets F5 Annuleren wordt een beveiligingsvraag Login Annuleren weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de toetsen F4 tot F6 NO keert de gebruiker terug naar het venster Login-zoekvenster om de 
login opnieuw te starten. 
De login wordt met de F1 tot F3 YES-toetsen gewist en een IT-datarecord met de aanmeldweigering 
wordt verzonden, waarna de terminal in de weegmodus staat. 
 
Wachtwoord-query inschakelen (externe IT-query) 
Start de instellingsmodus met de F6-toets op het toetsniveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Aanmeldingsfunctie met pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Markeer Wachtwoord opvragen met de pijltjestoets F4, druk op F6 om naar de 
wachtwoordvervraging te gaan, selecteer vervolgens Aan met de pijltjestoets F4 en voer in met F6. 
De aanmeldingsfunctie moet zijn ingesteld om ingeschakeld te zijn voor de wachtwoordzoekfunctie 
Zonder het interne wachtwoord in Terminal 3035 wordt alleen een extern IT-wachtwoord 
opgevraagd, verzonden en goedgekeurd.
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Het login-query-venster verschijnt na het inschakelen van de terminal of na het aanvragen van de 
login met de Enter-toets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de toets F5 Annuleren wordt het menu "Login annuleren?" gegenereerd. 
 
De wachtwoordvraag wordt weergegeven met de toets F6 OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik het toetsenbord om het gewenste wachtwoord in te voeren en sla op met de F6-toets. 
Het wachtwoord met de commandocode wordt doorgestuurd naar de IT-functie voor controle en 
goedkeuring en het display toont de zandloper. De IT-functie moet het wachtwoord binnen 5 
seconden goedkeuren. Als het wachtwoord in deze tijd niet is goedgekeurd, wordt de 
beveiligingsvraag "Annuleren aanmelding?" weergegeven. Of de wachtwoordvraag wordt opnieuw 
weergegeven als een onjuist wachtwoord is bevestigd (displaymelding Fout 02 - Onjuist 
wachtwoord). 
 
Als de wachtwoordzoekvraag met de toets F5 Annuleren is bevestigd, toont het display het venster 
Login-zoekvenster met de bijbehorende zoekprocedure. 
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Wachtwoord invoeren/wijzigen (intern terminalwachtwoord) 
De aanmeldingsfunctie en wachtwoordzoekfunctie moeten zijn ingesteld om ingeschakeld te zijn 
voor de interne wachtwoordzoekfunctie 
Start de instellingsmodus met de F6-toets op het toetsniveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Aanmeldingsfunctie met pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Markeer Wachtwoord invoeren/bewerken met de pijltjestoets F4; ga verder met Wachtwoord 
invoeren/bewerken met F6 Volgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voer het gewenste wachtwoord in met maximaal 35 tekens en sla op met F6. 
 
Opmerkingen: 
Het invoeren van het interne wachtwoord wordt niet gevolgd door een externe IT 
wachtwoordvraag. 
Bij het invoeren van het interne terminalwachtwoord wordt het wachtwoord bij het starten van het 
functiegebied Aanmelden altijd opgevraagd. Als het wachtwoord verloren is gegaan, kunt u het 
functieblok Aanmelden openen door zonder wachtwoord CLEAR in te voeren. 
 
Het login-query-venster verschijnt na het inschakelen van de terminal of na het aanvragen van de 
login met de Enter-toets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de toets F5 Annuleren wordt het menu "Login annuleren?" gegenereerd. 
 
De wachtwoordvraag wordt weergegeven met de toets F6 OK. 
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Gebruik het toetsenbord om het gewenste wachtwoord in te voeren en voer in met de F6-toets. 
De wachtwoordinvoer wordt gecontroleerd: 
Als de invoer correct is, wordt de IT-gegevensrecord samen met de aanmeldingsbevestiging 
verzonden, waarna de terminal in de weegmodus staat. 
Als de invoer niet correct is, verschijnt kort de melding Fout 02 Onjuist wachtwoord, gevolgd door 
een nieuwe wachtwoordvraag. 
 
Als de wachtwoordzoekvraag met de toets F5 Annuleren is bevestigd, toont het display het venster 
Login-zoekvenster met de bijbehorende zoekprocedure. 
 
Wachtwoord verwijderen (intern terminalwachtwoord) 
Start de instellingsmodus met de F6-toets op het toetsniveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Aanmeldingsfunctie met pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Wachtwoord opvragen, intern terminal wachtwoord invoeren en druk op F6 Opslaan toets. 
Als het wachtwoord verloren is gegaan, kunt u het functieblok Aanmelden openen door zonder 
wachtwoord CLEAR in te voeren. 
Markeer Wachtwoord verwijderen met de pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Het interne wachtwoord is verwijderd. 
 
 
Login-tekst invoeren 
De tekst voor het venster login query kan aangepast worden. 
Bijvoorbeeld: "Startproces" of "Wegingsprocedure starten". 
Start de instellingsmodus met de F6-toets op het toetsniveau Setup Functions. 
Markeer Terminal met F4 Pijltjestoets, F6 Volgende. 
Markeer Aanmeldingsfunctie met pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Markeer Login-tekst invoeren met de pijltjestoets F4, F6 Volgende. 
Voer inlogtekst in met maximaal 35 tekens en voer in met F6. 
Als er geen inlogtekst is ingevoerd, wordt de standaardinstelling "Inloggen a.u.b." gebruikt. 
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6 Applicatieprogramma's 
 
De verschillende toepassingsprogramma's van de Soehnle Terminal 3035 bieden u een breed scala 
aan oplossingen voor uw weegwerkzaamheden. 
In de instellingsmodus kunt u de toepassingsprogramma's aanpassen aan uw specifieke behoeften. 
Informatie hierover vindt u in het betreffende hoofdstuk "Instellingen in de instelmodus". 
 
De volgende toepassingsprogramma's zijn beschikbaar: 
 

> Wegen en tarra 
> Totaal + plukken 
> Tellen 
> Controleren 
> Indeling 
> Recepten 
> Neutrale metingen 
> Voertuigweegschaal 
> Dynamisch schakelen 
> Procentuele weging 

 
 
6.1 Toepassingsprogramma's selecteren 

 
Terminal inschakelen. 
Na de bootcyclus start de terminal automatisch het laatst vrijgegeven applicatieprogramma. 
Om de instellingsmodus te starten, schakelt u met de functiepaginatoets naar het niveau van de 
instellingsfuncties. 
 
 
6.2 Functietoetsen 

 
Functieniveau instellen 
 

Gross x 10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
Druk op de programmatoets F5. U bevindt zich nu in het keuzemenu programma's. 
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Markeer het applicatieprogramma met de toets F3 met opwaarts pijltje en de toets F4 met 
neerwaarts pijltje en voer het programma in met de toets F6. 
 
 
 
6.3 Navigeren door de toepassingsprogramma's 

 
Voor de aansturing van de functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking.  
Afhankelijk van het programma en de situatie voeren ze verschillende functies uit.  
Op het display in de functiebalk wordt de betreffende functie weergegeven. 
Afhankelijk van het programma hebben de functietoetsen maximaal 4 toegewezen niveaus; met de 
functiepaginatoets bladert u door de niveaus. 
 
Betekenis van de functietoetsen: 
 
↑  Hiermee verplaatst u de cursor omhoog in de lijst. 
↑  Gaat de cursor in de lijst omlaag 
End  Sluit de instellingsmodus 
Next  Start de gemarkeerde menuselectie 
Back  Keert terug naar het volgende hogere niveau 
Cancel  Keert terug zonder te veranderen 
Delete  Verwijdert een item met retournering 
Save  Hiermee slaat u een invoer of wijziging op 
→  Cursor rechts 
→  Cursor links 
 
 
 
6.4 Aangepaste programma's 

 
Naast de 10 standaardtoepassingsprogramma's is er ook de mogelijkheid om procedures door de 
fabriek te laten programmeren om aan uw specifieke behoeften te voldoen. 
Neem dan contact met ons op. 
 
Telefoon:  +49  7191 34 53-220 
Fax:   +49  7191 34 53-211 
E-mail:   info@soehnle-professional.com 
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6.5 Wegen en tarra 

 
Basisfuncties: wegen, bepalen bruto en netto gewicht 
 
Info: De volgende beschrijving van de tarrafunctie geldt voor de standaardinstelling van de opties 

• Auto tarra in uit-instelling. 
• Cumulatieve instelling tarra in uit, bijv. nieuwe tarra overschrijft oude tarra 

Selecteer de opties in het menu Setupmodus Weegschaal 
 
 
6.5.1 Functietoetsen 

 
Voor de aansturing van de functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking. Deze worden 
in 2 niveaus toegewezen, het omschakelen tussen de niveaus gebeurt met de functiebladtoets       . 
 
1. Tare functie niveau: 
 

Tare 
Fix 

Add 
Tare 

Int. 
Tare 

Multi 
Tare 

Save 
Fix  

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
2. Functieniveau instellen: 
 

Gross x10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 

6.5.2 Displayscherm 

 
Basis Wegingscherm 
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Tip: Met de F3-toets kunt u een extra secundair display starten, bijv. voor de extra weergave van 
het tarragewicht of een tweede maateenheid. De instelling om te bepalen welke waarde op het 
secundaire display wordt weergegeven, gebeurt in de setupmodus onder Setupmodus / Terminal / 
Display / Secondary Display. 
 
Figuur: Secundair display met tarragewicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.3 Display van het informatieveld 

 
Welke gegevens in het informatieveld worden weergegeven, wordt geregeld in de instelmodus / 
programma-instellingen / wegen + tarreren / informatieveld weergeven.  
 
De volgende opties zijn beschikbaar: 

• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 
schakelfuncties Uitgang en Ingangen en Organisatie Geheugen. 

• IO-controle: Continue weergave van uitvoer- en invoertoestanden 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens van de 

organisatie. 
• Vaste tarrawaarden: Doorlopende weergave van het vrijgegeven geheugen met vaste 

tarrawaarden. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande barcode. 

 
weergave van het informatieveld met vaste instelling van de tarrawaarde 
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6.5.4 Wegen zonder tarra 

 
Plaats gewogen item - het gewicht wordt weergegeven met de bruto indicator. 
 
 
6.5.5 Manuele tarra 

 
Het bepalen van de tarra van een onbekend containergewicht. 
Plaats de lege bak op de weegschaal. Druk op de toets. 
 
De tarrawaarde wordt opgeslagen, de gewichtsweergave gaat naar nul, het gewicht wordt 
aangegeven met de Netindicator. Wanneer de lading van de weegschaal wordt verwijderd, wordt 
het tarragewicht weergegeven met een negatief teken.  
 
Door nogmaals op de toets                te drukken, wordt de bestaande waarde overschreven, bijv. 
het nieuwe tarragewicht op de weegschaal wordt opgeslagen. 
De tarra kan met onbeperkte frequentie worden bepaald totdat de maximale belasting is bereikt. 
Het tarragewicht verlaagt daarmee het maximale weegbereik.  
Het tarragewicht wissen of overschrijven door een nieuw tarragewicht,      sleutel of sleutel. 
 
Druk op de          toets, gevolgd door de toets                 om het tarrageheugen weer te geven. In 
dit geval wist F2 Delete het tarrageheugen; F5 Cancel annuleert de weergave van het 
tarrageheugen ongewijzigd. Als u de waarde van het tarrageheugen wilt wijzigen, kunt u een 
nieuwe waarde invoeren met het cijfertoetsenbord, dat vervolgens in het tarrageheugen wordt 
opgeslagen met F6 als handmatige tarra-instelling.. 
 
 
 
6.5.6 Triest met handmatige tarra-ingang 

 
Instellen van de tarra voor een bekend containergewicht, bijv. met gevulde container op de 
weegschaal. 
 
Voer het bekende tarragewicht in met het cijfertoetsenbord en sla de waarde op door op de toets 
F6 Opslaan of de toets te drukken.                 . 
 
De invoer wordt opgeslagen in het tarrageheugen en het tarragewicht wordt afgetrokken van het 
weergegeven gewicht - het gewicht wordt weergegeven met de Netindicator. Wanneer de lading 
van de weegschaal wordt verwijderd, wordt het tarragewicht weergegeven met een negatief teken.  
Het tarragewicht wissen of overschrijven door een nieuw tarragewicht, sleutel      of sleutel.. 
 
Druk op de toets     ,   gevolgd door de toets                om het tarrageheugen weer te geven. 
In dit geval wist F2 Delete het tarrageheugen; F5 Cancel annuleert de weergave van het 
tarrageheugen ongewijzigd. Als u de waarde van het tarrageheugen wilt wijzigen, kunt u een 
nieuwe waarde invoeren met het cijfertoetsenbord, dat vervolgens in het tarrageheugen wordt 
opgeslagen met F6 als handmatige tarra-invoer.
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6.5.7 Multiplicatie tarra 

 
Het bepalen van de tarra van meerdere containers van gelijk gewicht met bekend tarragewicht. 
 
Druk op de toets F4 Multi Tare in het functieniveau Tare. 
Plaats een bak op de weegschaal of voer het bekende tarragewicht in met het cijfertoetsenbord. 
Bevestig met de toets F6 Opslaan. 
Voer met de cijfertoetsen het aantal containers in.  
Bevestig met de toets F6 Opslaan. 
 
De invoer wordt in het tarrageheugen opgeslagen en het totale tarragewicht wordt van de 
gewichtsweergave afgetrokken. Het gewicht wordt weergegeven met de netto-indicator. Wanneer 
de lading van de weegschaal wordt verwijderd, wordt het tarragewicht weergegeven met een 
negatief teken. 
 
Tragewicht wissen of overschrijven door een nieuw tarragewicht of het       toets of het       toets. 
 
Druk op de          toets, gevolgd door                     toets om het tarrageheugen weer te geven. 
In dit geval wist F2 Delete het tarrageheugen; F5 Cancel annuleert de weergave van het 
tarrageheugen ongewijzigd. Als u de waarde van het tarrageheugen wilt wijzigen, kunt u een 
nieuwe waarde invoeren met het cijfertoetsenbord, dat vervolgens in het tarrageheugen wordt 
opgeslagen met F6 als handmatige tarra-invoer. 
 
 
 
6.5.8 Cumulatieve tarra 

 
Het bepalen van de tarra van meerdere - zelfs verschillende - containers met bekend tarragewicht. 
 
Druk op de toets F2 Cumulatief tarra in het functieniveau tarra. 
Voer met de cijfertoetsen het bekende tarragewicht van de eerste container in. 
Bevestig met de toets F6 Opslaan. Herhaal de procedure voor de resterende containers. 
De tarrawaarden worden opgeslagen in het tarrageheugen en het totale tarragewicht wordt 
afgetrokken van de gewichtsweergave - het gewicht wordt weergegeven met de Netindicator. 
Wanneer de lading van de weegschaal wordt verwijderd, wordt het tarragewicht weergegeven met 
een negatief teken.  
 
Tragewicht wissen of overschrijven door een nieuw tarragewicht of het         toets or the            
toets. 
 
Druk op de          toets, gevolgd door                       toets om het tarrageheugen weer te geven. 
In dit geval wist F2 Delete het tarrageheugen; F5 Cancel annuleert de weergave van het 
tarrageheugen ongewijzigd. Als u de waarde van het tarrageheugen wilt wijzigen, kunt u een 
nieuwe waarde invoeren met het cijfertoetsenbord, dat vervolgens in het tarrageheugen wordt 
opgeslagen met F6 als handmatige tarra-invoer. 
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6.5.9 Tussen tarra 

 
Onbekende tarrawaarden worden toegevoegd aan het bestaande tarrageheugen; de nettowaarde 
blijft onveranderd. 
 
Druk op de F3 Int. Tare-toets in het functieniveau Tare. Plaats het extra tarragewicht. Bevestig met 
de F6 Enter toets. 
Het extra tarragewicht is opgeslagen in het tarrageheugen; de nettowaarde blijft ongewijzigd. 
Herhaal de procedure voor de meer extra tarra. 
Het gewicht wordt weergegeven met de netto-indicator. Wanneer de lading van de weegschaal 
wordt verwijderd, wordt het tarragewicht weergegeven met een negatief teken. 
 
Tragewicht wissen of overschrijven door een nieuw tarragewicht of het          toets of          toets. 
 
Druk op de           toets, gevolgd door                   toets om het tarrageheugen weer te geven. 
In dit geval wist F2 Delete het tarrageheugen; F5 Cancel annuleert de weergave van het 
tarrageheugen ongewijzigd. Als u de waarde van het tarrageheugen wilt wijzigen, kunt u een 
nieuwe waarde invoeren met het cijfertoetsenbord, dat vervolgens in het tarrageheugen wordt 
opgeslagen met F6 als handmatige tarra-invoer. 
 
 
6.5.10 Automatische tarra 

 
Bepaalt automatisch de eerste gewichtswaarde op de weegschaal als de tarra. 
 
De functie Auto Tare is ingeschakeld voor de gewenste meetlocatie in de instellingsmodus onder 
Schaal / Scale Parameters / Auto Tare met Aan instelling. 
Plaats een lege bak op de lege weegschaal. 
Bij het bezinken wordt de eerste gewichtswaarde in het tarrageheugen opgeslagen en van de 
gewichtsweergave afgetrokken. Het gewicht wordt weergegeven met de netto-indicator.  
De melding "Auto Tare Enabled" (Automatische tarra vrijgave) verschijnt bij automatische tarra. 
Wanneer de lading van de weegschaal wordt verwijderd, wordt het tarrageheugen automatisch 
gewist en verschijnt op het display de melding "Auto Tare Enabled". De schaal keert terug naar 
Brutodisplay. 
 
Auto tarra kan worden verwijderd met een belasting op de weegschaal met de           toets of            
key. Zonder belasting op de weegschaal wordt de Auto Tare functie automatisch ingeschakeld 
wanneer er een nieuwe belasting op de weegschaal wordt geplaatst. 
 
Druk op de          toets, gevolgd door                     toets om het tarrageheugen weer te geven. 
In dit geval wist F2 Delete het tarrageheugen; F5 Cancel annuleert de weergave van het 
terreurgeheugen ongewijzigd. Als u de waarde van het tarrageheugen wilt wijzigen, kunt u een 
nieuwe waarde invoeren met het cijfertoetsenbord, dat vervolgens in het tarrageheugen wordt 
opgeslagen met F6 als handmatige tarra-invoer. 
 
Auto tarra combineren met andere tarra functies: 

• Tare vermeerdering 
Autotarra assigns the first large container on the scale as the tare weight. The weight of 
each identical dependent packaging that is subsequently placed on the scale is assigned 
with multiple tare.
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• Cumulatieve tarra 
Autotarra wijst de eerste grote bak op de weegschaal toe als het tarragewicht. Aan elke 
andere afhankelijke verpakking met bekende tarra die daarna op de weegschaal wordt 
geplaatst, wordt cumulatief tarra/handmatige invoer toegekend. 

• Tussen tarra 
Autotarra wijst de eerste grote bak op de weegschaal toe als het tarragewicht. Aan 
verschillende afhankelijke verpakkingen met onbekende tarra die daarna op de weegschaal 
worden geplaatst, wordt een tussenliggende tarra toegekend. 

 
 
 
6.5.11 Vast geheugen tarrawaarde 

 
Bekende tarragewichten kunnen worden opgeslagen in een stroomuitvalbestendig geheugen en 
kunnen op aanvraag worden opgehaald. Er kunnen maximaal 999 referentiegewichten worden 
opgeslagen in een storingsvrij geheugen. 
Elke geheugenlocaties heeft: 

• een uit drie cijfers bestaand volgnummer 
• een naam (alfanumeriek, max. 18 tekens) 
• Tare waarde 

 
a) Ophalen van de lijst met vaste tarrawaarden om de vaste waarden te bewerken: 
 Druk op de toets         en vervolgens op F1 Fix Tare.. 
 
Beschikbare vaste waarden uit de lijst selecteren 
Blader met de pijltjestoetsen F3 of F4 tot u de gewenste geheugenplaats hebt bereikt; voer de 
gewenste vaste waarde in met F6 Edit. 
Direct opvragen met geheugenplaatsnummer of onderdeelnummer. Gebruik de cijfertoetsen om het 
onderdeel- of geheugenplaatsnummer in te voeren. De specificatie of het onderdeelnummer of het 
nummer van de geheugenlocatie wordt opgehaald, wordt gemaakt in de setupmodus. Het 
onderdeelnummer wordt ingevoerd als een links uitgelijnd zoekcriterium; het 
geheugenplaatsnummer wordt ingevoerd als een rechts uitgelijnd zoekcriterium Voer de gewenste 
vaste waarde in met F6 Bewerken 
 
Bewerk een bestaande vaste waarde uit de lijst 
Bewerk de gemarkeerde vaste waarde met F6. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek toetsenblok 
invoeren. Opslaan met F6 Opslaan; annuleren zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren. 
Parametertarrawaarde is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek toetsenblok 
invoeren. Opslaan met F6 Opslaan; annuleren zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren. 
 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4. 
Wis de gemarkeerde vaste waarde met F2 Wis. Bevestig met YES door op de toetsen F1, F2 of F3 te 
drukken. De transactie kan met NO worden geannuleerd door op de toetsen F4, F5 of F6 te 
drukken. De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
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Nieuwe vaste waarde invoeren en opslaan 
Druk op F1 Nieuw. 
Het nummer van de geheugenlocatie wordt automatisch door de terminal toegewezen.  
Het eerste cijfer tussen haakjes geeft aan waar het vrije geheugen zich bevindt, het tweede cijfer 
geeft het volgende aan  
geheugenplaatsen met vaste tarrawaarden. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek toetsenblok 
invoeren. Opslaan met F6 Opslaan; annuleren zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren. 
 
Parametertarrawaarde is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met alfanumeriek toetsenblok 
invoeren.  
Opslaan met F6 Opslaan; annuleren zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren. 
 
Afsluiten van de lijst met vaste warden 
De lijst wordt met de toets F5 "Back" afgesloten. 
 
b) De vaste tarrawaardenlijst voor tarra oproepen 
Druk op de toets F3 Fixed Tare in het functieniveau Tare. Het display toont nu de laatst opgehaalde 
vaste tarrawaarde. 
 
Selecteer in de lijst 
Pagina met de pijltjestoetsen 
Haal de gewenste vaste waarde op met F6 Opslaan. 
Direct opvragen met geheugenplaatsnummer. 
Gebruik de cijfertoetsen om het nummer van de geheugenlocatie in te voeren. 
Direct opvragen met barcode of IT  
(informatie in hoofdstuk 7.10 Barcodebeheer of neem contact op met uw Soehnle Industrial 
Solutions servicepartner). 
 
Opmerking 
Als de functie Vaste-waarde ophalen met barcode is ingeschakeld en een barcode wordt gebruikt 
die zich niet in het vaste geheugen bevindt, verschijnt de foutmelding "Error 83 - Fixed Value Not 
Found" (Fout 83 - Vaste waarde niet gevonden). Het toestel keert terug naar de schaalmodus en de 
geselecteerde functie wordt geannuleerd. 
 
 
6.5.12 Foutmeldingen tijdens tarra 

 
Error 06: tarra niet mogelijk. 
Mogelijke oorzaken: 

• lege schaal, 
• over- of onderbelasting van de weegschaal, 
• handmatige tarra-invoer met tarrawaarde boven maximumbelasting, 
• toonladder geeft een negatieve gewichtswaarde aan. 
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6.5.13 Weergave van de opties met de Info-toets 

 
Druk op de               toets te drukken krijgt u de volgende opties: 
 

• F1 Fixed tare 
Toont de opgeslagen vaste tarrawaarden (vast tarra-geheugen). 

• Tare key 
Geeft het actuele tarragewicht in het tarrageheugen weer. 
Druk op de                 toets nadat u op de          toets hebt gedrukt. 

 
 
 
6.5.14 Sla de huidige waarden op in het vaste geheugen 

 
Om vaste tarrawaarden direct in het vaste geheugen op te slaan, slaat u eerst de tarrawaarde op of 
voert u de tarra handmatig in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u op de F5 Enter Fix-toets drukt, wordt de waarde direct in het vaste geheugen opgeslagen.   
Het venster voor de gegevensinvoer van vaste tarrawaarden wordt weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De naam van de vaste tarrawaarde wordt ingevoerd door op de toets F6 Bewerken te drukken. 
Voer de naam in met het toetsenbord en sla de invoer op door op de F6 Opslaan-toets te drukken. 
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6.5.15 Organisatiegegevens (Identifier) 

 
Gedetailleerde informatie over organisatiegegevens is te vinden in paragraaf 5.11 op pagina 45. 
 
 
 
6.5.16 Instellingen in de instellingsmodus 

 
Met de parameters in de instellingsmodus kunt u het applicatieprogramma Wegen en tarreren 
aanpassen aan uw specifieke behoeften.  
Start de instelfunctie door in het functieniveau van de instellingen op de toets F6 Setup Modus te 
drukken en van daaruit op F6 Save te drukken om de programma-instellingen te starten. 
F6 Hierna worden de programma-instellingen voor het gemarkeerde toepassingsprogramma 
opgeroepen. 
 

1 Wegen en tarra 

Fixed tare values Vaste tarrawaarden bewerken 
Selecteer beschikbare vaste waarden uit de lijst 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4. 
Met F6 Bewerken de gewenste vaste waarde oproepen. 
Bewerk een bestaande vaste waarde uit de lijst 
Bewerk de gemarkeerde vaste waarde met F6. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen,  
invoeren met toetsenbord. Invoer opslaan met F6.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4. 
Wis de gemarkeerde vaste waarde met F2 Wis. 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
Nieuwe vaste waarde opslaan 
Druk op F1 Nieuw. 
Het toestel kent het nummer van de geheugenlocatie toe. Het eerste cijfer tussen 
haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede cijfer de 
geheugenplaatsen met de toegewezen vaste waarden. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met toetsenblok 
invoeren. Invoer opslaan met F6 Opslaan.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
Afsluiten van de lijst met vaste waarden 
De lijst wordt afgesloten met de toets F5 Terug. 

Delete fixed tare  
values  
 

Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle vaste tarrawaarden. 
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Delete ORG A fixed 
values  
 

Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle ORG A vaste waarden 

Delete ORG B fixed 
values  
 

Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle ORG B vaste waarden 

Delete ORG C fixed 
values  
 

Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle ORG C vaste waarden 

Delete ORG D fixed 
values  
 

Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle ORG D vaste waarden 

Display information 
field 

Selecteer de gegevens die in het informatieveld worden weergegeven 
• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 

schakelfuncties Uitgang en Ingangen en Organisatie Geheugen. 
• IO-controle: Continue weergave van uitvoer- en invoertoestanden 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens 

van de organisatie. 
• Vaste tarrawaarden: Doorlopende weergave van het vrijgegeven geheugen 

met vaste tarrawaarden. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande 

barcode. 
 

   Fabrieksinstelling: Fabrieksinstelling 
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6.6 Totale + Plukken 

 
Totale  
Dit betekent dat de afzonderlijke artikelen opeenvolgend worden gewogen. Het gewicht wordt 
toegevoegd aan het totale geheugen en de lading wordt na elke individuele weging van de 
weegschaal verwijderd. 
 
Plukken  
Dit betekent dat de gewogen items op de weegschaal blijven staan. Het gewicht wordt toegevoegd 
in het totale geheugen en de weegschaal keert terug naar nul zonder dat de lading van de 
weegschaal wordt verwijderd. 
De meetlocatie kan tijdens de picktransactie niet worden gewijzigd. 
De keuze tussen optellen of plukken  
wordt gemaakt in de instellingsmodus Program Settings (Programma-instellingen). De selectie geldt 
voor alle volgende weegbruggen. In het kader van de beschrijving, de volgende alleen adressen in 
totaal. 
Totaal geheugen met meerdere aangesloten schalen 
Voor alle aangesloten weegtoestellen wordt een centraal totalengeheugen bijgehouden. 
Totale geheugencapaciteit 
Tot 999 transacties kunnen worden opgeslagen in het totale geheugen. Het totale geheugen moet 
daarna worden gewist. 
 
6.6.1 Functietoetsen 

 
 Voor de aansturing van de functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking. Deze 
worden in 3 niveaus toegewezen, het omschakelen tussen de niveaus gebeurt met de toets 
Functieblad           . 
 
1. Totale functie niveau: 
 

  Total Cancel Manual Add 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
2. Tare functies niveau: 
 

Tare 
Fix 

Add 
Tare 

Int. 
Tare 

Multi 
Tare 

Save 
Fix  

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
3. Functies instellen niveau: 
 

Gross x10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
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6.6.2 Displayscherm 

 
Na de eerste totaaltransactie schakelt het display van het basisscherm naar het totale scherm; 
voorwaarde: de instelling Informatievelddisplay is op de fabrieksinstelling ingesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: Met de F3-toets kunt u een extra secundair display starten, bijv. om de 10x hogere resolutie of 
het tarragewicht extra weer te geven. De instelling om te bepalen welke waarde op het secundaire 
display wordt weergegeven, gebeurt in de setupmodus onder Setupmodus / Terminal / Display / 
Secondary Display. 
 
Figure: Secondary display with x10 display  
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6.6.3 Weergave van het informatieveld 

 
Welke gegevens in het informatieveld worden weergegeven, wordt in de instelmodus / programma-
instellingen / totaal bepaald. + Kiezen / Informatieveld Weergave. 
 
De volgende opties zijn beschikbaar: 

• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 
totaalgeheugen, organisatiegeheugen en schakelfunctie Uitgang en Ingangen. 

• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste punt: Continue weergave van het laatste item. 
• IO-controle: Continue weergave van uitvoer- en invoertoestanden 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens van de 

organisatie. 
• Vaste tarrawaarden: Doorlopende weergave van het vrijgegeven geheugen met vaste 

tarrawaarden. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande barcode. 

 
Voorbeeld: instelling van het informatieveld tot het laatste item: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.4 Tare functie 

 
De beschrijving en gedetailleerde instructies voor de tarrafunctie vindt u in hoofdstuk 6.5, pagina 
57. 
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6.6.5 Bediening van de extra functie 

 
 Druk op de functiepaginatoets          om het niveau van de toegevoegde functie te starten. 
 
Plus F6 
Druk op F6 Plus om het gewicht op de weegbrug in het totale geheugen op te slaan. De itemteller 
en het volgnummer worden met 1 verhoogd. 
Voorafgaand aan een nieuwe totaaltransactie moet de weegschaal worden ontlast door een 
minimale ontlastingsfactor die is gespecificeerd in de instellingsmodus. 
Met "Error 55 - Place Weight" wordt een gewichtswaarde van 0 of optelling zonder de weegschaal 
te ontlasten weergegeven (ontlastingsfactor = 0 vereist alleen een gewichtsverandering). 
Bruto, tarra en nettogewicht kunnen worden toegevoegd. 
 
Manual F5 
Met de toets F5 Handmatig kunt u handmatig gewichtswaarden en eenheidstellingen invoeren.  
Deze worden met het cijfertoetsenbord ingevoerd en met de toets F6 Opslaan bevestigd.  
De toets Functiebladzijde        wordt in het venster Gegevensinvoer gebruikt om tussen de 
geprogrammeerde maateenheid, de tweede maateenheid en het aantal maateenheden te 
schakelen. Handmatige invoer wordt in de afgedrukte kassabon gemarkeerd met de code 
Handmatig. 
De artikelteller en het volgnummer worden verhoogd met 1. Gewichten worden opgeteld bij het 
totaalgewicht; eenheidstellingen worden afzonderlijk opgeteld bij het totaalgewicht van de 
eenheid. 
 
Cancel F4 
Met de toets F4 Annuleren kunt u afzonderlijke items annuleren of omgekeerd wegen.  
Als u op de Annuleertoets drukt, wordt u gevraagd het te annuleren gewicht op de weegschaal te 
plaatsen of het volgnummer van het te annuleren gewicht in te voeren.  
Met de toetsencombinatie en F5 Plus         kunt u informatie over het volgnummer opvragen. 
Gebruik het cijfertoetsenbord om het volgnummer van het te annuleren item in te voeren en 
bevestig met F6 Opslaan. 
Als er geen volgnummer wordt ingevoerd, wordt de gewichtswaarde op de weegschaal opgeslagen 
door op de F6-toets te drukken. De foutmelding Error 46 wordt weergegeven als de weegschaal 
niet onder belasting staat.  
Annuleringen of omgekeerde wegingen worden in het geprinte ontvangstbewijs aangeduid als 
Annulering.  
Een annulering zorgt ervoor dat het volgnummer met één wordt verhoogd, terwijl de objectteller 
met één wordt verlaagd. 
Als de itemteller 0 is, zijn geen annuleringen meer mogelijk; dit wordt weergegeven door de 
foutmelding Error 48. 
 
Total F3 
Met de F3 Total toets is het totaal klaar. 
Het display toont nu de totalen van de bruto-, tarra-, netto- en eenheidstelling, samen met de 
itemteller en het volgnummer van de laatste transactie. 
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6.6.6 Beschikbare selecties voor de totale weergave. 

 
Het totale geheugen wissen 
De volgende functies kunnen aan de Totale functietoets worden toegewezen:  

• Totaal weergeven, afdrukken en verwijderen 
Nadat u op de functietoets Totaal hebt gedrukt, worden de totalen 3 seconden lang 
weergegeven en wordt tegelijkertijd de geheugeninhoud afgedrukt en gewist. Er kan dan 
een nieuwe totaaltransactie worden gestart. 

• Alleen totalen weergeven 
Na het indrukken van de functietoets Totaal kan de gebruiker beslissen het totale 
geheugen te wissen.  
Druk op de toets F2 Totaal wissen om het totale geheugen te wissen; daarna volgt de 
veiligheidsvraag "Totaal wissen?". De toetsen F1 tot F3 JA worden gebruikt om het totale 
geheugen te wissen, terwijl het totale geheugen niet wordt gewist met de toetsen F4 tot 
F6 NEE. Druk op de toets F6 Terug om door te gaan met optellen zonder het geheugen te 
wissen. 

 
 
6.6.7 Verlichtingsfactor voor totalen 

 
(parameter wordt niet gebruikt voor de picking-functie). 
Voor de functie Totalen kunt u in de setupmodus bepalen dat de weegschaal ontlast moet worden 
door een bepaald aantal getalstoenames tussen het plaatsen van afzonderlijke items. Als de 
weegschaal niet wordt opgelicht, wordt de gewichtswaarde niet opgeslagen in het totale geheugen 
en wordt de foutmelding Error 55 - Place Weight weergegeven. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een 
item twee keer wordt opgeslagen. 
 
6.6.8 Auto het totalen/ het plukken 

 
De functie Auto Totalen kan worden ingeschakeld in de instellingsmodus. 
In dit geval moet alleen het eerste item worden opgeslagen met de Plus-toets, alle andere items 
worden automatisch opgeslagen in het totale geheugen nadat de weegschaal is ontlast (alleen voor 
het totaal) en het plaatsen van gewicht en bezinken.  
Als de automatische totalen worden beëindigd door annuleren, een foutmelding of een schakelaar 
voor de meetlocatie, moet de automatische totalen opnieuw worden gestart door nogmaals op de 
Plus-toets te drukken.  
Info: net als handmatige totalen, kan automatische totalen worden gedefinieerd als een 
voorwaarde die een afdruk activeert (zie Afdrukgedeelte). 
Een belasting < 5 getalstoename wordt niet opgeslagen voor automatisch orderverzamelen. Met de 
F6 Plus-toets kunt u handmatig gewichten < 5 cijferstappen in het orderverzamelgeheugen opslaan. 
 
6.6.9 Voorkeurtotaal schaalverdeling 

 
Er kan slechts één meeteenheid en resolutie aan het totale geheugen worden toegewezen. 
Wanneer meerdere verschillend geconfigureerde schalen (meetlocaties) worden aangesproken, 
worden voor de totale transactie de parameters van de op dat moment geactiveerde schaal 
gebruikt. 
De functie Voorkeurtotaal schaal kan worden toegewezen in de instellingsmodus. 
De meeteenheid en resolutie voor het totale geheugen wordt altijd bepaald door het geselecteerde 
schaaleenheidsnummer. 



 

  
70 

 
6.6.10 Toewijzen en wissen van het volgnummer 

 
Elke invoer (plus, handmatig, annuleren) in het totale geheugen krijgt een 4-cijferig volgnummer 
toegewezen. Het volgnummer wordt niet gereset in de fabrieksinstelling. 
Het resetten van het volgnummer kan optioneel in de setupmodus worden geprogrammeerd: 

• gedeactiveerd (geen reset = fabrieksinstelling) 
• Het totale geheugen wissen  
• Terminal uitschakelen 
• Functietoets: F1 Seq. wissen. Nee. toets is geprogrammeerd met de functie in het 1e 

niveau Totale functies. 
 
 
6.6.11 Item teller 

 
De itemteller telt alleen de werkelijk getotaliseerde transacties. De itemteller wordt verhoogd met 1 
voor elke nieuwe transactie met plus, handmatige of automatische totalen.  
De itemteller telt tot 999, gevolgd door de foutmelding Error 45. 
De item teller wordt verlaagd met 1 voor een annulering. 
De itemteller wordt automatisch op nul teruggezet elke keer dat het totaal wordt verwijderd. 
 
 
6.6.12 Toetsen die afdrukken activeren 

 
Extra toetsen of functies, zoals plus, manual, cancel of totaal, kunnen worden gebruikt als toetsen 
die een afdruk van de totalen / pickfuncties activeren, bijvoorbeeld om een ontvangst af te 
drukken. Voorwaarde hiervoor is dat aan de betreffende toets een afdrukformaat is toegewezen.  
De optie "Weergeven, afdrukken en wissen" moet worden geselecteerd voor de toets Totaal in de 
instellingsmodus Totaal toetsfunctie of worden verwijderd met de toets F2 Totaal wanneer het 
totaal is bereikt. 
 
 
6.6.13 Stroomtotalen weergeven 

 
Tijdens een totalentransactie kunt u de opgetelde totalen weergeven door achtereenvolgens op de 
Info-toets en op de F4 Total-toets te drukken. 
De totalen en het volgnummer kunnen met de F2-toets worden gewist (als deze in de setupmodus 
is ingeschakeld onder de functie Total-toets "Display") of u kunt met de F6-toets teruggaan naar 
het totaal. 
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Toon de weergave Huidige totalen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: Informatieveldweergave met actuele totalen 
Totaal kan worden geprogrammeerd in Instelmodus / Programma-instellingen / Tot. + Kiezen / 
Weergave informatieveld; in dit geval wordt het totaal altijd in het informatieveld weergegeven. 
 
 

6.6.14 Afzonderlijke artikelen tonen 

 
Tijdens een totaaltransactie kunt u de afzonderlijke items uit het totale geheugen ophalen door 
achtereenvolgens op de Infotoets en de F5 Plus-toets te drukken. De artikellijst begint met de 
laatste invoer. 
Blader door de lijst met de pijltjestoetsen F3 (oudere invoer) en F4 (nieuwere invoer).  
De laatste 50 inzendingen kunnen worden opgehaald. 
Druk op de toets F5 Terug om de weergave van de afzonderlijke items te sluiten en terug te keren 
naar het vorige scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: Informatieveld met artikellijst weergeven  
Het laatste item kan worden geprogrammeerd in de Setupmodus / Programma-instellingen / Tot. + 
Kiezen / Informatieveldweergave; in dit geval wordt het laatste item altijd in het informatieveld 
weergegeven. 
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6.6.15 Weergave van de opties met de Info-toets 
 
Door op de toets        te drukken krijgt u de volgende opties: 
 

• F1 Fixed tare 
Geeft de opgeslagen vaste tarrawaarden (vast tarra-geheugen) weer. 

• F4 Total 
Toont de huidige totalen in het totale geheugen. 

• F5 Plus 
Toont alle items die zijn opgeslagen in het totalengeheugen (artikellijst). Met de 
pijltjestoetsen (F3/F4) kunt u de afzonderlijke items oproepen. 

• Tare key 
Geeft het actuele tarragewicht in het tarrageheugen weer. 
Druk op de toets               nadat u op de toets         hebt gedrukt. 

 
 
 
6.6.16 Sla de huidige waarden op in het vaste geheugen 

 
Om vaste tarrawaarden direct in het vaste geheugen op te slaan, slaat u eerst de tarrawaarde op of 
voert u de tarra handmatig in.  
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Als u op de F5 Enter Fix-toets drukt, wordt de waarde direct in het vaste geheugen opgeslagen.   
Het venster voor het invoeren van vaste tarrawaarden wordt weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u op de F5 Enter Fix-toets drukt, wordt de waarde direct in het vaste geheugen opgeslagen.   
Het venster voor het invoeren van vaste tarrawaarden wordt weergegeven.  
 
 
 
6.6.17 Organisatiegegevens (Identifier) 

 
Gedetailleerde informatie over organisatiegegevens is te vinden in paragraaf 5.11 op pagina 45. 
 
 
 
6.6.18 Instellingen in de instellingsmodus 

 
Met de parameters in de instellingsmodus kunt u het applicatieprogramma Totalen en kiezen 
aanpassen aan uw specifieke behoeften. 
Start de instelfunctie door in het functieniveau van de instellingen op de toets F6 Setup Modus te 
drukken en van daaruit op F6 Save te drukken om de programma-instellingen te starten. 
F6 Hierna worden de programma-instellingen voor het gemarkeerde toepassingsprogramma 
opgeroepen. 
 

2 Totaling + picking 

Totaling or picking Selecteer totalen of kiezen voor de volgende instellingen. 
Totalen betekent dat de afzonderlijke items van de weegschaal worden verwijderd 
nadat ze in het totale geheugen zijn opgeslagen. 
Plukken betekent dat de afzonderlijke items op de weegschaal blijven nadat ze in 
het totale geheugen zijn opgeslagen en dat het volgende item op de weegschaal 
wordt geplaatst. Fabrieksinstelling: Totale 

Preferred totaling 
scale 

Selecteer geen, weegschaal xx, weegschaal xx, enz. 
Welke weegschaal nr. wordt gebruikt voor de resolutie van het totale geheugen. 
Voor None wordt altijd de actueel vrijgegeven schaal gebruikt voor de eerste 
totalen. Fabrieksinstelling: geen 
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Auto  
totaling / picking 

Selecteren uit of aan 
Dit betekent dat alleen het eerste item met de Plus-toets moet worden opgeslagen, 
alle andere items worden automatisch in het totale geheugen opgeslagen nadat het 
gewicht op de weegschaal is geplaatst en de weegschaal is ingesteld. 
Fabrieksinstelling: uit 

Reset 
seq. number 

Selecteren onder welke omstandigheden wordt het volgnummer voor het 
totaal/picken gereset 
• mindervalide 
• Het totale geheugen wissen 
• Uitschakelen 
• Functietoets (maakt een andere functietoets mogelijk) 
Fabrieksinstelling: uitgeschakeld 

Total key function Selecteer de functies die zijn toegewezen aan de Totale toets 
Alleen totalen weergeven 
Het totaal wordt weergegeven nadat op de functietoets Totaal is gedrukt. De 
gebruiker kan dan beslissen of hij het totalengeheugen wilt wissen. 
Druk op de toets F2 Total om het totale geheugen te wissen. 
Bevestig vervolgens met JA de veiligheidsvraag met de toetsen F1 t/m F3; daarna 
volgt de totale afdruk. 
Totaal weergeven, afdrukken en verwijderen 
Na het indrukken van de functietoets Totaal worden de totalen gedurende 3 
seconden weergegeven. 
en wordt de geheugeninhoud tegelijkertijd afgedrukt en gewist. A 
er kan dan een nieuwe totalentransactie worden gestart. 
Fabrieksinstelling: Weergave/Plant/Verwijderen 

Relief factor Enter in d met cijfertoetsenbord  
Het aantal stappen waarmee de weegschaal moet worden ontlast tijdens de 
totaaltransactie, waardoor het volgende gewicht aan het opgeslagen 
totalen geheugen. Als de weegschaal niet wordt ontlast, wordt de 
gewichtswaarde niet in het totale geheugen opgeslagen en wordt de 
foutmelding "Error 55 - Place Weight" weergegeven. 
U kunt tussen 0 en 30 getalstoename instellen. Op 0 is totalen mogelijk 
zolang de weegschaal niet een keer heeft gestabiliseerd. 
Fabrieksinstelling: 15 numerieke verhogingen. 

Display information 
field 

Selecteer de gegevens die in het informatieveld worden weergegeven 
• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 

totaal geheugen, Organization Data Memory, schakelfuncties. 
• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste punt: Continue weergave van het laatste item. 
• IO-controle: Continue weergave van uitvoer- en invoertoestanden  
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens 

van de organisatie. 
• Vaste tarrawaarden: Doorlopende weergave van het vrijgegeven geheugen 

met vaste tarrawaarden. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande 

barcode. 
Factory default: Factory default 

Factory default Door het selecteren van uitvoeren worden alle instellingen teruggezet naar 
de fabrieksinstellingen. 
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6.7 Tellen 

 
Telt delen van gelijk gewicht. 
Het gewicht van de afzonderlijke delen (referentiegewicht) wordt bepaald aan de hand van een 
bekende hoeveelheid getelde delen. Dit wordt dan gebruikt als de deler om de eenheid te tellen uit 
het gewicht van een onbekende hoeveelheid van deze getelde delen te berekenen. 
 
6.7.1 Functietoetsen 

 
 Voor de aansturing van de functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking. Deze 
worden in 4 niveaus toegewezen, het omschakelen tussen de niveaus gebeurt met de toets 
Functieblad         . 
 
 
1. Functieniveau tellen: 
 

Ref 
10 

Ref   
Variab 

Ref 
Weight Total Cancel Add 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
2. Bedieningsfuncties niveau: 
 

  Ref 
Stat 

Ref 
Fix 

Units 
Contr.  

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
3. Tare functie niveau: 
 

Tare 
Fix 

Add 
Tare 

Int. 
Tare 

Multi 
Tare 

Save 
Fix  

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
4. Functieniveau instellen: 
 

Gross x10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup  
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
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6.7.2 Counting display screen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: Met de F3-toets kunt u een extra secundair display starten, bijv. om het referentiegewicht, het 
nettogewicht of het tarragewicht extra weer te geven. De instelling om te bepalen welke waarde op 
het secundaire display wordt weergegeven, gebeurt in de setupmodus onder Setupmodus / 
Terminal / Display / Secondary Display. 
 
Figuur: Secundaire weergave met referentiegewicht 
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6.7.3 Weergave van het informatieveld 

 
Welke gegevens in het informatieveld worden weergegeven, wordt geregeld in de instelmodus / 
programma-instellingen / tel- / display-informatieveld.  
 
De volgende opties zijn beschikbaar: 

• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 
controlelampje, totaal geheugen, Organization Data Memory. 

• Bedieningsweergave: Doorlopende weergave van de functie van het controlelampje. 
• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste punt: Continue weergave van het laatste item. 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens van de 

organisatie. 
• Vaste referentiegewichten: Continue weergave van het ingeschakelde referentiegewicht-

geheugen. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande barcode. 

Voorbeeld: instelling van het informatieveld op vaste referentiegewichtswaarden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld: het controlelampje toont een indicatielampje in het informatieveld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
1. Onder tolerantie  2. Binnen tolerantie  3. Boven tolerantie 

   (Exacte streefwaarde bereikt) 
 
 
 
6.7.4 Tare functie 

 
De beschrijving en gedetailleerde instructies voor de tarrafunctie vindt u in hoofdstuk 6.5, pagina 
57. 
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6.7.5 Telfunctie 

 
Het referentiegewicht kan met de volgende functietoetsen worden bepaald: 
 

• Functietoets F1 Ref 10 
Het referentiegewicht wordt bepaald aan de hand van een vooraf gedefinieerde 
referentietelling. Plaats 10 getelde onderdelen op de weegschaal en druk op de toets F1 
Ref 10. De weegschaal bepaalt dan het referentiegewicht en geeft "10 stuks." weer. 
Daarnaast worden geplaatste onderdelen in real-time geteld. De standaardreferentieteller 
"10" kan worden gewijzigd in Instelmodus / Programma-instellingen / Tellen onder 
Standaard Ref-telling (paragraaf 6.7.14).  
Als er bijvoorbeeld 25 is opgeslagen, is de nieuwe naam van de F1-functietoets Ref 25 en 
moeten er 25 stukjes worden geplaatst om het referentiegewicht te bepalen. 
 

• Functietoets F2 Ref Variab 
Het referentiegewicht wordt bepaald met een door de gebruiker gedefinieerde 
referentieteller. Plaats een bekende hoeveelheid referentieonderdelen op de weegschaal. 
Druk op de F2 Ref Variab toets en gebruik het numerieke toetsenbord om het aantal (1 tot 
9999) van de geplaatste onderdelen in te voeren. Druk op de toets F6 Opslaan. De terminal 
bepaalt het referentiegewicht en geeft het aantal plaatsen weer. Daarnaast worden 
geplaatste onderdelen in real-time geteld. 
 

•  Functietoets F3 Ref Weight 
Er wordt een bekend referentiegewicht ingevoerd. Druk op de toets F3 Ref Ref Weight en 
gebruik de cijfertoetsen om het bekende referentiegewicht in te voeren. Een reeds 
bestaand referentiegewicht wordt weergegeven en kan worden overschreven. De invoer 
gebeurt met de standaardeenheid van de maat "gram". Als u het referentiegewicht in 
"Kilogrammen" wilt invoeren, kunt u de meeteenheid met de toets         omschakelen. 
Bevestig uw invoer met de toets F6 Opslaan. 
De terminal heeft het referentiegewicht opgeslagen en geeft de geplaatste telling weer. 

 
Nieuw referentiegewicht 
Bestaande referentiegewichten worden over het algemeen overschreven wanneer een nieuw 
referentiegewicht wordt bepaald of wanneer een vaste waarde wordt gekopieerd uit het geheugen 
van de vaste waarde. 
Referentie gewicht tonen 
Druk op de toets F3 Ref Refight Weight of activeer het secundaire display (zie hoofdstuk). 
Eindtelling 
 De teltransactie wordt afgesloten door het referentiegewicht te wissen. Het referentiegewicht kan 
worden gewist met de toets F3 Ref Weight en met de toets F2 Delete, of door simpelweg op de 
toets         te drukken. Het display toont de huidige gewichtswaarde. 
Geheugen met vaste waarde/referentiegewicht (Hervatting) 
Tot 999 getelde onderdelen kunnen worden opgeslagen in een geheugen dat bestand is tegen 
stroomuitval. Elke geheugenplaats heeft de volgende gegevens: 

• een uit drie cijfers bestaand volgnummer 
• een naam (alfanumeriek, max. 18 tekens) 
• een onderdeelnummer (alfanumeriek, max. 18 tekens) 
• Referentiegewicht 
• Streefhoeveelheid 
• Tolerantie min 
• Tolerantie plus 
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a) Herhalen van het Ref Fix-geheugen om de getelde onderdelen te bewerken: 
 Druk op de toets          en vervolgens op F2 Ref Fix. 
 
Beschikbare vaste waarden uit de lijst selecteren 
Blader met de pijltjestoetsen F3 of F4 tot u de gewenste geheugenplaats hebt bereikt; voer de 
gewenste vaste waarde in met F6 Edit. 
Direct opvragen met geheugenplaatsnummer of onderdeelnummer. Gebruik de cijfertoetsen om het 
onderdeel- of geheugenplaatsnummer in te voeren. De specificatie of het onderdeelnummer of het 
nummer van de geheugenlocatie wordt opgehaald, wordt gemaakt in de setupmodus. Het 
onderdeelnummer wordt ingevoerd als een links uitgelijnd zoekcriterium; het 
geheugenplaatsnummer wordt ingevoerd als een rechts uitgelijnd zoekcriterium Voer de gewenste 
vaste waarde in met F6 Bewerken 
 
Bewerk een bestaande vaste waarde uit de lijst 
Bewerk de gemarkeerde vaste waarde met F6 Bewerken. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met toetsenblok invoeren. Sla de 
invoer op met F6 (annuleer zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren). 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Blader met de pijltjestoetsen F3 en F4 of haal het onderdeelnummer of het volgnummer op. 
Met F2 Wissen de opgehaalde vaste waarde wissen. JA beantwoorden op de veiligheidsvraag. 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
 
Nieuwe vaste waarde opslaan 
Druk op F1 Nieuw. 
Het nummer van de geheugenlocatie wordt door de apparatuur toegewezen. Het eerste cijfer 
tussen haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede cijfer de toegewezen 
geheugenplaatsen. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met toetsenblok invoeren. Sla de 
invoer op met F6 (annuleer zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren). 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
 
Afsluiten van de lijst met vaste waarden 
De lijst wordt afgesloten met de toets F5 Terug. 
 
b) Het ophalen van de referentiegewichtlijst voor het tellen 
Druk op de F4 Ref Fix-toets in Control Function Level 2. 
Het display toont nu de laatst opgehaalde vaste waarde. 
 
Selecteer in de lijst 

• Blader met de pijltjestoetsen F3 of F4 totdat u de gewenste geheugenplaats hebt bereikt;  
Voer de gewenste vaste waarde in met F6 Opslaan. 

• Direct opvragen met onderdeelnummer of opslaglocatiesummer 
Gebruik het cijfertoetsenbord om het onderdeel- of opslaglokatienummer in te voeren. 
(de regel voor het ophalen van het onderdeel- of opslaglocatie-nummer wordt 
gespecificeerd in de setupmodus, waarbij het onderdeelnummer wordt ingevoerd als een 
links uitgelijnd zoekcriterium; het opslaglocatie-nummer wordt ingevoerd als een rechts 
uitgelijnd zoekcriterium) de gewenste vaste waarde wordt opgeslagen met F6 Opslaan.
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Het ophalen van de vaste waarde bespaart ook doelhoeveelheden en toleranties voor de telregeling 
(mits deze ook worden opgeslagen). 
Alle opgeslagen referentiegewichten worden gewist met de functie "Referentiegewichten wissen" in 
de setupmodus. 
 
Opmerking 
Als de functie Vaste-waarde ophalen met barcode is ingeschakeld en een barcode wordt gebruikt 
die zich niet in het vaste geheugen bevindt, verschijnt de foutmelding "Error 83 - Fixed Value Not 
Found" (Fout 83 - Vaste waarde niet gevonden). Het toestel keert terug naar de schaalmodus en de 
geselecteerde functie wordt geannuleerd. 
 
6.7.6 Totalen en plukken 

 
Deze functie is ook beschikbaar in de telmodus. 
De functie kan worden gebruikt voor het totaal/kiezen van items van dezelfde afzonderlijke 
goederen.  
De totale functies worden bediend met de functietoetsen in het niveau Telfuncties. 
 
Totalen  
dit betekent dat de afzonderlijke artikelen opeenvolgend worden gewogen. Het gewicht wordt 
toegevoegd aan het totale geheugen en de lading wordt na elke individuele weging van de 
weegschaal verwijderd. 
 
Plukken  
dit betekent dat de gewogen items op de weegschaal blijven staan.  
Het gewicht wordt toegevoegd aan het totale geheugen en de weegschaal keert terug naar nul 
zonder dat de lading van de weegschaal wordt verwijderd.  
De meetlocatie kan tijdens de picktransactie niet worden gewijzigd. 
 
De keuze tussen optellen of plukken  
wordt gemaakt in de instellingsmodus Program Settings (Programma-instellingen).  
De selectie geldt voor alle volgende weegbruggen.  
In het kader van de beschrijving, de volgende alleen adressen in totaal. 
 
Totaal geheugen met meerdere aangesloten schalen 
Voor alle aangesloten weegtoestellen wordt een centraal totalengeheugen bijgehouden. 
 
Totale geheugencapaciteit 
Tot 999 transacties kunnen worden opgeslagen in het totale geheugen. 
Het totale geheugen moet daarna worden gewist. 
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Weergave weergeven 
Na de eerste totalen schakelt het display van het basisbeeldscherm Tellen naar het 
Totalenbeeldscherm, als de instelling "Informatievelddisplay" op de fabrieksinstelling staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedienen van de totalenfunctie 
Druk op de functiepaginatoets       om het niveau van de Totale functies te starten. 
 
 

• Plus F6 
Druk op de Plus toets om het gewicht op de weegbrug op te slaan en het geheugen op te 
slaan. De itemteller en het volgnummer worden met 1 verhoogd. 
Voorafgaand aan een nieuwe totaaltransactie moet de weegschaal worden ontlast door een 
minimale ontlastingsfactor die is gespecificeerd in de instellingsmodus. 
Met "Error 55 - Place Weight" wordt een gewichtswaarde van 0 of totalen weergegeven 
zonder de weegschaal te ontlasten. De ontlastingsfactor = 0 vereist alleen een 
gewichtsverandering. 
Bruto-, tarra- en nettowaarden en eenheidstellingen kunnen worden geteld. 
 

• Cancel F5 
De Annuleertoets wordt gebruikt om afzonderlijke items te annuleren of om te keren. Als u 
op de Annuleertoets drukt, wordt u gevraagd het te annuleren gewicht op de weegschaal 
te plaatsen of het volgnummer van het te annuleren gewicht in te voeren.  
Druk op de toetsencombinatie Info en F5 Plus voor informatie over het cijfer. 
Gebruik het cijfertoetsenbord om het volgnummer van het te annuleren item in te voeren 
en bevestig met F6 Opslaan. 
Als er geen volgnummer wordt ingevoerd, wordt de gewichtswaarde op de weegschaal 
opgeslagen door op de F6-toets te drukken. De foutmelding Error 46 wordt weergegeven 
als de weegschaal niet onder belasting staat. Annuleringen of omgekeerde wegingen 
worden op het geprinte ontvangstbewijs als Annulering gemarkeerd. Een annulering zorgt 
ervoor dat het volgnummer met één wordt verhoogd, terwijl de objectteller met één wordt 
verlaagd. 
Als de itemteller 0 is, zijn geen annuleringen meer mogelijk; dit wordt weergegeven door de 
foutmelding Error 48. 
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• Total F4 

Druk op de Total toets om de totale transactie te voltooien. 
Het display toont nu de totalen van de bruto-, tarra-, netto- en eenheidstelling, samen met 
de itemteller en het volgnummer van de laatste transactie. 

 
 
Beschikbare keuzes voor weergave van het totaal  
Het totale geheugen wissen 
De volgende functies kunnen aan de functietoets Totaal worden toegewezen: 
 

• Totaal weergeven, afdrukken en verwijderen 
Nadat u op de functietoets Totaal hebt gedrukt, worden de totalen 3 seconden lang 
weergegeven en wordt tegelijkertijd de geheugeninhoud afgedrukt en gewist. Er kan dan 
een nieuwe totaaltransactie worden gestart. 

• Alleen totalen weergeven 
Na het indrukken van de functietoets Totaal kan de gebruiker beslissen het totale 
geheugen te wissen.  
Druk op de toets F2 Total om het totale geheugen te wissen. 
Druk op de toets F6 Terug om door te gaan met optellen zonder het geheugen te wissen. 

 
 
Verlichtingsfactor bij optelling 
(kan niet worden ingeschakeld voor orderverzamelen)  
U kunt in de setupmodus specificeren dat de weegschaal ontlast moet worden met een bepaald 
aantal getalstoename tussen het plaatsen van afzonderlijke items 
Als de weegschaal niet wordt ontlast, wordt de gewichtswaarde niet in het totale geheugen 
opgeslagen en verschijnt de foutmelding "Error 55 - Place Weight". Dit voorkomt bijvoorbeeld dat 
een item twee keer wordt opgeslagen. 
 
Autototaal 
De functie Auto Totalen kan worden ingeschakeld in de instellingsmodus. 
In dit geval moet alleen het eerste item worden opgeslagen met de Plus-toets, alle andere items 
worden automatisch opgeslagen in het totale geheugen nadat de weegschaal is geladen en 
neergezet. 
De Plus-toets blijft verborgen zolang de automatische totaaleenheid is ingeschakeld. 
Als de automatische totalen worden beëindigd met annuleren, foutmelding of wijziging van de 
meetlocatie, 
De autototaal moet opnieuw worden gestart met de Plus-toets. 
Info: Net als handmatige totalen, kan automatische totalen worden gedefinieerd als een 
voorwaarde die een afdruk activeert 
(zie hoofdstuk 8 Afdrukken). 
 
Toewijzen en wissen van het volgnummer 
Elke invoer (plus, handmatig, annuleren) in het totale geheugen krijgt een 4-cijferig volgnummer 
toegewezen. Het volgnummer wordt niet gereset in de fabrieksinstelling. 
Het resetten van het volgnummer kan optioneel in de setupmodus worden geprogrammeerd: 

• gedeactiveerd (geen reset = fabrieksinstelling) 
• op Verwijderen Totaal toets  
• aan-uitschakelen 
• functietoets "Seq. wissen. Aantal” 
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Item teller 
De itemteller telt alleen de werkelijk getotaliseerde transacties. De itemteller wordt verhoogd met 1 
voor elke nieuwe transactie met plus, handmatige of automatische totalen. De itemteller telt tot 
999; daarna verschijnt een foutmelding. De item teller wordt verlaagd met 1 voor een annulering. 
De itemteller wordt automatisch op nul gezet wanneer het totaal wordt verwijderd. 
 
Toetsen die afdrukken activeren 
Met de Plus-, Annuleer- en Totaal-toetsen kunt u een afdruk van de kassabon starten. 
Voorwaarde hiervoor is dat aan de betreffende toets een afdrukformaat is toegewezen. 
De optie "Weergeven, afdrukken en wissen" moet voor de totaaltoets in de instellingsmodus Totaal 
toetsfunctie zijn geselecteerd. 
 
Stroomtotalen weergeven 
Tijdens een totalentransactie kunt u de opgetelde totalen weergeven door achtereenvolgens op de 
Info-toets en de F4 Total toets te drukken. 
De totalen kunnen met de toets F2 Totaal wissen en met de toets F1 Seq wissen worden gewist. 
Nee. toets (indien ingeschakeld in de setupmodus), of u kunt doorgaan met totalen door terug te 
keren met de F6-toets. 
 
 



 

  
84 

Afzonderlijke artikelen tonen 
Tijdens een totaaltransactie kunt u de afzonderlijke items uit het totale geheugen ophalen door 
achtereenvolgens op de Info-toets en de F5 Plus-toets te drukken. De artikellijst begint met de 
laatste invoer. 
Blader door de lijst met de pijltjestoetsen F3 (oudere invoer) en F4 (nieuwere invoer).  
De laatste 50 inzendingen kunnen worden opgehaald. 
Druk op de toets F5 Terug om de weergave van de afzonderlijke items te sluiten en terug te keren 
naar het vorige scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalen buiten tolerantie 
Totale hoeveelheden buiten een bepaald tolerantiebereik kunnen worden voorkomen. Als het aantal 
eenheden buiten de tolerantie valt, verschijnt na het indrukken van de Plus-toets de foutmelding 
"Buiten tolerantie". 
Hiervoor moet in de setupmodus "Totalen buiten tolerantie" worden uitgeschakeld. In de modus 
Unit Control worden het aantal doeleenheden en de toegestane tolerantie vastgelegd. 
Meer informatie hierover vindt u onder Unit Control 
 
Totaal verschillend getelde onderdelen 
Het optellen van verschillende getelde onderdelen kan worden voorkomen als het bepalen van een 
nieuw referentiegewicht alleen is toegestaan na het wissen van het totale geheugen door "Totaal 
wissen" in te schakelen op On in de setupmodus. 
 
6.7.7 Referentie-statistieken 

 
Bepalen van de gewichtstoleranties van getelde onderdelen  
De weegbrug met de laagste resolutie wordt gebruikt. 
Het gewicht van de unit moet hoger zijn dan de kleinste getalstoename van de aangesloten 
weegbrug.  
 
Ontlast de weegschaal. Druk op de F3 Ref Stat-toets. 
De weegindicator gaat naar nul en vraagt om "Plaats 1 monster". 
Plaats het monster, de weegschaal slaat de waarde op; deze geeft dan een gewichtswaarde van nul 
aan en vraagt om het tweede monster.  
Het voorgaande monster blijft op de weegschaal. 
Herhaal de procedure voor het gewenste aantal monsters. 
Met de toets F6 Opslaan wordt de analyse gestart en worden de statistieken weergegeven.
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Voorbeeld van de weergave van referentiestatistieken:  Samples 04 
        Lichtste deel  24.448 g 
        Zwaarste deel  24.750 g 
        Afwijking  0.302 g 
        Gemiddelde  24.589 g 
Afdruk van de statistieken 
Druk op de toets Afdrukken. 
 
Opslaan van het gemiddelde als referentiewaarde voor de telprocedure 
Druk op F6 Opslaan. 
 
Beëindigen van de referentiestatistiek zonder het gemiddelde op te slaan 
Druk op F5 Annuleren. 
 
 
6.7.8 Unit control 

 
De functie "Unit Control" wordt gebruikt om afzonderlijke goederen in een container te meten of om 
hoeveelheden te controleren. 
Voorbeeld: Je moet 1000 getelde onderdelen met een max. tolerantie van 3 onderdelen in een container 
meten. 
Voorbeeld: U moet controleren of verschillende partijen voldoen aan de eisen voor het aantal eenheden. 
 
Om de apparaatbesturingsfunctie te starten, moet u al aan het tellen zijn - en daarom al een 
referentiegewicht hebben opgegeven. 
Druk op de toets F5 unit Contr. in Control Function Level 2. 
Gebruik het numerieke toetsenbord om het gewenste aantal eenheden in te voeren; bevestig met de 
F6 Sleutel opslaan. Gebruik het numerieke toetsenbord om de acceptabele tolerantie in te voeren; 
bevestig met de 
F6 Sleutel opslaan.  
 
Als u de plus- en mintoleranties afzonderlijk wilt opgeven, moet u in de setupmodus de programma-
instellingen / tellen / afzonderlijke +/- tolerantie op Aan instellen.  
Het display schakelt over naar de weergave Counting; de functie indicatielampje met speciale tekens is 
ingeschakeld. De juiste kleur van het indicatielampje met een speciaal teken wordt weergegeven om de 
huidige status van de schaal aan de doelwaarde aan te passen. 
 

Controlestaat Indicator lichtkleur Speciale tekens 

Onder tolerantiegrens geel  

In tolerantie groen  

Exacte streefwaarde bereikt groen  

Boven de tolerantiegrens rood  

 
U kunt het verschil met het doelgewicht ook in cijfers met + of - tekens in de linkerbovenhoek van 
het secundaire display weergeven. Activeer het secundair display met de toets F3 Secondary Display 
in niveau 4 van de instellingsfuncties. 
 
Weergave van streefwaarde en tolerantie 
Druk op de Info toets gevolgd door de F3 unit Contr toets. 
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Schakelpunt voor de besturing van het apparaat 
Als u de regelwaarden via de interface naar b.v. een controlelampje of een regelaar wilt 
doorsturen, moet er op de terminal een I/O-kaart zijn geïnstalleerd. De I/O-kaart moet bij uitvoering 
in de instellingsmodus onder Programma-instellingen / Tellen / IO-toewijzingen worden vrijgegeven. 
De uitgangssignalen worden als volgt toegewezen: 
 
Schakelpunt Signaal 
S1  Gewicht boven toleranties. 
S2  gehandicapt 
S3  Gewicht binnen toleranties. 
S4  Gewicht onder toleranties. 
S5  Leeg bericht 
S6  Gewicht boven toleranties.The individual inputs and outputs can be customized.  
 
Opname/afdruk binnen of buiten tolerantie 
Het vrijgeven van een gegevensrecord buiten een bepaald tolerantiebereik kan worden voorkomen 
of geaccepteerd. Als een gegevensrecord buiten de tolerantie wordt vrijgegeven, wordt het 
gemarkeerd met een speciaal teken. Ontgrendelen of vergrendelen is ingesteld in de 
instellingsmodus onder Programma-instellingen / Tellen / Opnemen buiten tolerantie. 
 
Start wijze 
Als de startmodus is ingeschakeld, bevriest de weegschaal de waarde na het bereiken van het resp. 
vrijgegeven schakelpunt en daardoor ook het signaal. De weegschaal kan ontlast worden zonder 
het schakelpunt uit te schakelen en dus zonder onbedoeld een nieuwe transactie te starten. De 
bevroren toestand wordt alleen opgeheven door op de starttoets F6 te drukken in het Control 
Functions-niveau. 
Activeer de startmodus in de instellingsmodus onder Programma-instellingen / Tellen / Startmodus. 
End unit control 
 
Druk op de toets       om de 2de niveauregeling te starten en druk op de toets F5 
Hoeveelheidsverhouding; verwijder vervolgens met de toets         F2 Verwijderen of verwijder alles 
met de toets. 
 
6.7.9 Tellen met meerdere weegbruggen 

 
Als er meerdere weegschalen zijn aangesloten, kan elke weegschaal gebruikt worden om het 
referentiegewicht te bepalen en om hoeveelheden te tellen. Voor de beste resultaten moet het 
referentiegewicht worden bepaald op de schaal met de kleinste getalstoename. Selecteer de 
weegschaal met de schaaltoets. Na het bepalen van het referentiegewicht kan worden 
overgeschakeld naar een bulkschaal met hogere capaciteit. Op die manier kunnen grotere 
hoeveelheden worden geteld met het op het referentietarief bepaalde referentiegewicht. 
 
Automatisch schakelen: 
In de setupmodus kan de gewenste referentieweegschaal worden ingesteld. 
De omschakeling tussen de bulk- en de referentieweegschaal gebeurt dan automatisch. 
Plaats de referentiehoeveelheid op de referentieweegschaal en druk op de Ref 10 toets of de Ref 
Variabele toets. Het display schakelt over naar de gewenste referentieweegschaal en het 
referentiegewicht wordt bepaald. Vervolgens wordt voor het bepalen van de hoeveelheid naar de 
bulkschaal geschakeld. 
Als u de referentieweegschaal wilt gebruiken om naast het bepalen van het referentiegewicht ook 
het tellen uit te voeren, moet u handmatig overschakelen van de bulkschaal naar de 
referentieweegschaal voordat u het referentiegewicht bepaalt.
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6.7.10 Nauwkeurigheid tellen 

 
U kunt de telnauwkeurigheid van uw weegschaal in de instellingsmodus beïnvloeden in Programma-
instellingen / Tellen. 

 
• Standaardreferentiehoeveelheid 

De standaardinstelling voor de referentiehoeveelheid is 10. 
Deze hoeveelheid kan worden gespecificeerd tussen 1 en 99. 
Voor kleine onderdelen is het zinvol om voor de bepaling van het referentiegewicht een 
grotere hoeveelheid onderdelen te gebruiken. 

• Minimaal referentiegewicht 
De telweegschaal controleert of het totale gewicht van de referentieonderdelen onder een 
minimum referentiegewicht ligt. De basis van de berekening is de kleinste getalverhoging 
van de schaal vermenigvuldigd met een waarde die is opgeslagen in de setupmodus. De 
fabrieksinstelling is een factor 10, bijv. stappen van 10 cijfers. De waarden kunnen variëren 
tussen 1 en 50. 
 
De bepaalde grootheid wordt in het display ter informatie van de gebruiker met een 
sterretje gemarkeerd als het minimumreferentiegewicht niet wordt gehaald of als het 
berekende referentiegewicht kleiner is dan de getalstoename van de schaal (het kleinste 
getalstoename bij schaalverdeling over meerdere bereiken). 

 
Als een referentieonderdeel 10% kleiner is dan de kleinste getalstoename van de 
inschakelbare schaal, kan het referentiegewicht voor deze onderdelen niet worden bepaald 
en "Error 04 Reference Weight Tool Small" wordt op het display weergegeven. Deze delen 
moeten geteld worden met een schaal met een kleinere getalstoename. 
 
Voorbeeld van een weegschaal met 1 g nummer stap: 
De fabrieksinstelling is 10 d = 10 g voor het totale referentiegewicht van de 
referentieonderdelen. Door de fabrieksinstelling te verlagen tot 5 d, accepteert de 
weegschaal 5 g als minimumgewicht voor het totale gewicht van de referentieonderdelen. 
Door de fabrieksinstelling te verhogen naar 20 d heeft de weegschaal 20 g nodig als 
minimumgewicht voor het totale gewicht van de referentieonderdelen. 

 
• ADD Mode 

Als het minimale referentiegewicht niet is bereikt, vraagt de eenheid naar onderdelen 
totdat het minimale referentiegewicht is bereikt. De weegschaal berekent het 
referentiegewicht nadat de benodigde onderdelen zijn geplaatst (xxeenheden toevoegen). 

 
 
Voorbeeld voor het bepalen van het referentiegewicht in de ADD-modus: 
Kleinste getaltoename van de schaalverdeling:                                   1 g 
Geprogrammeerde minimale belasting:                                                 10 d 
Resulterende minimumbelasting voor het bepalen van het referentiegewicht:    10 g 
Voorbeeld van het gewicht van het onderdeel:                                                 0.8 g 
Referentiehoeveelheid:                                                             10 pieces 
Resulterende aflezing v.h. gewicht voor het bepalen van het referentiegewicht:    8 g 
Verschil met de geprogrammeerde minimale belasting:                                        2 g 
ADD-modus vereist meer onderdelen:                                              3 pieces 
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6.7.11 Weergave van de opties met de Info-toets 

 
Door op de toets         te drukken krijgt u de volgende opties: 
 

• F1 Vaste tarra 
Geeft de opgeslagen vaste tarrawaarden (vast tarra-geheugen) weer. 

• F2 Opnieuw bevestigen 
Geeft de opgeslagen referentiegewichten weer (Herstel geheugen) 

• F3 Eenheid Contr. 
Toont de actuele gewenste waarde met tolerantie 

• F4 Totaal 
Toont de huidige totalen in het totale geheugen 

• F5 Plus 
Toont alle items die zijn opgeslagen in het totalengeheugen (artikellijst). Met de 
pijltjestoetsen (F3/F4) kunt u de afzonderlijke items oproepen. 

• Tare toets 
Geeft het actuele tarragewicht in het tarrageheugen weer. 
Druk op de toets                  nadat u op de toets       hebt gedrukt. 

 
 

6.7.12 Sla de huidige waarden op in het vaste geheugen 

 
Om referentiewaarden en streefwaarden voor de besturing van de apparaten direct in het vaste 
geheugen op te slaan, moet eerst het referentiegewicht worden bepaald en vervolgens de 
doelwaarde(n) met toleranties worden opgeteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u op de F5 Enter Fix-toets drukt in het niveau van de 3e functietoets, wordt het Ref Fix-
geheugen geopend. Het referentiegewicht, het doelgewicht en de tolerantie zijn al opgeslagen.  
Vervolgens worden de artikelnaam en het artikelnummer toegevoegd. 
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De naam van het referentiegewicht wordt ingevoerd door op de F6-toets Bewerken te drukken. 
Voer de naam in met het toetsenbord en sla de invoer op door op de F6 Opslaan toets te drukken. 
Het artikelnummer wordt op dezelfde manier ingevoerd. 
 
 
6.7.13 Organisatiegegevens (Identifier) 

 
Gedetailleerde informatie over organisatiegegevens is te vinden in paragraaf 5.11 op pagina 45. 
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6.7.14 Instellingen in de instellingsmodus 

 
Met de parameters in de instellingsmodus kunt u het applicatieprogramma Counting aanpassen aan uw 
specifieke behoeften. Start de instelfunctie door in het functieniveau van de instellingen op de toets F6 
Setup Modus te drukken en van daaruit op F6 Save te drukken om de programma-instellingen te starten. 
F6 Hierna worden de programma-instellingen voor het gemarkeerde toepassingsprogramma opgeroepen. 
 

3 Counting 

Standard reference 
quantity 

Standaard-referentiehoeveelheid met cijfertoetsen in eenheden invoeren, bijv. 
10. Weergegeven in het Telprogramma onder de F1-toets, bijv. 
Fabrieksinstelling: 10 

Minimum reference 
weight 

Voer met het cijfertoetsenbord het minimale referentiegewicht in 
Het minimum referentiegewicht geldt voor het totale gewicht van de 
referentieonderdelen. 
De berekening is gebaseerd op de kleinste getalstoename (d) van de schaal. 
De fabrieksinstelling is 10 cijferstappen. De waarden kunnen variëren tussen 1 
en 50. Voorbeeld van een schaalverdeling met 1 g numerieke toename: 
De fabrieksinstelling is 10 d = 10 g voor het totale referentiegewicht van de 
referentieonderdelen. 
Door de fabrieksinstelling te verlagen tot 5 d, accepteert de weegschaal 5 g als 
het minimumgewicht voor het totale gewicht van de referentieonderdelen. 
Door de fabrieksinstelling te verhogen naar 20 d heeft de weegschaal 20 g 
nodig als minimumgewicht voor het totale gewicht van de 
referentieonderdelen. 
Als de ADD-modus is ingeschakeld, vraagt de weegschaal naar de ontbrekende 
onderdelen totdat het minimale referentiegewicht is bereikt. Als het berekende 
referentiegewicht minder is dan 10% van de kleinste getaltoename van het 
schaaltje, verschijnt de foutmelding "Error 04 Reference Weight Tool Small". 

Optimizing the 
reference weight 

Voer de procentuele waarde in de schaal optimaliseert de referentiewaarde 
wanneer er meer onderdelen worden geplaatst.  
De bovengrens van de optimalisatie wordt in procenten van het weegbereik 
ingevoerd. Voorbeeld: 50% van het weegbereik 60 kg, optimalisatie wordt 
bereikt tot 30 kg. Voorbeeld: 0%, optimalisatie is uitgeschakeld. 

Add more Selecteren: uit of aan - fabrieksinstelling: aan 
Bij "Aan" vraagt het display naar de ontbrekende onderdelen met een melding 
(xx stuks toevoegen) totdat het minimale referentiegewicht is bereikt. 

Optimization lag Voer de waarde voor het toerental van de berekening van het referentiegewicht 
en de optimalisatie van de referentiegewichten in tussen 500 en 5.000 
milliseconden. Standaardinstelling: 500 ms. Als de referentiegewichten als 
gevolg van onopgeloste omgevingscondities onnauwkeurig zijn, kan de rekentijd 
worden verlengd om nauwkeuriger referentiegewichten te verkrijgen. 

Preferred reference 
scale 

Keuzes: geen, weegschaal 1, weegschaal 2, weegschaal 3, ... 
Bepaal welke schaal de voorkeur geniet bij het bepalen van het 
referentiegewicht. Als op REF10 of REF Variable wordt gedrukt, schakelt het 
display automatisch over naar de hier gespecificeerde schaal om het 
referentiegewicht te bepalen. Na het bepalen van het referentiegewicht 
schakelt het display terug naar de laatst gekozen grootteschaal. 
Fabrieksinstelling: geen 
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+/- tolerance  
separate 

Selecteer uit of aan 
Als u Aan selecteert, worden de + en - toleranties voor de 
apparaatbesturingsfunctie afzonderlijk opgegeven en opgevraagd. 
Het selecteren van Uit heeft tot gevolg dat de tolerantie slechts één keer wordt 
opgevraagd, en is dus hetzelfde voor + en -. Fabrieksinstelling: uit 

Record outside of 
tolerance 

Selecteer binnen of buiten 
Deze parameter bepaalt of een gegevensrecord alleen binnen de tolerantie of 
ook buiten de tolerantie naar de printer of IT wordt verzonden. Als een 
gegevensrecord ook buiten de tolerantie wordt geaccepteerd, wordt het 
gemarkeerd met een speciaal teken. Fabrieksinstelling: buiten 

Totaling outside of 
tolerance 

Selecteer binnen of buiten 
Deze parameter bepaalt of totalen in het geheugen alleen is toegestaan voor 
waarden binnen de tolerantie of ook voor waarden buiten de tolerantie. 
Fabrieksinstelling: buiten 

Delete total before 
new reference weight 

Selecteer uit of aan. 
Als u Aan selecteert, moet het totale geheugen eerst worden gewist voordat 
een nieuw referentiegewicht kan worden bepaald. Dit voorkomt het toevoegen 
van verschillende getelde onderdelen. Fabrieksinstelling: uit 

Totaling or picking Selecteer totalen of kiezen voor de volgende instellingen. 
Totalen betekent dat de afzonderlijke items van de weegschaal worden 
verwijderd nadat ze in het totale geheugen zijn opgeslagen. 
Plukken betekent dat de afzonderlijke items op de weegschaal blijven nadat ze 
in het totale geheugen zijn opgeslagen en dat het volgende item op de 
weegschaal wordt geplaatst. Fabrieksinstelling: Totale 

Auto  
totaling / picking 

Selecteer uit of aan 
Dit betekent dat alleen het eerste item met de Plus-toets moet worden 
opgeslagen, alle andere items worden automatisch in het totale geheugen 
opgeslagen nadat er een gewicht op de weegschaal is geplaatst en de 
weegschaal is ingesteld. Fabrieksinstelling: uit 

Seq. No.  
reset 

Selecteer onder welke omstandigheden het volgnummer voor totaal/picken 
wordt gereset. 
• mindervalide 
• Het totale geheugen wissen 
• Uitschakelen 
• Functietoets (maakt een andere functietoets mogelijk) 

Fabrieksinstelling: uitgeschakeld 

Total key function Selecteer de functies die zijn toegewezen aan de Totale toets 
Alleen totalen weergeven Het totaal wordt weergegeven nadat op de 
functietoets Totaal is gedrukt. De gebruiker kan dan beslissen of hij het 
totalengeheugen wilt wissen. Druk op de toets F2 Total om het totale 
geheugen te wissen. Bevestig vervolgens met JA de veiligheidsvraag met de 
toetsen F1 t/m F3; daarna volgt de totale afdruk. 
Totaal weergeven, afdrukken en verwijderen 
Na het indrukken van de functietoets Totaal worden de totalen gedurende 3 
seconden weergegeven. 
en wordt de geheugeninhoud tegelijkertijd afgedrukt en gewist. A 
nieuwe totale transactie kan dan worden gestart. 
Fabrieksinstelling: Weergave/Plant/Verwijderen 
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Relief factor Invoeren in d met cijfertoetsenbord  
Het aantal stappen waarmee de weegschaal moet worden ontlast tijdens de 
totaaltransactie, waardoor het volgende gewicht aan het opgeslagen totalen 
geheugen. Als de weegschaal niet wordt ontlast, wordt de gewichtswaarde niet in 
het totale geheugen opgeslagen en wordt de foutmelding "Error 55 - Place Weight" 
weergegeven. 
U kunt tussen 0 en 30 getalstoename instellen. Op 0 is totalen mogelijk zolang de 
weegschaal niet een keer heeft gestabiliseerd. 
Fabrieksinstelling: 15 numerieke verhogingen. 

Fixed reference 
weight values 

Vaste referentiegewichten bewerken 
Beschikbare vaste waarden uit de lijst selecteren 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4. 
Met F6 Bewerken de gewenste vaste waarde oproepen. 
Bewerk een bestaande vaste waarde uit de lijst 
Bewerk de gemarkeerde vaste waarde met F6. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen,  
invoeren met toetsenbord. Invoer opslaan met F6.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4. 
Wis de gemarkeerde vaste waarde met F2 Wis. 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
Nieuwe vaste waarde opslaan 
Druk op F1 Nieuw. 
Het nummer van de geheugenlocatie wordt door de apparatuur toegewezen. Het 
eerste cijfer tussen haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede cijfer 
de geheugenplaatsen met de toegewezen vaste waarden. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met toetsenblok 
invoeren. Invoer opslaan met F6 Opslaan.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
Afsluiten van de lijst met vaste waarden 
De lijst wordt afgesloten met de toets F5 Terug. 

Retrieving fixed 
values 

Selecteer of vaste waarden worden opgehaald met opeenvolgende 
geheugenplaatsnummers of onderdeelnummers. 
Fabrieksinstelling: Onderdeelnummer 

Reference weights 
Delete 

Selecteer niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle vaste waarden in het geheugen voor herstellen. 

IO assignments Selecteer niet uitvoeren of uitvoeren 
Execute geeft de schakelfunctie voor een externe controlelamp of regeling vrij. 
Voor de aansturing van de schakelprocessen moet een I/O-kaart worden 
geïnstalleerd. 

Start mode Selecteer uit of aan 
Als de startmodus is ingeschakeld, bevriest de weegschaal de waarde na het 
bereiken van het resp. vrijgegeven schakelpunt en daardoor ook het signaal. De 
weegschaal kan ontlast worden zonder het schakelpunt uit te schakelen en dus 
zonder onbedoeld een nieuwe transactie te starten. De bevroren toestand wordt 
alleen opgeheven door op de starttoets F6 te drukken in het Control Functions-
niveau.  
Fabrieksinstelling: uit 
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Display information 
field 

Select what data is displayed in the information field 
• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte 

functies, bijv. controlelampje, totaal geheugen, Organization Data 
Memory. 

• Bedieningsweergave: Doorlopende weergave van de functie van het 
controlelampje. 

• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste punt: Continue weergave van het laatste item. 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de 

datageheugens van de organisatie. 
• Vaste referentiegewichten: Continue weergave van het ingeschakelde 

referentiegewicht-geheugen. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de 

gescande barcode. 
Fabrieksinstelling: Fabrieksinstelling 

Factory default Door het selecteren van uitvoeren worden alle instellingen teruggezet naar 
de fabrieksinstellingen. 
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6.8 Controleren  

 
Onder controle wordt verstaan dat wordt gecontroleerd of de gewogen goederen binnen een 
bepaald tolerantiebereik aan een streefgewicht voldoen.  
 
Deze functie kan ook worden gebruikt voor het kalibreren op een bepaalde streefwaarde met een 
lagere of hogere tolerantiegrens. 
 
Tolerantieafwijkingen ten opzichte van de gewenste waarde kunnen in het geprogrammeerde 
apparaat of in % worden vastgelegd. 
 
Met de programma-instellingen voor Besturing kunt u de vergelijking van de streefwaarde met de 
actuele meting (fabrieksinstelling) of het totale geheugen selecteren. 
 
Nadat de gewogen goederen zijn geplaatst, toont het display het werkelijke gewicht en het 
regelbereik met een controlelampje. De kleuren groen/geel/rood, incl. het betreffende 
bereiksymbool, geven de afwijking ten opzichte van de opgegeven doelwaarde weer.  
 
Controlebereiken: onder tolerantie | binnen tolerantie (met exacte streefwaarde bereikt) | boven 
tolerantie 
 
 
6.8.1 Functietoetsen 

 
Voor de aansturing van de functies staan de functietoetsen F1 t/m F6 ter beschikking. Deze worden 
in drie niveaus toegewezen, het omschakelen tussen de niveaus gebeurt met de Functie Pagina 
toets           . 
 
 
1. Control functions level 
 

Target 
value 

Contr. 
Fix  Total Cancel Add 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
2. Tare functions level: 
 

Tare 
Fix 

Add 
Tare 

Int. 
Tare 

Multi 
Tare 

Save 
Fix  

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
 
 
3. Setup functions level: 
 

Gross x10 Secondary 
display 

 
 

Prog 
ram 

Setup 
mode 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 
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6.8.2 Display screen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: Met de F3-toets kunt u een extra secundair display starten, b.v. om de doelwaarde of het 
verschil met de doelwaarde extra weer te geven. De instelling om te bepalen welke waarde op het 
secundaire display wordt weergegeven, gebeurt in de setupmodus onder Setupmodus / Terminal / 
Display / Secondary Display. 
 
Figuur - Secundaire weergave met verschil tot de streefwaarde 
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6.8.3 Display van het informatieveld 

 
Welke gegevens in het informatieveld worden weergegeven, wordt geregeld in de instelmodus / 
programma-instellingen / besturingselement / display-informatieveld.  
 
De volgende opties zijn beschikbaar: 

• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 
controlelampje, totaal geheugen, Organization Data Memory. 

• Bedieningsweergave: Doorlopende weergave van de functie van het controlelampje. 
• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste punt: Continue weergave van het laatste item. 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens van de 

organisatie. 
• Vaste waarden regelen: Doorlopende weergave van het vrijgegeven geheugen met vaste 

regelwaarden. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande barcode. 

 
Voorbeeld: instelling van het informatievelddisplay om het display te regelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Onder tolerantie  2. Binnen tolerantie  3. Boven tolerantie 

    (Exacte streefwaarde bereikt) 
 
 
6.8.4 Tare functie 

 
De beschrijving en gedetailleerde instructies voor de tarrafunctie vindt u in hoofdstuk 6.5 pagina 57. 
 
 
6.8.5 Bedieningsfuncties 

 
Entering target values 
Invoeren van streefwaarden 
Druk op de F1 Target Value toets in Control Function level 1. 
U kunt nu een voorbeeldgedeelte plaatsen om de doelwaarde op te slaan of de doelwaarde met het 
cijfertoetsenbord in de geprogrammeerde meeteenheid invoeren. Bevestig met de toets F6 
Opslaan. Voer met de cijfertoetsen de toegestane tolerantie in de geprogrammeerde meeteenheid 
of in procenten in; bevestig met de toets F6 Opslaan. Druk op de F-toets om tussen de eenheden 
en het percentage te schakelen. Als u de plus en min-toleranties afzonderlijk wilt specificeren, moet 
u het volgende inschakelen Afzonderlijke +/- tolerantie in de instellingsmodus. 
Het display wisselt afhankelijk van de instellingen van het informatieveld of het secundaire display 
van het betreffende bedieningsdisplay; het indicatielampje en de speciale tekens moeten zijn 
ingeschakeld. Het juiste indicatielampje of speciale teken wordt weergegeven om de huidige status 
van de weegschaal aan de doelwaarde aan te passen. 
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Controlestaat Indicator lichtkleur Speciaal teken 

Onder tolerantiegrens geel  

In tolerantie groen  

Exacte streefwaarde bereikt groen  

Boven de tolerantiegrens rood  

 
Het secundaire display met de instelling controlelampje geeft geen symbolen weer, maar alleen de 
kleuren in het weergaveveld van het secundaire display. 
 
De bedieningsfuncties Verkeerslicht / Symbolen worden automatisch volgens de instellingen 
ingeschakeld als een opslaglocatie via het Contr. is ingeschakeld. Vast geheugen dat een doel- en 
tolerantiewaarde bevat. 
 
Toon doelwaarde en tolerantie 
Met de toetsvolgorde kunnen de op dat moment gebruikte streefwaarden worden opgevraagd         
en F3 Richtwaarde. 
 
Nieuwe doelwaarde 
Bestaande streefwaarden worden door een nieuwe streefwaarde-ingave overschreven. 
 
Eindcontrole 
Het wissen van de opgeslagen doelwaarde beëindigt het regelproces en keert terug naar de 
gewichtsweergave. 
Druk op de F1 Target Value toets        , gevolgd door de toets of direct met de toets        . 
 
Vaste waarden regelen (Contr. Fix) 
Er kunnen maximaal 999 streefwaarden worden opgeslagen in een geheugen dat bestand is tegen 
stroomuitval. Elke geheugenplaats heeft de volgende gegevens: 

• een uit drie cijfers bestaand volgnummer 
• een naam (alfanumeriek, max. 18 tekens) 
• een onderdeelnummer (alfanumeriek, max. 18 tekens) 
• Streefwaarde 
• Tolerantie min 
• Tolerantie plus 

 
a) De lijst met vaste controlegewichten ophalen om de vaste waarden te bewerken: 
Druk op       en vervolgens op F2 Contr. Vaststelling 
 
Beschikbare vaste waarden uit de lijst selecteren 
Blader met de pijltjestoetsen F3 of F4 tot u de gewenste geheugenplaats hebt bereikt; voer de 
gewenste vaste waarde in met F6 Edit. 
Direct opvragen met geheugenplaatsnummer of onderdeelnummer. Gebruik de cijfertoetsen om het 
onderdeel- of geheugenplaatsnummer in te voeren. De specificatie of het onderdeelnummer of het 
nummer van de geheugenlocatie wordt opgehaald, wordt gemaakt in de setupmodus. Het 
onderdeelnummer wordt ingevoerd als een links uitgelijnd zoekcriterium; het 
geheugenplaatsnummer wordt ingevoerd als een rechts uitgelijnd zoekcriterium Voer de gewenste 
vaste waarde in met F6 Bewerken 
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Een bestaande vaste waarde uit de lijst verwerken 
Verwerk de gemarkeerde vaste waarde met F6 Bewerken. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met toetsenblok invoeren.  
Sla de invoer op met F6 (annuleer zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren). 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Blader met de pijltjestoetsen F3 en F4 of haal het onderdeelnummer of het volgnummer op. 
Met F2 Wissen de opgehaalde vaste waarde wissen. JA beantwoorden op de veiligheidsvraag. 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
 
Nieuwe vaste waarde opslaan 
Druk op F1 Nieuw. 
Het nummer van de geheugenlocatie wordt door de terminal toegewezen. Het eerste cijfer tussen 
haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede cijfer de toegewezen geheugenplaatsen. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met toetsenblok invoeren.  
Sla de invoer op met F6 (annuleer zonder de invoer op te slaan met F5 Annuleren). 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
 
Afsluiten van de lijst met vaste waarden 
De lijst wordt afgesloten met de toets F5 Back. 
 
 
b) De vaste gewichtslijst van de regelaar ophalen voor de regeling. 
Druk op de toets F2 Contr. in Control Function level 1. Vastzetten. 
Het display toont nu de laatst opgehaalde vaste waarde. 
 
Kiezen uit de lijst 

• Blader met de pijltjestoetsen F3 of F4 totdat u de gewenste geheugenplaats hebt bereikt;  
Voer de gewenste vaste waarde in met F6 Opslaan. 

• Direct opvragen met onderdeelnummer of opslaglocatiesummer 
Gebruik het cijfertoetsenbord om het onderdeel- of opslaglokatienummer in te voeren. 
(de regel voor het ophalen van het onderdeel- of opslaglocatie-nummer wordt 
gespecificeerd in de setupmodus, waarbij het onderdeelnummer wordt ingevoerd als een 
links uitgelijnd zoekcriterium; het opslaglocatie-nummer wordt ingevoerd als een rechts 
uitgelijnd zoekcriterium) de gewenste vaste waarde wordt opgeslagen met F6 Opslaan. 

 
Het oproepen van de vaste waarde bespaart ook doelhoeveelheden en toleranties voor de 
regelfunctie (mits deze ook worden opgeslagen). 
Alle opgeslagen referentiegewichten worden gewist met de functie "Referentiegewichten wissen" in 
de setupmodus. 
 
Opmerking 
Als de functie Vaste-waarde ophalen met barcode is ingeschakeld en een barcode wordt gebruikt 
die zich niet in het vaste geheugen bevindt, verschijnt de foutmelding "Error 83 - Fixed Value Not 
Found" (Fout 83 - Vaste waarde niet gevonden). Het toestel keert terug naar de schaalmodus en de 
geselecteerde functie wordt geannuleerd. 
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Schakelpunt voor besturing 
Als u de regelwaarden via de interface naar b.v. een controlelampje of een regelaar wilt 
doorsturen, moet er op de terminal een I/O-kaart zijn geïnstalleerd. De I/O-kaart moet bij uitvoering 
in de instellingsmodus onder Programma-instellingen / Besturing / IO-toewijzingen worden 
vrijgegeven. De uitgangssignalen worden als volgt toegewezen: 
 
Schakelpunt  Signaal 
 S1   Gewichtsaflezing boven toleranties. 
 S2   gehandicapt 
 S3   Gewicht aflezing binnen toleranties. 
 S4   Gewicht aflezing onder toleranties. 
 S5   Leeg bericht 
 S6   Gewicht aflezing boven toleranties. 
 
De afzonderlijke in- en uitgangen kunnen individueel worden ingesteld.   
 
Opname/afdruk binnen of buiten tolerantie 
Het vrijgeven van een gegevensrecord buiten een bepaald tolerantiebereik kan worden voorkomen 
of geaccepteerd. Als een gegevensrecord buiten de tolerantie wordt vrijgegeven, wordt het 
gemarkeerd met een speciaal teken. Ontgrendeling of vergrendeling zijn ingesteld in de 
instellingsmodus onder Programma-instellingen / Bediening / Opname buiten tolerantie. 
 
 
6.8.6 Totalen en plukken 

 
Deze functie is ook beschikbaar in de bedieningsmodus. De functie kan worden gebruikt om 
controle-items te totale/kiezen. De totale functies worden bediend met de functietoetsen in het 
Control Functions-niveau. 
 
Totale  
Dit betekent dat de afzonderlijke artikelen opeenvolgend worden gewogen. Het gewicht wordt 
toegevoegd aan het totale geheugen en de lading wordt na elke individuele weging van de 
weegschaal verwijderd. 
 
Plukken  
Dit betekent dat de gewogen items op de weegschaal blijven staan.  
Het gewicht wordt toegevoegd aan het totale geheugen en de weegschaal keert terug naar nul 
zonder dat de lading van de weegschaal wordt verwijderd.  
De meetlocatie kan tijdens de picktransactie niet worden gewijzigd. 
 
De keuze tussen optellen of plukken  
wordt gemaakt in de instellingsmodus Program Settings (Programma-instellingen).  
De selectie geldt voor alle volgende weegbruggen.  
In het kader van de beschrijving, de volgende alleen adressen in totaal.  
 
Totaal geheugen met meerdere aangesloten schalen 
Voor alle aangesloten weegtoestellen wordt een centraal totalengeheugen bijgehouden. 
 
Totale geheugencapaciteit 
Tot 999 transacties kunnen worden opgeslagen in het totale geheugen. 
Het totale geheugen moet daarna worden gewist. 
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Het bedienen van de totalenfunctie 
Druk op de functiepaginatoets       om het niveau van de toegevoegde functie te starten.  
 
Plus F6 
Druk op F6 Plus om het gewicht op de weegbrug in het totale geheugen op te slaan. De itemteller 
en het volgnummer worden met 1 verhoogd. 
Voorafgaand aan een nieuwe totaaltransactie moet de weegschaal worden ontlast door een 
minimale ontlastingsfactor die is gespecificeerd in de instellingsmodus. 
Met "Error 55 - Place Weight" wordt een gewichtswaarde van 0 of totalen zonder de weegschaal te 
ontlasten weergegeven (ontlastingsfactor = 0 vereist alleen een gewichtsverandering). 
Bruto, tarra en netto gewichten kunnen worden getotaliseerd. 
 
Cancel F5 
Met de toets F5 Annuleren kunt u afzonderlijke items annuleren of omgekeerd wegen.  
Als u op de Annuleertoets drukt, wordt u gevraagd het te annuleren gewicht op de weegschaal te 
plaatsen of het volgnummer van het te annuleren gewicht in te voeren.  
Met de toetsencombinatie Info en F5 Plus kunt u informatie over het volgnummer opvragen. 
Gebruik het cijfertoetsenbord om het volgnummer van het te annuleren item in te voeren en 
bevestig met F6 Opslaan. 
Als er geen volgnummer wordt ingevoerd, wordt de gewichtswaarde op de weegschaal opgeslagen 
door op de F6-toets te drukken. De foutmelding Error 46 wordt weergegeven als de weegschaal 
niet onder belasting staat.  
Annuleringen of omgekeerde wegingen worden in het geprinte ontvangstbewijs aangeduid als 
Annulering.  
Een annulering zorgt ervoor dat het volgnummer met één wordt verhoogd, terwijl de objectteller 
met één wordt verlaagd. 
Als de itemteller 0 is, zijn geen annuleringen meer mogelijk; dit wordt weergegeven door de 
foutmelding Error 48. 
 
Total F4 
Met de F4 Total toets is het totaal klaar. 
Het display toont nu de bruto-, tarra- en nettototalen, samen met de itemteller en het volgnummer 
van de laatste transactie. 
 
 
Beschikbare keuzes voor weergave van het totaal  
Het totale geheugen wissen 
De volgende functies kunnen aan de functietoets Totaal worden toegewezen: 
 

• Totaal weergeven, afdrukken en verwijderen 
Nadat u op de functietoets Totaal hebt gedrukt, worden de totalen 3 seconden lang 
weergegeven en wordt tegelijkertijd de geheugeninhoud afgedrukt en gewist. Er kan dan 
een nieuwe totaaltransactie worden gestart. 

• Alleen totalen weergeven 
Na het indrukken van de functietoets Totaal kan de gebruiker beslissen het totale 
geheugen te wissen.  
Druk op de toets F2 Totaal wissen om het totale geheugen te wissen; daarna volgt de 
veiligheidsvraag "Totaal wissen?". De toetsen F1 tot F3 JA worden gebruikt om het totale 
geheugen te wissen, terwijl het totale geheugen niet wordt gewist met de toetsen F4 tot 
F6 NEE. 
Druk op de toets F6 Terug om door te gaan met optellen zonder het geheugen te wissen. 
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Verlichtingsfactor bij optelling 
(parameter wordt niet gebruikt voor de picking-functie). 
Voor de functie Totaal kunt u in de setupmodus bepalen dat de weegschaal ontlast moet worden 
door een bepaald aantal getalstoenames tussen het plaatsen van afzonderlijke items. Als de 
weegschaal niet wordt opgelicht, wordt de gewichtswaarde niet in het totale geheugen opgeslagen 
en wordt de foutmelding Error 55 - Place Weight weergegeven. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een 
item twee keer wordt opgeslagen. 
 
Auto totalen 
De functie Auto Totalen kan worden ingeschakeld in de instellingsmodus. 
In dit geval moet alleen het eerste item worden opgeslagen met de Plus-toets, alle andere items 
worden automatisch opgeslagen in het totale geheugen nadat de weegschaal is ontlast (alleen voor 
het totaal) en het plaatsen van gewicht en bezinken.  
Als de automatische totalen worden beëindigd door annuleren, een foutmelding of een schakelaar 
voor de meetlocatie, moet de automatische totalen opnieuw worden gestart door nogmaals op de 
Plus-toets te drukken.  
Info: net als handmatige totalen, kan automatische totalen worden gedefinieerd als een 
voorwaarde die een afdruk activeert (zie Afdrukgedeelte). 
Een belasting < 5 getalstoename wordt niet opgeslagen voor automatisch orderverzamelen. Met de 
F6 Plus-toets kunt u handmatig gewichten < 5 cijferstappen in het orderverzamelgeheugen opslaan. 
 
Toewijzen en wissen van het volgnummer 
Elke invoer (plus, annuleren) in het totale geheugen krijgt een 4-cijferig volgnummer toegewezen.  
Het volgnummer wordt niet gereset in de fabrieksinstelling. 
Het resetten van het volgnummer kan optioneel in de setupmodus worden geprogrammeerd: 

• gedeactiveerd (geen reset = fabrieksinstelling) 
• Het totale geheugen wissen  
• Terminal uitschakelen 
• Functietoets: F1 Seq. verwijderen. Nee, indien opgevraagd met Info en F4 Totaal. 

 
Item teller 
De itemteller telt alleen de werkelijk getotaliseerde transacties. De itemteller wordt verhoogd met 1 
voor elke nieuwe transactie met Plus of automatische totalen. De objectteller telt tot 999; de 
foutmelding Error 45 verschijnt verderop. De item teller wordt verlaagd met 1 voor een annulering. 
De itemteller wordt automatisch op nul teruggezet elke keer dat het totaal wordt verwijderd.  
 
Toetsen die afdrukken activeren 
Extra toetsen of functies, zoals Plus, Annuleren of Totaal, kunnen worden gebruikt als toetsen om 
een afdruk te starten voor de totale / pickfuncties, bijvoorbeeld om een ontvangst af te drukken. 
Voorwaarde hiervoor is dat aan de betreffende toets een afdrukformaat is toegewezen.  
De optie "Weergeven, afdrukken en wissen" moet voor de totaaltoets in de instellingsmodus Totaal 
toetsfunctie zijn geselecteerd of wissen met de toets F2 Totaal als het totaal is bereikt. 
 
Weergeven van huidige totalen 
Tijdens een totalentransactie kunt u de opgetelde totalen weergeven door achtereenvolgens op de 
Info-toets en de F4 Total toets te drukken. 
De totalen en het volgnummer kunnen met de F2-toets worden gewist (als deze in de setupmodus 
is ingeschakeld onder de functie Total-toets "Display") of u kunt met de F6-toets teruggaan naar 
het totaal.  
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Weergave huidige totalen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: Informatieveldweergave met actuele totalen  
Het totaal kan geprogrammeerd worden in Setup Mode/ Program Settings / Controlling / 
Information Field Display; in dit geval wordt het totaal altijd weergegeven in het informatieveld.  
 
 
Afzonderlijke artikelen tonen 
Tijdens een totaaltransactie kunt u de afzonderlijke items uit het totale geheugen ophalen door 
achtereenvolgens op de Info-toets en de F5 Plus-toets te drukken. De artikellijst begint met de 
laatste invoer. 
Blader door de lijst met de pijltjestoetsen F3 (oudere invoer) en F4 (nieuwere invoer).  
De laatste 50 inzendingen kunnen worden opgehaald. 
Druk op de toets F5 Back om de weergave van de afzonderlijke items te sluiten en terug te keren 
naar het vorige scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: Informatieveld met artikellijst weergeven  
Het laatste item kan geprogrammeerd worden in de Setup Mode / Program Settings / Controlling / 
Information Field Display; in dit geval wordt het laatste item altijd weergegeven in het 
informatieveld. 
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Totale waarde van de gecontroleerde producten die buiten de tolerantie vallen 
Het totaal van gecontroleerde items buiten een bepaald tolerantiebereik kan worden voorkomen. 
Als de gewichtswaarde buiten de tolerantie valt, verschijnt na het indrukken van de F6 Plus-toets 
de foutmelding Fout 27 "Buiten tolerantie". 
Hiervoor moeten de programma-instellingen / besturing / totalen buiten de tolerantie in de 
setupmodus op "Binnen" worden gezet. 
 
 
6.8.7 Weergave van de opties met de Info-toets 

 
Door op de toets      te drukken krijgt u de volgende opties: 
 

• F1 Fixed tare 
Toont de opgeslagen vaste tarrawaarden (vast tarra-geheugen). 

• F2 Contr. Fix 
Geeft de opgeslagen vaste waarden weer Besturing (Contr. Fix geheugen) 

• F3 Target Values 
Toont de vrijgegeven gewenste waarde met toleranties 

• F4 Total 
Toont de huidige totalen in het totale geheugen 

• F5 Plus 
Toont alle items die zijn opgeslagen in het totalengeheugen (artikellijst). Met de 
pijltjestoetsen (F3/F4) kunnen de afzonderlijke items worden opgeroepen. 

• Tare key 
Geeft het actuele tarragewicht in het tarrageheugen weer. 
Druk op de toets                nadat u op de toets       hebt gedrukt. 

 
 
6.8.8 Huidige waarden in het vaste geheugen opslaan 

 
Om doelwaarden met toleranties direct in het vaste geheugen op te slaan, slaat u eerst de 
doelwaarde met toleranties op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door op de F5 Enter Fix toets te drukken in het 2de functietoets-niveau wordt het Contr. Vast 
geheugen. Het doelgewicht en de tolerantie zijn al opgeslagen.  
De onderdeelnaam en het onderdeelnummer worden dan toegevoegd. 
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Het venster voor de gegevensinvoer van de gewenste waarde wordt weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De naam van de doelwaarde wordt ingevoerd door op de F6-toets Bewerken te drukken. Voer de 
naam in met het toetsenbord en sla de invoer op door op de F6 Opslaan toets te drukken. Het 
onderdeelnummer wordt op dezelfde manier ingevoerd. 
 
 
6.8.9 Organisatiegegevens (identifier) 

 
Gedetailleerde informatie over organisatiegegevens is te vinden in paragraaf 5.11 op pagina 45. 
 
 
 
6.8.10 Instellingen in de instellingsmodus 

 
Met de parameters in de instellingsmodus kunt u het applicatieprogramma Besturing aanpassen aan 
uw specifieke behoeften. 
Start de instelfunctie door in het functieniveau van de instellingen op de toets F6 Setup Modus te 
drukken en van daaruit op F6 Save te drukken om de programma-instellingen te starten. 
F6 Hierna worden de programma-instellingen voor het gemarkeerde toepassingsprogramma 
opgeroepen. 
 

4 Checking 

+/- tolerance 
separate 

Selecteren uit of aan 
Als u Aan selecteert, worden de + en - toleranties voor de 
apparaatbesturingsfunctie afzonderlijk opgegeven en opgevraagd. 
Het selecteren van Uit heeft tot gevolg dat de tolerantie slechts één keer wordt 
opgevraagd, en is dus hetzelfde voor + en -. 
Fabrieksinstelling: uit 

Record outside of 
tolerance 

Selecteren binnen of buiten 
Deze parameter bepaalt of een gegevensrecord alleen binnen de tolerantie 
of ook buiten de tolerantie naar de printer of IT wordt verzonden. Als een 
gegevensrecord ook buiten de tolerantie wordt geaccepteerd, wordt het 
gemarkeerd met een speciaal teken. 
Fabrieksinstelling: buiten 
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Totaling outside of 
tolerance 

Selecteren binnen of buiten  
Deze parameter bepaalt of totalen in het geheugen alleen is toegestaan 
voor waarden binnen de tolerantie of ook voor waarden buiten de 
tolerantie. 
Fabrieksinstelling: buiten 

Totaling or picking Selecteren van de totalen of kiezen voor de volgende instellingen. 
Totalen betekent dat de afzonderlijke items van de weegschaal worden 
verwijderd nadat ze in het totale geheugen zijn opgeslagen. 
Plukken betekent dat de afzonderlijke items op de weegschaal blijven nadat 
ze in het totale geheugen zijn opgeslagen en dat het volgende item op de 
weegschaal wordt geplaatst.  
Fabrieksinstelling: Totale 

Auto  
totaling / picking 

Selecteren uit of aan 
Dit betekent dat alleen het eerste item met de Plus-toets moet worden opgeslagen, 
alle andere items worden automatisch in het totale geheugen opgeslagen nadat het 
gewicht op de weegschaal is geladen en de weegschaal is ingesteld. 
Fabrieksinstelling: uit 

Seq. No.  
reset 

Select under what conditions the sequential number for totaling / picking is reset 
• disabled 
• Deleting the totaling memory 
• Switching On / Off 
• Function key (enables a different function key) 

Factory default: disabled 

Total key function Selecteren welke functies aan de totaaltoets zijn toegewezen 
Alleen totalen weergeven 
Het totaal wordt weergegeven nadat op de functietoets Totaal is gedrukt. De 
gebruiker kan dan beslissen of hij het totalengeheugen wilt wissen. 
Druk op de toets F2 Total om het totale geheugen te wissen. 
Bevestig vervolgens met JA de veiligheidsvraag met de toetsen F1 t/m F3; daarna 
volgt de totale afdruk. 
Totaal weergeven, afdrukken en verwijderen 
Na het indrukken van de functietoets Totaal worden de totalen gedurende 3 
seconden weergegeven. 
en wordt de geheugeninhoud tegelijkertijd afgedrukt en gewist. A 
er kan dan een nieuwe totalentransactie worden gestart. 
Fabrieksinstelling: Weergave/Plant/Verwijderen 

Relief factor Enter in d met cijfertoetsenbord  
Het aantal stappen waarmee de weegschaal moet worden ontlast tijdens 
het totaal, waardoor het volgende gewicht aan het opgeslagen totalen 
geheugen. Als de weegschaal niet wordt ontlast, wordt de gewichtswaarde 
niet in het totale geheugen opgeslagen en wordt de foutmelding "Error 55 - 
Place Weight" weergegeven. 
U kunt tussen 0 en 30 getalstoename instellen. Op 0 is totalen mogelijk 
zolang de weegschaal niet een keer heeft gestabiliseerd. 
Fabrieksinstelling: 15 numerieke verhogingen. 
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Controlling fixed 
values 

Vaste regelwaarden bewerken 
Selecteer beschikbare vaste waarden uit de lijst 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4. 
Met F6 Bewerken de gewenste vaste waarde oproepen. 
Een bestaande vaste waarde uit de lijst verwerken 
Verwerk de gemarkeerde vaste waarde met F6. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen,  
invoeren met toetsenbord. Invoer opslaan met F6.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
Verwijderen van een bestaande vaste waarde 
Pagina met de pijltjestoetsen F3 en F4 
Wis de gemarkeerde vaste waarde met F2 Wis. 
De resulterende leemte in de sequentiële nummering zal worden opgevuld. 
Nieuwe vaste waarde opslaan 
Druk op F1 Nieuw. 
Het toestel kent het nummer van de geheugenlocatie toe. Het eerste cijfer 
tussen haakjes geeft de vrije geheugenplaatsen aan, het tweede cijfer de 
geheugenplaatsen met de toegewezen vaste waarden. 
Parameternaam is gemarkeerd; met F6 Bewerken oproepen, met 
toetsenblok invoeren. Invoer opslaan met F6 Opslaan.  
(annuleren zonder de invoer met F5 op te slaan) 
Andere parameters worden op dezelfde manier bewerkt. 
 
Afsluiten van de lijst met vaste waarden 
De lijst wordt afgesloten met de toets F5 Back. 

Retrieving fixed 
values 

Selecteren of vaste waarden worden opgehaald met opeenvolgende 
geheugenplaatsnummers of onderdeelnummers. 
Fabrieksinstelling: Onderdeelnummer 

Delete fixed control 
values 

Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Uitvoeren wist alle vaste regelwaarden 

IO assignments Selecteren niet uitvoeren of uitvoeren 
Execute geeft de schakelfunctie voor een externe controlelamp of regeling 
vrij. Voor de aansturing van de schakelprocessen moet een I/O-kaart worden 
geïnstalleerd. 

Target value 
comparison 

Selecteren 
Met huidige lezing 
De streefwaarde wordt altijd vergeleken met het op dat moment 
aangegeven gewicht. 
Met totaal geheugen 
De doelwaarde wordt vergeleken met het totale geheugen. 
Fabrieksinstelling: Met huidige lezing 
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Display information 
field var. A 

Selecteren welke gegevens in het informatieveld worden weergegeven 
• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies,  

bijv. controlelampje, totaal geheugen, Organization Data Memory. 
• Bedieningsweergave: Doorlopende weergave van de functie van het 

controlelampje. 
• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste punt: Continue weergave van het laatste item. 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens 

van de organisatie. 
• Vaste waarden regelen: Ononderbroken weergave van het ingeschakelde 

geheugen van de doelwaarde. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande 

barcode. 
Fabrieksinstelling: Fabrieksinstelling 

Factory default Door het selecteren van uitvoeren worden alle instellingen teruggezet naar 
de fabrieksinstellingen. 

 

Display information 
field var. B 

Select what data is displayed in the information field 
• Fabrieksinstelling: Omschakelen tussen de individueel gebruikte functies, bijv. 

controlelampje, receptgeheugen, Organization Data Memory. 
• Bedieningsweergave: Doorlopende weergave van de functie van het 

controlelampje. 
• Totaal: continue weergave van het totale geheugen. 
• Laatste componenten: Continue weergave van de laatste component. 
• Organisatiegegevens + database: Continue weergave van de datageheugens 

van de organisatie. 
• Vaste tarrawaarden: Doorlopende weergave van het vrijgegeven geheugen 

met vaste tarrawaarden. 
• Weergave van de streepjescode: Doorlopende weergave van de gescande 

barcode. 
Fabrieksinstelling: Fabrieksinstelling 

Factory default Door het selecteren van uitvoeren worden alle instellingen teruggezet naar 
de fabrieksinstellingen. 
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7. FOUTMELDINGEN 
 
Foutmelding Oorzaak / Remedie / Info 

4  REF weight too low 
Weegschaal ongeschikt voor het gewicht van het product; pas de 
instelling aan in de instellingsmodus 

5  Zero reset not possible Afwijking van nulpunt te groot 

6  Tare not possible 
Lege weegschaal, weegschaal onder- of overbelast, handmatige 
tarra invoer met tarrawaarde boven maximale belasting 

7  Print not possible 
De geselecteerde functie ondersteunt het afdrukken, wijzigen of 
verbeteren niet. 

8  No unit of measure switching 
Wisselsleutel geblokkeerd of vergrendeld, geen 2e meeteenheid 
gedefinieerd.  

11  No measurement location signal 
Kabelonderbreking of kortsluiting naar meetcel, meetlocatie 
defect 

23  Print failed 
Printer niet aangesloten of offline, kabel niet aangesloten of 
defect 

50  Value below zero reset limit Lezen onder opgeslagen nulpunt, weegschaal heeft mechanische 
schade, plaats voorspanning, bijstellen, vervangen weegcel. 

51  Value above zero reset limit Gewicht aflezing boven opgeslagen nulpunt, weegschaal heeft 
mechanische schade, verwijder de voorspanning, bijstellen, 
weegcel vervangen. 

52  Overload Gewicht aflezing boven weegbereik, weegschaal ontlasten, 
defecte weegstaaf 

53  Underload Met voorspanning werd de weegschaal ingeschakeld en vervolgens 
werd de voorspanning verwijderd. Schakelaar van display met 
toetsenbord, weegplateau in originele staat terugbrengen, display 
weer inschakelen 

75  Replace buffer battery Batterij vervangen 
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8. NADERE INFORMATIE 
 
Voor meer informatie en documentatie, met name 
 

> Toepassingsprogramma's classificatie, recepten, neutrale metingen, 
motorvoertuigenweegschaal,  

> dynamisch schakelen, procent weging 
> Communicatie (alibigeheugen, interfaces, afdrukafbeelding, barcode, IO-controle) 
> Afdrukken 
> Service (foutmeldingen, software-update) 
> en nog veel meer 

 
verwijzen naar: 
 
https://www.soehnle-professional.com/en/site/documents 
 
Ga naar de klantenservice op onze website www.soehnle-professional.com en selecteer 
Downloads/Industriële weegschalen/Terminals/Terminal 3035 voor de benodigde documenten. 
 



 

 
www.soehnle-professional.com 
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