
SNABBGUIDE BILVÅG DTW 

Enkel vägning utan förvald kund, material, eller fordon: 
Om inte LCD displayen visar 1+2  CUS  MAT  VEH tryck på: 

+ + och + + och + + Kör på bilen, tryck på

 för att skriva ut. 

Utvägning förvalt fordon där reg.nr och tara mm redan är 
inprogrammerat:  

Kör på bilen och tryck sen på  + (  eller ) +  för att välja 

fordon med reg.nr. Tryck på  för att göra utvägningen och få utskriften. 

Invägning förvalt fordon där reg.nr och tara mm redan är 
inprogrammerat:  

Kör på bilen och tryck sen på  + (  eller ) +  för att välja 

fordon med reg.nr. Tryck på  för att göra invägningen och få utskriften. 

In/utvägning med fordon utan reg.nr och angiven tara: 

Kör på bilen och tryck på + + för att välja bort eventuellt lagrat

fordon. Tryck sen på 0 på tangentbordet följt av  tryck sen in en egen 

vald ID kod (min 3 bokstäver tex bilens första 3 bokstäver), tex ADG 

(knapp 1,2 o 3 på tangentbordet OBS! välj vad som helst men kom ihåg 

kombinationen till utvägningen) tryck på  för att bekräfta. Det är även 

möjligt att lägga in beskrivning och taravikt men om det ej önskas tryck 

2ggr på . Tryck sen på  gör att göra invägningen och få första 

utskriften. Efter lastning/lossning kör tillbaka och ställ bilen på vågen, 

tryck sedan på . INSERT PLATE visas i displayen. Tryck in (med 

bokstäverna) samma ID kod som ni tidigare använde och sedan på 

.för att slutföra vägningen och få utskriftsremsan. 
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Kund/Leverantörsdatabas: 

Med + (  eller ) +  väljs kund/lev. Med + + väljs

kund/lev bort (avaktiveras) 

Med  + + bokstäver och + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan 

befintliga kund/lev. ändras. 

Med  + + bokstäver och + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan 

nya kund/lev. läggas in. 

Materialdatabas: 

Med + (  eller ) +  väljs material. Med + + väljs

material bort (avaktiveras) 

Med  + + bokstäver och + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan 

befintliga kund/lev. ändras. 

Med  + + bokstäver och + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan 

nya material läggas in. 

Fordonsdatabas: 

Med  + (  eller ) +  väljs fordon. Med + + väljs

reg.nr bort (avaktiveras) 

Med  + + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) + + taravikt 

och  sen 2ggr  kan befintliga fordonsuppgifter ändras. 

Med  + + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) + + taravikt 

och  sen 2ggr  kan nya fordonsuppgifter läggas in. OBS! låt först 
platsen U. 0 vara ledig för tillfälliga fordon. 

Nollställning: 

Visar inte vågen 0kg obelastad tryck på 

I övrigt se användarmanual 3590M samt ”Technical Manual 3590M303_07.03_08.07_EN_T” 
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