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SV Defender 3000 Indikator

1. Kontrollfunktioner

Figur i-DT33XW Kontrollpanel

Knappar

Primär funktion 
(Kort tryckning)

On/Zero 
Om vågen är 
avstängd, tryck på 
knappen för att 
starta vågen;
Om vågen är på, 
tryck på knappen 
för att ställa in 
nollpunkten.

Print 
Skickar det aktuella 
värdet till RS232-
porten om Print

Setup → 
Assignment → 
Demand-meny är 
aktiverad.

Function 
Påbörjar ett 
applikationsläge.

Tare 
Utför en taraoperation.

Sekundär funktion
(Lång tryckning)

Off 
Om vågen är på, 
tryck på knappen 
för att stänga av 
vågen.

Units 
Byter viktenhet.

Mode 
Ändrar 
applikationsläget.

Menu 
Går in i användarmenyn.

Visar ett taravärde i 
applikationslägen.

Menyfunktion 
(Kort tryckning)

Yes 
Accepterar den 
aktuella 
inställningen på 
displayen eller väljer 
en undermeny eller 
menypost.

No 
Går vidare till nästa 
meny eller 
menyalternativ.
Avvisar den aktuella 
inställningen på 
displayen och går 
vidare till nästa 
tillgängliga.

Back 
Går tillbaka till 
föregående 
menyalternativ.

Exit 
Stänger 
användarmenyn.

Avbryter en pågående 
kalibrering.

Avslutar när 
summeringsresultat 
visas eller under och 
övervärde i kontrollläget.

Obs:
• Kort tryckning: tryck mindre än 1 sekund.
• Lång tryckning: tryck och håll ned i mer än 3 sekunder.
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Figure 1-7 Display 

Artikel Beskrivning Artikel Beskrivning 

1 Symbol för netto 7 Symbol för pund/Ounce 

2 Symbol för center av noll 8 Symbol för kilogram/Gram 

3 Symbol för stabil vikt 9 Symbol för styck

4 Symbol för negativt värde 10 Symbol för procent/Ton

5 Symbol för förinställd tara 11 Symbol för batteri

6 Symbol för totalisering

2.
3.1 

Användning 
Slå på/av vågen

3.2 Vägningsläge

Använd denna applikation för att bestämma vikten på föremål i den valda viktenheten. Detta läge är 
fabriksinställningen.

3.2.1 Gå in i vägningsläget och börja väga

För att gå in i vägningsläget:  
1. Tryck och håll ned Mode-knappen tills wWeIGH visas.
2. Om det behövs, placera en tom behållare på pannan och tryck på Tare-knappen 

för att tarera. Obs: För att kontrollera taravikten:
a) Tryck länge på Tare-knappen tills t.wWt visas.
b) Släpp Tare-knappen för att visa taravikten.

3. Lägg föremålet på plattan eller i behållaren. Displayen visar föremålets vikt.

För att slå på vågen, tryck kort på On/Zero-knappen. Vågen utför ett displaytest, visar tillfälligt 
mjukvaruversionen, GEO-värdet och går sedan in i det senast aktiva vägningsläget.
Obs: Om hårdvarulåsbrytaren är aktiverad kommer LFt ON också att visas kort.

För att stänga av vågen, tryck och håll in On/Zero-knappen tills OFF visas.
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