
Brugsvejledning for
Svinevægt sapparat
model DV3205

Ved at vælge en elektronisk vægt med vægtindikator
model DV 3205, har De taget et vigtigt skridt i
effektivitetskontrollen. Den elektroniske vægt sikrer Dem
en hurtig og pålidelig vejning og vil, ved korrekt behandling
og anvendelse, være et af de vigtigste hjælpemidler for
kontrol i bedriften. I egen interesse bør De gennemlæse
denne brugsvejledning samt sikre Dem, at Deres
medarbejdere er fortrolige med indholdet, inden vægten
tages i brug.

Præcision og balance
til mindste det alje

danvaegt@danvaegt.dk   -   www .danvaegt.dk

Hovedkontor:
Navervej 26

8382  Hinnerup
Tlf.  86 98 55 77
Fax. 86 98 66 37

Service Center Fyn:
Rugaardsvej 403a, Korup

5210  Odense NV
Tlf.   65 94 36 60
Fax.  65 94 37 89

Salg & Service Sjælland:
Navervej 28L
4000  Roskilde

Tlf.   46 75 49 00
Fax.  46 75 49 70

Justering:
Tænd vægten og nulstil apparatet. Hæng det røde testlod
i blikket under trækkrogen. Apparatet skal nu vise 49-
50 kg. Hvis ikke, da afmonter højre endeflange og
finjuster på den lille blå trimmemodstand yderst på det
øverste printkort. Skal apperatet justeres fra f.eks. 47
til 49 kg., da juster op til 51-52 kg., da nul-
punktsforskydningen også skal med. Aftag loddet og
gentag evt. proceduren et par gange.

Opbevaring:
For at opnå maksimal driftssikkerhed og levetid,
anbefales det, efter brug, at opbevare apparatet i tørre
omgivelser.

Service:
Udover finjusteringen som beskrevet, samt sikre en
almindelig omsorgsfuld behandling af vægt og apparat,
bør De ikke foretage indgreb i vægtens elektronik. Opstår
der fejl, eller har de  mistanke om vejefejl, ring da
omgående til vores serviceafdeling.

Præcision og balance til mindste detalje



Klargøring:
Placér vægtindikatoren på konsolen (kan drejes 180
grader), spænd vingskruen og hægt fjederen på øjet
under vægtindikatoren.

Brug af vægtindikator:
Den røde betjeningsknap, TÆND/SLUK, er også knap
for tarering/nulstilling.

Tænd og sluk:
L A N G T LET tryk (ca. 3 sek.). VENT 10 sek. før vejning
påbegyndes.

Nul-stilling:
KORT LET tryk på knappen.

Opladning:
Sæt opladeren i en 220 V stikkontakt og det lille stik i
fatningen under bunden på vægtindikatoren og tænd.
Sluk indikatoren under opladning.

Ladetid:
Ca. 2 gange brugstid. Max 8 - 10 timer.

Driftstid:
Ca. 6-8 timer ved optimal brug. Mister akkumulatoren
kapaciteten, da aflad apparatet fuldstændigt og oplad
igen i ca. 1 døgn. Gentag dette et par gange, hvorefter
kapaciteten bliver normal igen.

Ladekontrol:
Rød kontrollampe skal lyse under opladning. Indikatoren
skal være slukket.

Akkumulatorkontrol:
Kontrollampe blinker når der kun er 10-15 min. tilbage.
Oplad apparatet igen, da vægten ikke længere vejer
korrekt.


