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WEIGHLOG ALPHA 10 - Hurtigmanual 

lndividell løfte vekt/ Akkumulert vekt/ 
Endelig totalvekt 

Vis/ Still inn maksvekt. 
Gjenstående vekt å laste 

Velg redskap/ 
Løftehøyde indikator 

Antall løft 
("Skuffe teller) 

Lagrede massetyper 

Av og på bryter 

hovedmeny 

Still inn ønsket vekt 

010:44 Enter Target Load 

Nullstill endelig totalvekt/ 

Antall løft 
E') 21:20 Grand Total Tanne 

Gran Tota 
59.75 
LiftCount 
74 

Ønsket vekt 

Date 
2000/00/0000:00 ---+----1 Slett endelig 

UK694-22.PCX 

Velgredskap 

E')18:55 
L.ø-Attac ment1 
�✓ 

lfrlfil Attac ment 5 
'll::!!:i✓ 

UK694-01.PCX 

totalvekt/ 
antall løft 

Enhet 

Nullstill (Tare) 

Print last informasjon 

SD Card / USB 

Auto/Manuell summering 

Gå ut av gjeldende 
meny/ Slett forrige 

verdi{"CE-1") 

Nullstill summering 

Godta vekt data 

(eller bruk ekstern 
knapp) 

Velg produkt(skru av "miks masser") 

E')09:31 

�troduct1 

E)Product2 

Product3 

E)Product4 

liii3Product 5 

UK694-02.PCX 

Velg kunde 

09:32 

.1,. Customer 1 

.1,. Customer 2 

.1,. Customer 3 

.1,. Customer 4 

.1,. Customer 5 

UK694-03.PCX 

Velg mix/ Programer blandingsforhold 

20:47 

AMix1 

AMix2 

Select Blend 
UK694-07.PCX 

Blend 

Skru av/på "mix
modus" 

Rediger/ Print 
Slett produkt 
data 

Rediger/ Print/ 

Slett kunde data 

Programmer 
blandingsforhold 
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Dynamisk veiing 

Forks Tanne 

10.00 

0.00 
xo 

•l•I•=

• .1.. eProduct1 Customer1 

Forks Tonne 

10.00 

� 0.50
xo 

H•t•-

• .1.. eProduct1 Customer1 

UK694-15.PCX 

Forks Tonne 

9.50 

0.50 
x1 

•l•t•==

• .1.. eProduct1 Customer1 

UK694-16.PCX 

Statisk veiing 

Forks Tonne 

10.00 

0.00 
xo 

•l•t•==

• .1.. eProduct1 customer1 

UK694-14.PCX 

Forks Tanne 

10.00 

� 0.50
xo 

•l•I•=

• .1.. eProduct1 Customer1 

Forks Tanne I 

9.50 

0.50 
x1 

•l•t•=

• .1.. eProduct1 Customer1 

UK694-16.PCX 
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Fyll skuffen som vanlig og tilt den bakover så massene ligger stødig. 

Løft skuffen jevnt med konstant hastighet til høyden har passert 

referansepunktet (sensoren montert på bommen). 

Hjullasteren bør stå stødig gjennom hele løfte prosessen . 

Løft gjennomført for raskt. Senk skuffen og løft på nytt. 

Løft gjennomført for sakte. Senk skuffen og løft på nytt. 

Et lydsignal ved overlast kan aktiveres. 

Ved 90% av maks last= kontinuerlig lydsignal. 

Ved100% av maks last= tone som veksler mellom høy og lav . 

Dersom automatisk vekt kalkulering ('Auto Add') er aktivert (2.3), 

vil totalvekten lagres automatisk. 

Dersom manuell inntasting er aktivert, trykk enter 

eller ekstern ENTER knapp for å lagre den veide vekten i 

minnet 

Ønsket vekt/målvekt vil bli mindre lik den vekten som er i skuffen 

for å vise hvor mye du har igjen å laste Skjermen vil da vise 

samlet løftevekt og antall skuffer som er fylt til nå ("Skuffe 

teller"). Dersom du ønsker å slette siste målt vekt trykk da ESC 

for å slette, og vekten vil bli trukket fra den totale verdien av 

vekten("CE -1"). 

Fortsett å laste til du har oppnådd ønsket totalvekt . Trykk så 

kna en C for å nullstille slik at du erklar til neste ·obb. 

Løft skuffen over possisjonsindikatoren. Et lydsignal vil høres, 

og aktuell vekt vil vises i displayet.Hold hjullasteren så stødig 

som mulig mens du veier. 

Dersom overlast alarm er aktivert vil: 

Fra 90% til 97.5% av maksimal last= kontinuerlig lydsignal. 

Ved100% av maks last= tone som veklser mellom høy og lav . 

m 

li 

----- Possisjon for vekt avlesning. 

2. Dersom automatisk vekt avlesning('Auto Add') er aktivert(2.3), vil

vekten automatisk lagre totalvekten.

Automatisk vekt avlesning er ikke tilgjengelig dersom er satt til

"Live Static" modus ("Static - Live On" eller "Static - Live Auto").

Dersom manual vektalvelsning er aktiv, trykk Enter eller ekstern

enter knapp for å lagre vekten i minnet .

3. Som med "dynamisk veing, når du har tastet inn målt vekt, vil

totalvekten minske med samme verdi for å vise hvor mye du har

igjen å laste.

Skjemen vil da vise samlet løftevekt og antall skuffer som er fylt

rm: 

til nå ("Skuffe teller"). Dersom du ønsker å slette siste målt vekt

1
_ ..

trykk da ESC for å slette, og vekten vil bli trukket fra den totale Ill 
verdien av vekten("CE -1"). 

� 

Fortsett å laste til du har oppnådd ønsket totaltvekt. Trykk så 

knappen C for å nullstille slik at du erklar til neste jobb. 

Weighlog @10 er ikke godkjent for salg av masser 
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