ELEKTRONĐK TERAZĐ

FEC Serisi
FEC-3000 / FEC-6000 / FEC-10000
DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.
OTO SANAYĐ SĐTESĐ , MENDERES CAD. NO : 19
4. LEVENT / ĐSTANBUL
TEL : 0212 – 283 37 15 ( Pbx )

FAKS : 0212 – 281 24 67

E-mail : scale@dikomsan.com

Web : www.dikomsan.com

KULLANMA KĐTABI
DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

TARTIM ĐŞLEMĐ
ÇALIŞTIRMA

1. [ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz açılır.

FONKSĐYON AYARLARI
1.

Ekranda "0" görününceye kadar beklenir.

Fonksiyon Ayar Konumuna Giriş :

2. Tartım işlemi

[ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz açılır,
Önce [PCS] tuşuna , sonra [ON/OFF] tuşuna basılır,
[PCS] tuşuna basılı durumdayken ekranda A_ON veya A_OFF
yazısı görünür. A_ON, ayar konumunda olduğunu gösterir.
A_OFF ayar konumunda olmadığını gösterir.
[ZERO] tuşuna basılarak seçim yapılır.
2.

3. Tartılacak nesne kefe üzerine konur , kararlı ( sabit ) konuma geldiğinde,
tartım sonucu ekranda okunur.

Otomatik Ekran Işığı konumu Seçimi :
Fonksiyon Ayar Konumuna girildikten sonra , [PCS] tuşuna basılır ,
Ekranda L_ON veya L_OFF görünür. [ZERO] tuşuna basılarak seçim
yapılır. L_ON ekran ışığının açık olduğunu , L_OFF ekran ışığının
kapalı olduğunu gösterir.

3.

Ekranda kefe tamamen boş olmasına rağmen, sıfır haricinde bir değer varsa,
[ZERO] tuşuna basılarak ekran sıfırlanır.

Otomatik Kapanma konumu Seçimi :

DARA ALMA
Tartım sırasında bir kab kullanılacak ise , öncelikle kabın darasının alınması
gerekir.
Kefe tamemen boşaltılıp , ekran sıfırlandıktan sonra , darası alınacak kab kefe

Fonksiyon Ayar Konumuna girildikten sonra , [PCS] tuşuna basılır ,
Ekranda A_ON veya A_OFF görünür. [ZERO] tuşuna basılarak seçim
yapılır. A_ON otomatik kapanma fonksiyonunun devrede olduğunu ,
A_OFF otomatik kapanma fonksiyonunun devre dışı olduğunu
gösterir.

üzerine konur , cihaz kararlı ( sabit ) konuma geldiğinde [ZERO] tuşuna basılarak
kabın darası alınmış olur. Bundan sonra bu kab ile yapılacak tartımlarda ,
ekranda kabın darası düşmüş ve net ağırlık görünür.
Darayı iptal etmek ( silmek ) için kefe üzeri tamamen boşaltılır ve [ZERO] tuşuna

4.

Tartım Konumuna Dönüş.

basılır.

[ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz kapatılır.
[ON/OFF] tuşuna tekrar basılarak cihaz açılır , cihaz tartım konumuna
dönmüş olur.

BĐRĐM SEÇME
Ağırlık birimini seçmek için [UNIT] tuşuna basılır. ( "kg" , "g" , "lb" , "oz"
veya "lb:oz" seçilebilir. Seçilen birim ekranda görüntülenir.
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SAYMA ĐŞLEMĐ

GARANTĐ
CĐHAZINIZ HER TÜRLÜ ÜRETĐM HATALARINA

1. [ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz açılır , Ekranda "0" görününceye
kadar beklenir.
2. Ekranda kefe tamamen boş olmasına rağmen, sıfır haricinde bir değer varsa,
[ZERO] tuşuna basılarak ekran sıfırlanır.
3. Sayım yapılacak parçalardan kefe üzerine numune konur ( Numune adedi
10 , 20 , 50 veya 100 adet olmalıdır). Kefe üzerine konulan numunelerin ağırlığı
ekranda görünecektir.

KARŞI ĐKĐ YIL ÜRETĐCĐ FĐRMA GARANTĐSĐ ALTINDADIR.
HER TÜRLÜ SORUNLARINIZDA YETKĐLĐ SERVĐSLERĐMĐZE BAŞVURUNUZ.

UYARILAR
Dikkat
Bu kullanma kitabında bahsedilen bakım ve uyarılar haricinde herhangi bir işlem
yapmayınız. Cihazınızı aşırı sıcak ve soğuklardan , aşırı darbelerden , su ,

4. [PCS] tuşuna basılarak cihaz SAYIM konumuna getirilir.
5. [UNIT] tuşuna basılarak numune adedi seçilir ( kefe üzerine konulan numune
adedi ile aynı olmalıdır ). Numune adedi ne kadar çok olursa , sayım sonucu
o kadar hassas olur.

yağmur , toz , kir ve RF dalgalardan koruyunuz. Cihazınızı düz ve sert yüzeye
koyunuz , ayaklardan ayarlayarak seviyesini düz duruma getiriniz. Göstergeyi
açmayınız , herhangi bir problemde servise götürünüz. Cihazınız üzerine ,
cihazınızın azami çekerinden fazla yük koymayınız.

6. [UNIT] tuşuna basıldığında seçilen miktar “ selected pcs “ ekranda görünür.
[PCS] tuşuna basılır , ekranda “PASS” yazısı ve başlangıç numune adedi
ekranda tekrar görünecektir.

GÜNLÜK BAKIM

7. Sayılacak parçalar kefe üzerine konur ve toplam miktar ekrandan okunur.

aseton , tiner , alkol gibi malzemeler kullanmayınız. Dikkatli taşıyınız. Tozdan

Cihazınızı yumuşak ve tozsuz bir bezle siliniz. Sert , aşındırıcı malzeme ,
koruyucu örtü kullanmanızı tavsiye ederiz. Başka bir yere götürürken veya uzun

8. Sayım konumundan çıkıp tartım konumuna dönmek için , [UNIT] tuşuna
basılır veya [ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz kapatılıp , tekrar açılır.

süre kullanmadığınızda cihazınızı serin ve kuru bir ortamda yatay konumda
muhafaza ediniz.

NOT : Numune birim ağırlığı > 10e.

HATA MESAJLARI
EEEE : Aşırı Yük ( Kefe üzerinde cihazın kapasitesinin üzerinde ağırlık var )
: Pil bitiyor ( Piller yenisi ile değiştirilmeli )
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