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1 OBSERVERA

Detta dokument  tillhör Tamtron Oy. Såväl spridning  som kopiering,  helt  eller delvis,  är
förbjudet  utan skriftligt  tillstånd från Tamtron Oy.  Innehållet  i  denna  publikation utgör
på intet  sätt  någon garanti  för de  produkter som beskrivs  häri.  Tamtron Oy  ansvarar
inte på något  sätt  för några indirekta garantier för att  utrustningen skulle vara lämplig
för ett visst ändamål baserat på denna publikation. Tamtron Oy reserverar sig också för
rätten  att  göra  ändringar  i  denna  publikation  och  i  de  produkter  som  nämns  i
publikationen. Tamtron Oy behöver inte meddela sådana ändringar separat. 

Version Skapad Ändrad Godkänd Ändringar

1.0 Kari Salminen,
H. Pentinniemi

J. Gustafsson

2.0 Kari Salminen Nytt användargränssnitt
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2 SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DENNA HANDBOK

I denna handbok används följande symboler för att beskriva typ av text eller, om det är
en åtgärd som kräver ändring av inställningarna, alternativa sätt att utföra en funktion
eller hantera en felindikering, osv. 

Vågen har två användarnivåer:
1. Normal användare (nivå 5) för rutinåtgärder
2.  Superanvändare  (nivå  4)  för åtgärder som inte  behöver  utföras  så  ofta.  Det  kan
vara  minnesstruktur,  befintliga  minnesposter,  vågens  inställningar,  kvittots  utseende
eller andra liknande saker behöver ändras. Alla de normala användaråtgärderna är också
tillgängliga för superanvändaren. Se kapitel 8: Användare och inloggning. 

Meningar eller kapitel där den här symbolen visas beskriver åtgärder
som bara kan utföras av en superanvändare.

Texter med den här symbolen beskriver ett alternativt sätt att utföra en
åtgärd eller ger tips på hur en rutinåtgärd kan utföras snabbare.

Den här symbolen finns vid information om vad du ska göra om ett
felmeddelande visas på vågen under vägning.

Följande teckensnitt används för knapptryckningar i texten:

SKRIV UT använd knappen på pekskärmen 
MENU  använd vågens knappsats
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3 TERMINOLOGI

Minne
Det minnesutrymme som innehåller en lista med en typ av information. Användaren kan
välja  att  koppla  något  från den här listan  till  lastdata.  Rubriken  för  varje  minne  kan
väljas fritt. Typiska minnesposter är till exempel kund, lastbil och material.

Minnesstruktur
Minnesstrukturen  definierar  namn  (rubriker)  på  minnesposter  och  de  parametertyper
som kan kopplas till dessa. 

Minnespost
En minnespost  är ett  namn i en minneslista  som användaren kan välja  att  koppla  till
lastdata. Längden på namnet  kan vara 1–40 tecken, och det  kan bestå av bokstäver,
siffror och specialtecken.

Parameter, minnesparameter
En parameter är ett  värde som permanent  tillhör minnesposten. Detta värde  väljs  inte
separat, utan visas alltid när minnesposten väljs. Parametern kan ha viss funktionalitet,
som  definieras  av  parametertypen.  Ett  exempel  på  sådan  funktionalitet  är
överlastvarningen  med  parametertypen  Lastbil  (kapacitet).  Typiska  parametrar  är
kundkoder (kundnummer) och kapaciteten för lastbilar och släpvagnar. Parametervärdet
anges via vågens knappsats eller via dataöverföring tillsammans med minnesposten.

Logg, loggminne
En  logg  är  det  minnesutrymme  där  alla  vägningsresultat  lagras.  Vägningen  sparas  i
loggen när lastningen är accepterad  som klar genom att  ett  kvitto  skrivs  ut  eller att
knappen för att  spara  trycks  in.  Varje  logghändelse  består av  två  viktvärden  (lastbil
och släpvagn) – bara ett  vid vägning i upplagsläge – och mängden summeringar (antal
skopor),  tid  och  datum,  kvittonummer  och  användarvalda  minnesposter.  Loggen  har
plats för cirka 10 000 vägningar och loggen behöver aldrig tömmas eftersom de senaste
vägningarna ersätter de äldsta vägningarna när loggen är full.  

Gränslägesbrytare
Till vågen hör positionsgivare eller gränslägesbrytare som känner av  rätt  bomhöjd  och
skopans position. Dessa givare säkerställer att vikten alltid fastställs i sa

Kröning
Kröning av en våg innebär att  vågen inspekteras  av  myndigheterna  och godkänns  för
kommersiell användning. Kröning är frivilligt. Vi rekommenderar en gång om året.   mma
position som den kalibreringen gjordes i. 
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4 ALLMÄNT

Slå på strömmen: Tryck på knappen ON/OFF.  Vågen startas  och efter initialisering
visas  inloggningsskärmen.  Ange  rätt  PIN-kod  med pekskärmens  knappar och  tryck  på
OK. PIN-kodsbegäran kan stängas av och då startas vågen i normalt användarläge. 

Slå  av  strömmen:  Tryck  på  knappen  ON/OFF.  Du  ombeds  bekräfta  med  OK  eller
ENTER och sedan stängs vågen av. 

Tamtron  Power  är  en  elektronisk  våg  för  fast  installation  på  hjullastare.  Vägningen
baseras på mätning av det  hydrauliska  trycket  i  bommens  lyftcylinder.  Det  finns  flera
modeller av Tamtron Power, beroende på hur stor databehandlingskapacitet  som krävs.
Alla  modellerna  har samma  grundläggande  maskinvara  och  vågmodellens  programvara
kan uppgraderas senare om det  behövs.  Power kan utrustas  med antingen en kvitto-
eller etikettskrivare så att vägningsdata och rapporter kan tas ut på papper. 

Funktioner gemensamma för alla modellerna:

Dynamisk vägning, dvs. vägning av material i skopa sker under själva lyftrörelsen. 

Automatisk summering, dvs. varje skopa summeras till en last när skopan töms. 

Kompensation  för  hjullastarens  lutning,  dvs.  Tamtron  Power  korrigerar
vägningsresultatet  baserat  på  lutningsgivarnas  värden.  Det  möjliggör  noggrann
vägning även i situationer då hjullastaren används på lutande underlag. 

Vågen  är  också  utrustad  med  klocka  och  kalender  så  att  vägningsögonblicket  kan
läggas till på kvittot. Kvittona är numrerade med löpnummer och om det  behövs skrivs
också det totala antalet skopor ut på vägningskvittot. 

Ett  loggminne  sparar  alla  vägningar  som  har  utförts.  Loggminnet  kan  lagra  upp  till
10 000 vägningar. 

MODELLER

POWER  100:  Innehåller  två  minnen  eller  lastdataregister,  som  kan  namnges  av
användaren  och  lagra  1000  informationsposter,  till  exempel  material-  eller
kundinformation. 

POWER 200: Innehåller upp till åtta minnen eller lastdataregister som kan lagra 10 000
poster,  till  exempel  kund,  lastbil,  släpvagn,  material  osv.  Varje  minne  kan  dessutom
lagra en eller två ytterligare saker, till exempel parametrar, kundnummer, materialkoder,
gränser  för  överlast,  osv.  Den  här  modellen  har  också  mer  omfattande
rapportfunktioner än modell 100. 

POWER  300:  Har  samma  funktioner  som  modell  200  samt  också
dataöverföringsmöjligheter tack vare en tilläggsmodul för dataöverföring som installeras
inuti  vågen.  Exempel  på  sådana  moduler  är  GSM/GPRS-,  BLUETOOTH-  eller  WLAN-
modem och USB-minnesläsare. 

Modellerna Power 100 och 200 kan uppgraderas till Power 300-modeller i efterhand. Alla
modellerna är MID-godkända, dvs. de kan användas för handel. 
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4.1 SKÄRM

Power-vågen har en resistiv pekskärm.  Knapptryckningar,  bläddring  och val kan göras
med ett  finger eller en pekpenna. De flesta av vågens funktioner kan utföras antingen
via pekskärmen eller knappsatsen.

Inga skarpa föremål får användas på pekskärmen och dess yta kan skadas av sand eller
fett. Skärmen kan torkas av med en lätt fuktad trasa.

Skärmen är bakgrundsbelyst  med  lysdioder.  Skärmens  symbolfält  visar  vågens
driftsläge.  Symbolfältens  status  (mörkt/inte  mörkt)  visar  också  strömställarnas
driftstillstånd. Symbolfälten upptill på skärmen visar följande:

Skärmen under vägning (minnesvägningsläge)

Kvarvarande tid i minuter till nästa nollvägning. Indikatorn visar gult när
den rekommenderade (45 min.) nollvägningsperioden har gått.

Nedre gräns för vägningsposition (LÅG).

Övre gräns för vägningsposition (HÖG).

Skopan i vägningsposition.

Visar hjullastarens läge i längdriktningen. Det värde som visas är
lutningsvinkeln i grader.

Visar numret på den skopa som används.

Visar nätverksanslutningen (GPRS eller Wlan). Vit symbol innebär att
anslutningen är ok. Röd färg innebär att anslutningen är bruten.

Visar serveranslutningen (WNEXUS). Vit symbol innebär att anslutningen
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är ok. Röd färg innebär att anslutningen är bruten.

Vikt i skopa Visar vikten på den last som vägs, dvs. vikten i skopan. 

Lastobjekt eller lastens destination, dvs. lastbil eller släpvagn i
minnesvägningsläge. Färgkodning: Gul om varningsgränsen för överlast
har överskridits, röd vid överlast

Sammanlagd
vikt i

lastobjektet

Visar vikten på den plats som angetts som destination för lastningen,
dvs. oftast en lastbil eller en släpvagn. Färgkodning: Mörkgrön när
summering gjorts (verklig situation), ljusgrön om summering kommer
att göras (förutspådd situation)

Total vikt i båda
lastobjekten

Visar den totala vikt som lastats på lastbil och släpvagn. 

Minnesposter Valbara namn eller poster som skrivs ut på kvittot, vanligen
kundnamn, material, lastbil, osv. Den information som visas på
skärmen i det ögonblick då lasten skrivs ut eller sparas kommer att
kopplas till lastningen.  

4.2 KNAPPSATS

De  flesta  åtgärder  i  Power-vågen  kan  utföras  antingen  med  pekskärmen  eller  med
vågens  egen  knappsats.  En  extern  USB-knappsats  kan  också  användas.  Vågens
knappsats  innehåller funktionsknappar (F1,  F2,  F3,  F4,  F5  och  F6),  åtgärdsknappar
(MENU, PRINT och ENTER), pilknappar samt  redigeringsknappar (siffror, bokstäver och
specialtecken). Knappsatsen är bakgrundsbelyst med lysdioder.

Knappsatsen har också  röda  och gröna  lysdioder.  När vågen är påslagen och klar för
drift är båda dioderna tända. När vågen stängs av blinkar den röda dioden.

Knappsats
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Åtgärdsknappar

MENU Med den här knappen öppnas  huvudmenyn,  där  många  funktioner
kan väljas.

PRINT Knappen används för att godkänna och spara en klar last  till loggen
och för att skriva ut ett kvitto.

ENTER Med den  här  knappen  visas  listorna  med  minnesdataval  och  med
den bekräftas också valen.

Funktionsknap
par 

Användaren  kan  koppla  olika  snabbfunktioner  till  funktionsknapparna  F1-F6.
Funktionen kan till exempel vara:
- val av vägningsläge 
- utskrift av rapporter

Redigeringskn
appar

Du  kan  skapa  och  redigera  minnesposter  (namn  på  kunder,  material,  osv.)  eller
företagsinformation med hjälp  av  vågens  knappsats  eller en extern USB-knappsats.
Efter varje inknappning flyttas markören till nästa position. Föregående  bokstav  kan
tas  bort  med  VÄNSTERPILEN  (backstegsfunktion).  <  +-knappen  används  för
specialtecken (-_&+<> %€$£.,:?!).

4.3 VÄGNINGSLÄGE

Vågen har tre olika vägningslägen:

- Enkel vägning
- Minnesvägning
- Upplagsvägning

Vägningsläget väljs på huvudmenyn.

Val av vägningsläge Skärmbild vid enkel vägning

Enkel vägning ska användas när bara viktvärdet  behövs och ingen annan valbar eller
inskriven identifiering  av  lasten krävs.  Vid  enkel vägning  går det  inte  att  välja  lastbil
eller släpvagn.

Minnesvägning ska användas vid lastning av objekt  som lastbilar och släpvagnar eller
andra  liknande  objekt.  0,  2,  8  eller  12  (beroende  på  modell)  valbara  eller
inskrivningsbara identifieringar som kundnamn, material, lastbil eller plats kan kopplas till
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lasten.  Lasten  kan  bestå  av  två  separata  viktvärden,  lastbil  respektive  släpvagn.
Minnesposter tillåter också mer omfattande rapporter och många andra funktioner.

Minnesvägningsskärmen  visas  i  Fel!  Hittar  inte  referenskälla.  och  förklaras  mer
detaljerat i kapitel 4.2: Lastning på lastbil.

Skärmbild vid upplagsvägning

Upplagsvägning är ett  läge  där vågen summerar
redan  när  bommen  passerar  vägningszonen  (LO-
HI) och övergår sedan i ett så kallat  körläge. I det
här  körläget  väger  vågen  ingenting  även  om
bommen  lyfts  igen.  Efter  att  skopan  har  tömts
återgår vågen till  vägningsläge.  Upplagsvägningen
är optimerad för förflyttning av material till upplag,
t.ex.  från en kross  till  försäljningshögarna.  Oftast
måste olika material tas jämnt  från högarna  under
krossen så  att  de  inte  blir  för  höga.  Det  innebär
att  vägningen  måste  sparas  och  nästa
materialnamn  måste  väljas  ofta  i  vågen.  Vid
upplagsvägning görs detta genom att  en knapp  med namnet  på  nästa  material  trycks
in.
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5 ÅTGÄRDER INNAN VÄGNING

5.1 STARTA VÅGEN OCH LOGGA IN

Slå på strömmen: Tryck på knappen ON/OFF.  Vågen startas  och efter initialisering
visas  inloggningsskärmen.  Ange  rätt  PIN-kod  med pekskärmens  knappar och  tryck  på
OK. PIN-kodsbegäran kan stängas av och då startas vågen i normalt användarläge. 

Vågen har två användarnivåer:

Inloggningskärm

1.  Normal  användare  (nivå  5)  för
rutinåtgärder
2.  Superanvändare  (nivå  4)  för  åtgärder
som inte behöver utföras så ofta. Det  kan
vara  att  minnesstruktur,  befintliga
minnesposter,  vågens  inställningar,
kvittots  utseende  eller  andra  liknande
saker  behöver  ändras.  Alla  de  normala
användaråtgärderna  är  också  tillgängliga
för superanvändaren.

Vågen har två användarnivåer:
normal  användare  (nivå  5)  för
rutinåtgärder med  begränsad  behörighet
att ändra inställningar.
superanvändare (nivå 4) med obegränsad behörighet

Den förinställda PIN-koden för superanvändare är 1234. 

5.2 VAL AV VÄGNINGSLÄGE

Normalt väljer vågen det vägningsläge som var inställt när vågen stängdes av. Följande
kommer därför bara  att  visas  vid  start  om inställningen ”Fortsätt  till  vägning”  inte  är
vald under Inställningar Instrument  Inloggning. Välj: 

- ENKEL VÄGNING om bara vägningsvärdet behövs.
- MINNESVÄGNING  vid  lastning  av  lastbilar/släpvagnar  eller  andra  objekt  och  varje

last måste ha information om material, kund eller annan textidentifiering.
- UPPLAGSVÄGNING  när material  ska  flyttas  till  upplagshögar och snabb  ändring  av

material krävs.

Välja vägningsläge

5.3 NOLLVÄGNING

Nollvägning innebär att  lyfta en tom skopa över mätpunkten och sänka  ned  den igen.
Vågen utför en mätning och ställer in det mottagna värdet  så att  det  motsvarar vikten
noll. Ett nollvägningslyft måste alltid utföras vid start och också regelbundet  när vågen
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kräver  det,  eftersom  det  tryck  som  mäts  påverkas  av  bland  annat
temperaturförändringar i hydraulvätskan och friktion.  Ett  nollvägningslyft  måste  också
göras varje gång skopan har bytts. 

Saker att tänka på när ett nollvägningslyft utförs:
Skopan måste vara tom och hjullastaren måste stå horisontalt.
Skopan måste vara i bakersta läget, dvs. C-fältet på skärmen måste vara mörkt. 

Vågen indikerar att  nästa lyft  måste vara ett  nollvägningslyft  genom att  visa  följande
meddelande:

Nollvägningsmeddelande

Utför ett nollvägningslyft med konstant lyfthastighet tills mätpunkten passerats (LO-HI)
och sänk sedan bommen med konstant hastighet. 

När  bommen  sänks  accepterar  vågen  nollvägningen  och  återgår  automatiskt  till
vägningsskärmen. 

Genom att trycka in knappen för extra funktioner  och välja funktionen ZERO kan
du göra en nollvägning när som helst.

Om bommen lyfts upp eller sänks ned för snabbt  eller ryckigt  eller om lastaren
står  på  ett  alltför  lutande  underlag  avvisas  nollvägningslyftet  och  ett
felmeddelande  visas.  Sänk  då  ned  bommen  och  utför  ett  nytt
nollvägningslyft. 

Vågen kräver aldrig att en nollvägning utförs under pågående lastning, utan först  efter
det  att  lastningen  är  klar.  Ett  förslag  till  nollvägning  kan  dock  visas  på
meddelandeskärmen  även  under  lastning,  men  om  det  sker  rekommenderar  vi  att
lastningen slutförs  och  att  nollvägningslyftet  utförs  efter  att  kvittot  har  skrivits  ut.
Nollvägning  kan  utföras  medan  lastningen  fortfarande  pågår,  eftersom
nollvägningslyftet  inte  påverkar  den  totala  vikten.  En  begäran  om  nollvägning  visas
ungefär var 45:e minut för vågar som är godkända för handel. 
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6 VÄGNING

6.1 ALLMÄNT

Själva vägningen sker bara  när bommen lyfts  förbi vägningsläget  eller när LO och HI
ändrar färg  på  skärmen.  Det  översta  viktvärdet  visar  uppmätt  materialvikt  i  skopan.
Skopan måste vara  i  bakersta  läget  när vägningsläget  passeras.  Detta  bakre  läge  på
skopan visas med en mörk C-symbol på skärmen.

Vågen  mäter  också  när  bommen  sänks  förbi  vägningsläget  eller  när  HI  och  LO  blir
mörka.  Om över 500 kg  (rättare  sagt:  10 gånger mätsteget)  material  då  finns  kvar i
skopan  kommer  vågen,  beroende  på  de  inställningar  som  gjorts  under  kalibreringen,
antingen att  subtrahera den resterande  vikten från summan och totalvikten eller visa
den resterande vikten och meddelandet  ”Lyft  igen”. När bommen lyfts igen subtraherar
vågen den här resterande vikten från summan och totalvikten. Om den här resterande
vikten  lämnades  kvar  i  skopan  av  misstag  kan  den  lastas  på  lastbilen.  Om  den
resterande vikten har lämnats i skopan avsiktligt kan bommen sänkas ned. 

Även om vågen  ställts  in  för  att  subtrahera  den  resterande  vikten  automatiskt  kan
meddelandet  ”Lyft  igen” visas om den nedåtgående hastigheten har varit  för hög  eller
ojämn.  Mätningen under  nedåtgående  rörelse  är  lika  noggrann  som mätningen  under
uppåtgående rörelse bara om bommens nedåtgående rörelse sker med en viss hastighet
och är mycket jämn.

En korrekt vägning utförs så här:

- Fyll skopan med material.
- För skopan till bakersta läget.
- Lyft  bommen  förbi  vägningsläget.  Vågen  avger  en  kort  signal  (ett  pip)  och  visar

vikten i skopan.
- Summeringen av lasten sker när skopan töms medan bommen fortfarande är ovanför

vägningsläget eller när C-indikatorn tänds.

Om skopan töms nedanför vägningsläget sker ingen summering.

Om skopan  inte  är  i  bakersta  läget  när  vägningsläget  passeras  sker  ingen
vägning.  Vågen  piper  då  tre  gånger  och  visar  ett  felmeddelande:  Ogiltigt
skopläge.  Mätningen  accepteras  inte  heller  om lyfthastigheten  varierar  för
mycket  när  vägningsläget  passeras.  Vågen  visar  då  ett  felmeddelande  som

Lyft/sänkning för långsam eller Hastigheten varierar. I båda fallen måste bommen
sänkas  nedanför vägningsläget  och skopan lyftas  igen i  bakersta  läget  med konstant
hastighet.

Normalt består hela lastningsproceduren av följande steg:

- val av de minnesposter som behövs, till exempel kundnamn, material och annat 
- lastning av lastbilen 

- byte till släpvagn om så krävs
- lastning av släpvagn

- utskrift av kvitto
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6.2 Lastning på lastbil

När  alla  valbara  minnesdata  hämtas  till  skärmen  utgör  det  normalt  starten  på
lastningen.  Dessa  data  eller minnesposter kopplas  till  lasten och skrivs  ut  på  kvittot.
Detta val kan också göras efter själva lastningen, men då fungerar till exempel inte larm
för eventuell överlast. Alla val måste göras innan utskrift.

6.2.1 Val av lastdata

Tryck  på  knappen  Minnen  om  du  vill  visa
skärmen för val av minnesposter. Om det  redan
finns  valda  minnesposter  kan  de  tas  bort  med
knappen RENSA ALLA.

Om  du  trycker  på  en  minnesrubrikknapp,  till
exempel  Kund,  visas  listan  med  minnesposter
för detta minne. Du väljer post  genom att  klicka
på  namnet  för önskad  kund.  Om du  skriver  de
första  bokstäverna  i  namnet  på  knappsatsen
hoppar listan fram så  att  det  går att  klicka  på
rätt namn även när listan är lång.

Med  hjälp  av  knappsatsen  kan  du  gå  till  rätt
minnesnamn  med  UPPÅTPILEN  och
NEDÅTPILEN.  Sedan  öppnar  du  listan  med
minnesposter med knappen ENTER. 
Fortsätt tills du har valt alla namn du behöver

och tryck sedan på returknappen. 

Vågen visar då vägningsskärmen och är klar för
vägning. De valda minnesposterna visas i
kompakt form på skärmen.

Om en minneslista saknar den post som behövs
kan du trycka på knappen LÄGG TILL/
REDIGERA för att skriva in den. En dialogruta
för inmatning visas, där du kan skriva in det nya
namnet och den nya parametern. När du har
skrivit in det som behövs trycker du på SPARA
eller ENTER. Med AVBRYT kan du gå tillbaka till
listan med minnesposter 

Val av minnesposter

Lista av minnesposter

Lägga till minnesposter
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6.2.2 Sökfunktion

Sökdialogruta

När en post valts till skärmen kan vågen
hämta andra poster som hör till den valda
posten om du trycker på SÖK. Vilka poster
som hör ihop baseras på tidigare
lastningar. Vågen visar det första
sökresultatet i dialogrutan ”Sökningen är
klar”  och du kan acceptera sökningen
med OK eller fortsätta söka med SÖK
NÄSTA eller avbryta. Sökningen kan också
fokuseras på delar av dessa minnesposter
genom att de saker som inte behövs
avmarkeras.

När  alla  minnesposter  visas  på  skärmen
med minnesposter (Bild  9)  kan du  påbörja
lastningen även utan att trycka på RETUR-knappen 

.

6.2.3 Lastning

Ta upp materialet i skopan.  
Luta skopan till bakersta läget. 
Kör fram till lastbilen och lyft bommen. 
Töm skopan på lastbilsflaket. 
Sänk bommen och kontrollera  att  det  inte  finns  något  meddelande  om kvarvarande
vikt  i  skopan  och  att  ingen  begäran  om  nytt  lyft  visas  under  nedsänkningen.
Meddelandet  visas  när  det  finns  material  kvar  i  skopan  under  nedsänkningen  som
vågen inte kunde subtrahera direkt  eftersom nedsänkningen inte var tillräckligt  jämn.
Alla  dessa  meddelanden  som  kräver  förarens  uppmärksamhet  visas  på  en  orange
skärm.
Fortsätt lastningen med nästa skopa tills lastbilen är färdiglastad.
Om det  också finns en släpvagn och vikten på den ska anges separat  trycker du på
knappen SLÄPVAGN och lastar sedan släpvagnen.
Bekräfta  att  lastningen är klar  genom att  trycka  på  skärmknappen  SKRIV  UT  eller
vågknappen PRINT och Spara  (inget  papperskvitto)  eller skärmknappen Spara  och
skriv ut eller vågknappen PRINT för att  skriva ut  kvittot. Vägningen sparas i loggen
och den totalvikt och summerade vikt som visas på skärmen nollställs.

6.2.4 Lasta en exakt mängd

Om du vill lasta en bestämd mängd material lastar du först med fulla skopor och sedan
använder du någon av följande metoder när du ska ha exakt rätt mängd material i den
sista skopan:

Ta en full skopa och lyft upp den normalt förbi vägningsläget. Sänk sedan bommen så
att den är vid vägningsläget (både HI och LO är släckta) och vänta där tills vågen piper
och visar symbolen STATISK och den totala vikten med mindre siffror ovanför den
totala vikt som redan lastats. Släpp sedan ned lite material på marken tills den önskade
totalvikten visas. Luta skopan till bakersta läget, sänk ned bommen och lyft upp den
igen och töm lasten. 

Den andra metoden går ut på att lyfta upp en full skopa och sedan bara tömma ut en
del av innehållet på lasten. Resten sänks ned med skopan i bakersta läget och vågen
visar då meddelandet ”Lyft igen”. Lyft sedan upp bommen igen så att vågen
subtraherar restvikten och sänk sedan ned bommen. Om vågen vid kalibreringen är
inställd på att subtrahera restvikten automatiskt kommer inget ”Lyft igen”-meddelande
att visas om bommen sänks ned jämnt och med konstant hastighet.
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6.2.5 Skriva ut kvitto och bekräfta att lastningen är klar

Förhandsgranskning av kvitto

Sätt först ett tomt papper i skrivaren om
en kvittoskrivare används. När lastningen
är klar och alla nödvändiga minnesposter
visas på vågens skärm kan du bekräfta
lasten som klar och spara den i loggminnet
genom att trycka på skärmknappen SKRIV
UT eller vågknappen PRINT. Vågen visar
då en förhandsgranskning av kvittot. Ett
papperskvitto skrivs ut när du trycker på
skärmknappen Spara och skriv ut eller
vågknappen PRINT. 
Om inget kvitto behövs trycker du på
knappen Spara för att spara lasten i
vågens loggminne. Om vågen har en GPRS-
anslutning (modell 300i) skickas lasten
också till servern.

6.3 Lasta till upplagsplats

När  en  hjullastare  används  för  att  flytta
material till en upplagsplats, till exempel från en
kross till en försäljningshög, behövs ofta  andra
minnesdata på vågskärmen jämfört  med när en
lastbil  lastas.  Dessutom  kör  hjullastaren  ofta
längre sträckor.

Vågens upplagsläge innebär att vågen
summerar redan när bommen passerar
vägningszonen (LO-HI) och övergår sedan i så
kallat körläge om bommen sänks. I det här
läget utför inte vågen någon vägning även om
bommen lyfts igen.

Skopan  kan  tömmas  på  valfri  höjd  så  länge
bommen vid  något  tillfälle  passerar åtminstone
den nedre  gränslägesgivaren (LO).  När skopan
passerar  vägningszonen  kan  den  vara  i  vilket
läge  som helst,  oftast  redan vinklad,  men  när
den sänks ned måste skopan vara  vinklad  eller
så  måste  C-gränsen vara  öppen så  att  vågen
övergår från körläge till vägningsläge. 

I upplagsläge väljs minnesposterna vanligen för
visning  på  skärmen innan lastning.  På  så  sätt
är det möjligt att acceptera vägningen som klar
genom  att  bara  byta  material  om  inga
papperskvitton krävs. 

Det  går att  ha  upp  till  fyra  minnesposter  från
materialminnet  på skärmen samtidigt.  Du väljer
dem  från  listan  med  materialminnesposter
genom att  klicka  på  Klicka  för  att  lägga  till
materialposter.  Välj  sedan  det  första
materialet  i  listan och klicka  på  OK.  Det  valda
materialet  visas på skärmen som en knapp och
tre tomma knappar visas  också.  Om du klickar
på någon av de tomma knapparna kan du välja
flera material till skärmen. Om du håller ned  en
knapp  lite  längre  kan  du  ändra  materialet  för
den  knappen.  På  vägningsskärmen  visas  det
aktiva  materialet  med  blå  ram  runt  knappen

Minnen för upplagsvägning

Körläge

Materialval
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(”grus 0-8 mm” på Bild 14). När det är dags att
byta  till  nästa  material  gör  du  det  genom att
klicka  på  knappen  med  materialets  namn.
Vägningen av det föregående materialet  sparas
till loggminnet. Knappen SKRIV UT behöver inte
användas. 

Minnesposterna  som  väljs  på  skärmen  är
separata  för  upplagsvägning  och
minnesvägning. Detta gäller också totalvikt  och
summerad  vikt.  Det  innebär att  växlingen  från
upplagsvägning  till  lastbilsvägning  (i
minnesvägningsläge)  kan  göras  utan  att
vägningsresultatet behöver sparas först.

Upplagsvägning  väljs  med  en  knapp  på
huvudmenyn.  Tryck  först  på  skärmknappen
MENY  eller vågknappen  MENU  för  att  komma
till  huvudmenyn  och  tryck  sedan  på
UPPLAGSVÄGNING. 

Val av upplagsläge

6.3.1 Ackumulerade summor

För varje material som väljs till skärmen visas
också en ackumulerad vikt. Den summan
ackumuleras tills den nollställs separat.

Den ackumulerade vikten kan snabbt skrivas ut i
en rapport med alla materialsummor som vägts
sedan den senaste rapporten. För detta krävs
att alla ackumulerade summor nollställs efter att
rapporten skrivits ut.

Om du trycker på ACK. Visas skärmen
Ackumulerad vikt. Med ÅTERSTÄLL kan du
nollställa antingen varje materials ackumulerade
vikt eller bara den ackumulerade vikten för det
aktiva materialet. Denna nollvägning påverkar
inte loggen där alla vägningsresultat sparas.

Om du trycker på RAPPORT... listar vågen alla
material där vikt finns ackumulerad.

Dialogruta för
ackumulerad vikt

Rapport över 
ackumulerad vikt
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7 RAPPORTER

Power-modellen 100 producerar två olika typer
av  rapporter:  summa-  och  minnesrapporter
och  Power-modellerna  200  och  300  även
sammanfattnings-  och  kontrollarksrapporter.
Bläddring mellan alla sparade vägningsresultat  i
loggen görs  också  på  menyn  Rapport  för  alla
modeller. 

Rapporter  skapas  med  knappen  RAPPORT  på
vägningskärmen. Följande val görs:

Typ av rapport 
Period eller intervall (idag, denna månad,
denna vecka, visst intervall, allt)
Vägningslägen  som  ska  ingå  (enkel,  minne
och upplag)
Villkor eller restriktioner

Rapporter kan också tas ut med funktionen
Rapport på huvudmenyn. När de tas från
vägningsskärmen kan de valda minnesposterna
lätt ställas in för att begränsa rapporten till
bara de saker som markerats. 

Efter  dessa  val  kan  rapporten  visas  på
skärmen och skrivas ut på papper.

Om  några  rapportval  redan  sparats  med
knappen GENVÄG... kan dessa rapporter tas ut
igen antingen med  knappen  GENVÄG,  där  du
väljer  önskat  rapportnamn  och  trycker  på
KÖR  eller  genom  att  att  trycka  på
motsvarande funktionstangent F1 – F6.

Vägningsskärm

Förvalda villkor

7.1 RAPPORTTYPER

7.1.1 Summarapport (alla Power-modeller)

Den enklaste rapporttypen är summarapporten, som
summerar  det  totala  antalet  vägningar  som  har
gjorts under den valda tidsperioden.

Raden  under  vägningslägena  i  rapporten  anger
minnespostbegränsningarna.  På  Bild  23  visas  bara
de  vägningar där AB Storbyggarna  var kunden.  På
Bild 22 Summarapport  finns inga begränsningar eller
villkor angivna.

Med  knappen  Skriv  ut  skrivs  rapporten  ut  på
papper  och  med  Stäng  återgår  du  till  menyn
Rapport.

Förhandsgranskning av
summarapport
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7.1.2 Minnesrapport (alla Power-modeller)

Förhandsgranskning av
minnesrapport

En minnesrapport summerar alla totalvikter från
ett valt minne för en vald tidsperiod i ett
ganska kortfattat format. 

Rapporten innehåller alla poster från valt  minne
som  har  vägningsresultat  under  valt
tidsintervall.

Först  visas  en  förhandsgranskning  av
rapporten, precis som för summarapporten. 

Minnesrapport Sammanfattningsrapport
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7.1.3 Sammanfattningsrapport (endast modellerna Power 200 och 300)

Förhandsgranskning av
sammanfattningsrapport

En sammanfattningsrapport samlar alla laster
som har samma information i de tre första
minnena och visar deras summerade vikt på en
rad. Alla kombinationer av minnesposter som
har last under den valda tidsperioden visas.

När  den  första  minnesposten  (oftast
kundnamn)  ändras  visas  totalvikten  för  den
kunden  samt  det  totala  antalet  rader  eller
laster.

Först  visas  en  förhandsgranskning  av
rapporten, precis som för summarapporten.

7.1.4 Kontrollark (endast modellerna Power 200 och 300)

Förhandsgranskning av kontrollark

Kontrollarket visar alla laster från en viss
tidsperiod med en last per rad. Den första
kolumnen visar kvittonumret och de övriga tre
kolumnerna visar minnesposterna, förkortade
om det behövs. Även totalvikt och antal laster
visas.

Villkor  kan  användas  för  att  begränsa
kontrollarket,  till  exempel  till  en  kund  eller  en
lastbil som i andra rapporter.

7.2 RAPPORTVAL

När rapportvalen är gjorda och rapporten visas kommer vågen ihåg de inställningarna till
nästa gång. Därför behöver du bara ändra de val som ska vara annorlunda jämfört med
föregående rapport.

7.2.1 Rapporttyp

Val av rapporttyp

Markera rapporttypens namn: Summarapport,
Minnesrapport, Sammanfattningsrapport eller
Kontrollark. Du kan även välja Bläddra i logg om
du vill visa eller skriva ut sparade kvitton.

Om du väljer minnesrapport  blir  knappen  Minne
aktiv.  Välj  det  minnesrapporten  fokuserar  på
genom att  klicka  på  minnesnamnet.  När  dessa
val  är  gjorda  kan  rutan  för  typval  stängas
genom att du klickar på den igen eller så kan du
gå  till  avsnittet  för  intervall  eller  direkt  till
rapporten med knappen VISA RAPPORT.
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7.2.2 Rapportintervall

Val av rapportintervall

Markera ett av intervallen: Idag, Denna vecka,
Denna månad, När som helst eller Ange intervall.

Denna vecka innebär innevarande vecka från
måndag 00:00:00 till detta ögonblick. Denna
månad innebär från första dagen av innevarande
månad kl. 00:00:00 till detta ögonblick. Med
visst intervall kan du välja start- och slutdatum
och tider. När du har valt intervall kan du
stänga dialogrutan genom att klicka på den
igen.

7.2.3 Rapportlägen

Val av rapportläge

Genom att välja rapportläge kan du hålla isär
laster som har vägts i de olika lägena
minnesvägning, upplagsvägning och enkel
vägning. Ofta används upplagsvägning för att
skapa försäljningshögar eller för egen produktion
medan minnesvägning används för att sälja
material. Då är det viktigt att kunna ta fram
separata rapporter. Om alla har markerats
kommer alla logghändelser att inkluderas i
rapporten.

7.2.4 Rapportvillkor

Val av rapportvillkor

Om du vill begränsa rapporten till enbart de
kvitton som har en viss minnespost, till exempel
kund eller materialnamn, trycker du först på
knappen Villkor och sedan på MINNEN. Välj
sedan önskade poster från de minnen du vill att
rapporten ska fokusera på. Om rapporten till
exempel bara ska innehålla vägningsresultat för
kunden ”egen produktion” trycker du på Kunder
och väljer ”egen produktion” och sedan OK. När
alla begränsande poster har valts trycker du på

returknappen  (tillbaka till föregående).
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7.3 SPARA RAPPORTVAL

Inställningar för att spara rapport

När skärmen Rapportresultat visas kan du spara
alla val genom att trycka på Genväg.... Då blir
det lättare att ta ut samma rapport igen med
GENVÄGS-knapparna eller funktionstangenterna 
F1-F6. 

Du namnger genvägen genom att  skriva  önskat
namn eller acceptera  det  namn vågen föreslår.
När genvägen har fått  ett  namn sparar du den
med SPARA GENVÄG.

När  du  har  sparat  genvägen  kan  du  använda
den  genom  att  trycka  GENVÄG  på  menyn
RAPPORT  och  sedan  markera  den  sparade
genvägens  namn  och  trycka  på  KÖR.  Rapporten  visas  då  på  skärmen  utan  att
ytterligare val behöver göras.

Genvägar kan också kopplas till funktionstangenterna F1-F6. Se kapitel 12.3.
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8 SKAPA OCH REDIGERA MINNEN

Att  skapa minnen innebär att  namnge  dem,  dvs.  ge  varje  minne  en rubrik och
även en typ. Dessutom kan du lägga till två fasta värden (parametrar) till varje
minne. Parametrar ges också en rubrik och en typ,  som definierar parameterns
funktion. 

Modell  100 kan ha  upp  till  två  minnen.  Modell
200 kan ha upp till åtta minnen och modell 300
upp till 12 minnen. 

Alla  ändringar  i  minnesstrukturen  måste  göras
på  superanvändarnivå,  dvs.  av  en  användare
som har behörighetsnivå 4. 

Nya  minnesnamn  eller  minnesposter  för
befintliga  minnen  kan  läggas  till  på  normal
användarnvå.  Redigering  och  borttagning  av
befintliga  minnesposter  görs  på
superanvändarnivå.

Du redigerar minnesnamn genom att  trycka  på
INSTÄLLNINGAR på huvudmenyn och sedan på
MINNEN på  menyn INSTÄLLNINGAR.  På  menyn
MINNEN väljer du det minne du vill redigera och
trycker  på  REDIGERA  MINNE.  Även
parameternamn och -typer kan då redigeras. 

Så  här  ändrar  du  ordningsföljden  på  minnen:
dra det minne du vill flytta till önskad position.

Minnestypen talar om för vågen vilken typ av
poster minnet har. Minnestyper är kunder,
material, lastbilar, släpvagnar,
användardefinierad, skatter, behållare,
ordernummer och används inte.

Det får bara finnas ett minne av varje typ,
utom användardefinierad typ. Flera minnen kan
också vara av typen ”används inte”, vilket
innebär att användaren inte kan välja några
poster från dessa minnen.

Minnestypen definierar också vilken typ av
parametrar minnet kan ha. Bara lastbilar och
släpvagnar kan ha parametrar av typen
kapacitet och bara minnen av typen material
kan ha parametrar av typen pris, osv.

Användardefinierad typ innebär att det inte
finns någon specifik funktionalitet i det minnet,
så det ska användas i de fall då minnet bara
innehåller information kopplad till lasten.

En parameter är information som alltid är
kopplad till minnesposten. Det kan till exempel
vara kundnummer, kundadress,
lastbilskapacitet eller materialpris. Användaren
väljer aldrig detta parametervärde, men det
kommer att kopplas till lastinformationen när

Menyn Inställningar

Menyn Minnen

Skärmen för minnesredigering
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användaren väljer tillhörande minnespost.

Parametertyp Förklaring

ingen åtg. Siffra eller text kopplad till minnesposten, skrivs inte ut på kvittot

unik ingen åtg. Siffra eller text kopplad till minnesposten, skrivs inte ut på kvittot,
samma parametervärde som någon annan minnespost har är inte
tillåtet

utskrivningsbar Siffra eller text kopplad till minnesposten, skrivs ut på kvittot

unik
utskrivningsbar

Siffra eller text kopplad till minnesposten, skrivs ut på kvittot, samma
parametervärde som någon annan minnespost har är inte tillåtet

justera pris med
%

Materialpriset ändras med värdet på denna typ av parameter

används inte Minnesposten saknar parameter
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9 LOGGMINNE

Loggen är det  minne  där  alla  vägningsresultat
lagras. När lasten skrivs  ut  sparas  den också  i
loggen.  Lasten  kan  när  som  helst  skrivas  ut
från loggen och om den har skrivits  ut  tidigare
finns texten ”kopia på kvitto” på utskriften. Alla
rapporter  är  baserade  på  de  vägningsresultat
som  sparas  i  loggen.  Loggen  har  plats  för
10 000  vägningsresultat  och  behöver  aldrig
tömmas.  När  den  blir  full  ersätts  den  äldsta
vägningen av  den senaste  vägningen.  Det  går
att tömma loggen, men det  behöver bara göras
om hjullastaren säljs med vågen monterad.

Om du vill välja ett vägningsresultat från loggen
på  skärmen gör du det  i  avsnittet  Rapport  på
huvudmenyn.   

Välj  först  rapporttypen  Bläddra  i  logg  och
sedan  intervall:  idag,  denna  vecka,  denna
månad,  när  som eöst  eller  ett  visst  intervall.
När som helst  innebär alla  laster som sparats  i
loggen. Tryck sedan på BLÄDDRA.

Listan med alla laster inom det  valda intervallet
visas  på  skärmen.  Du  kan  visa  kvittot  genom
att  först  välja önskad rad och sedan trycka på
VISA.

Du  kan  skriva  ut  logghändelsen  genom  att
trycka  på  SKRIV  UT.  Knappen  STÄNG  tar  dig
tillbaka till logglist.

Val för bläddring
i loggen

Bläddring i loggen

Kvitto i loggen
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10 ANVÄNDARE OCH INLOGGNING

Vågen har två användarnivåer: normal och super. 

1.  Normal  användare  (nivå  5):  för  rutinarbete  med  begränsad  behörighet  att  ändra
inställningarna. Rutinarbete innebär vägning, val och tillägg av minnesposter, utskrift  av
kvitton och rapporter, inställningar av tid och användargränssnitt. 

2. Superanvändare (nivå 4): kan förutom det en normal användare får göra även ändra
alla  andra  inställningar  i  minnesstrukturen,  redigera  minnesposter  och  den
företagsinformation som visas på kvitton, ställa in dataöverföring och rapporter, ta bort
användare och loggar, osv.  

PIN-koden för superanvändare är från början 1234. 

Användare

Superanvändare kan skapa nya användare på
båda användarnivåerna och redigera och ta bort
befintliga användare. Tryck på LÄGG TILL om
du vill skapa en ny användare: skriv PIN-koden
och användarnamnet, och ange nivå 4 eller 5.
Tryck sedan på OK. Om du vill ta bort en
användare väljer du namnet genom att klicka på
det och trycka på TA BORT. Du kan redigera
befintliga PIN-koder, användarnamn eller nivå
genom att markera en redigerbar användare,
trycka på REDIGERA, ändra informationen och
sedan trycka på OK. 

10.1 INLOGGNINGSINSTÄLLNINGAR

Användare

Tryck på INSTÄLLNINGAR på huvudmenyn för
att gå till menyn SETTINGS och tryck där på 
INSTRUMENT. Där kan du ändra
inloggningsproceduren så att ingen PIN-kod
efterfrågas vid start: Markera Ingen PIN-kod
krävs.

Du  kan  också  markera  Fortsätt  till  vägning
(normalt  markerad)  så  att  vågen  vid  start  går
till huvudmenyn där vägningsläge väljs, men det
senast använda vägningsläget används. 
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11 FÖRETAGSINFORMATION

Företagsinformation

Företagsinformationen innehåller
maximalt sju rader med information om
ditt eget företag, hjullastaren eller
något annat som ska skrivas ut på alla

kvitton. Sex rader skrivs upptill på kvittot och
den sista raden (sidfoten) skrivs längst ned. 

Du kan skapa och redigera denna information
genom att på huvudmenyn trycka på
INSTÄLLNINGAR och sedan på KVITTO och välja
Företagsinformation. När du redigerat klart
trycker du på Retur. Bara superanvändare kan
redigera företagsinformation.
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12 STÄLLA IN TID OCH ENHET

12.1 DATUM OCH TID

Inställning av datum och tid

Du  kan  ställa  in  datum och  tid  genom  att  på
huvudmenyn  trycka  på  INSTÄLLNINGAR  och
sedan  på  menyn  INSTÄLLNINGAR  trycka  på
SYSTEM.  På  menyn  SYSTEM  finns  funktionen
Datum och tid och när du trycker på den visas
en skärm där  du  kan  ange  eller  ändra  tid  och
datum. När du är klar trycker du på SLUTFÖR.

12.2 MÅTTENHETER

Inställning av mätenheter

På huvudmenyn trycker du på INSTÄLLNINGAR
och sedan på  VÄGNING  för att  visa  en  skärm
där du kan välja måttenheter. 

Standardenheten är ton med två decimaler. 

Hur  många  decimaler  som kan  väljas  beror  på
mätsteg enligt följande tabell:

Mätsteg kg (e) 1 decimal 2 decimaler 3 decimaler

100 eller större x - -

10, 20 eller 50 - x x

1, 2 eller 5 - - x

Decimalinställningen är inte skopspecifik. Om en inställning för en skopa inte är tillåten
när en annan skopa används ändras antalet decimaler automatiskt.

Om kilo används går det inte att välja decimaler. 

Andra enheter än metriska ton kan bara  väljas  om vågen ställts  in  för användning  av
dessa enheter vid kalibreringen.

Överlastvarningen är en gräns och om mer än den angivna procentuella vikten lastas
visar vågen lastbils- eller släpvagnsikonen med gul färg.
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13 BYTE AV SKOPA

Om flera skopor kalibrerats för vågen måste rätt skopa väljas från listan med skopor när
det fysiska skopbytet har ägt rum. Efter bytet måste vågen nollställas. 

Tryck på extrafunktionsknappen  på vägningsskärmen och sedan på BYT SKOPA
så att listan med alla kalibrerade skopor visas.

Skoplista

I listan visas först namnet på skopan, och
sedan:

högsta vikt
lägsta vikt
mätsteget

Du kan ändra  skopans  namn  genom att  trycka
på  BYT  NAMN…,  skriva  det  nya  namnet  och
sedan trycka på SPARA.

Du  väljer  skopa  genom  att  markera  skopans
namn och trycka på AKTIVERA. Vågen återgår till vägning och begär nollvägning.
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14 INTÄLLNINGAR AV ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

14.1 SKÄRMINSTÄLLNiNGAR

Inställning av ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på skärm och
knappsats genom att trycka på 
INSTÄLLNINGAR på huvudmenyn och sedan på
INSTRUMENT på menyn INSTÄLLNINGAR.
Under Bakgrundsbelysning kan du ställa in
båda ljusstyrkorna.

14.2 SPRÅKINSTÄLLNiNGAR

Språkinställning

På samma ställe kan du också ändra språk under
Språk och teckenkodning. Vågen ställer direkt
om till det valda språket. Teckenkodningen
påverkar bara USB-dataöverföringen.
Standardkodningen är automatisk, vilket innebär
att kodningen ställs in automatiskt när språket
ändras.

14.3 KNAPPSATSINSTÄLLNiNGAR

Åtgärder på funktionsknappar

Användaren  kan  definiera  funktionen  hos
knapparna F1-F6 genom att  koppla åtgärder till
dem. Åtgärder som kan kopplas är till exempel:

val av vägningsläge
utskrift av rapporter
utskrift av senast sparade kvitto
växling till olika skärmar

Du  kopplar  en  åtgärd  till  en  funktionsknapp
genom  att  hålla  ned  en  funktionknapp,  till
exempel F1,  tills  listan för val av  åtgärd  visas.
Klicka sedan på önskad åtgärd och tryck på OK.
Därefter  kan  du  trycka  helt  kort  på  F1  varje
gång du vill utföra åtgärden tills någon annan åtgärd kopplas till knappen.
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15 DATAÖVERFÖRING

Inmatning  av  minnesposter  som  kundnamn  går  oftast  smidigare  med  ett
datortangentbord än med vågens begränsade knappsats. Ofta skapas informationen på
ett kontor och vägningsresultaten behandlas ofta också på en kontorsdator. Därför går
det att överföra data med vågmodell 300. 

Fysikst  sker  dataöverföringen  antingen  som  GPRS-dataöverföring  mellan  vågen  och
Tamtron-servern (Power 300i-modellen)  eller mellan datorn och  vågen  med  ett  USB-
minne.

I Power 300i-modellen  skickas  vägningsresultaten automatiskt  när lasten accepterats
som klar genom att den sparats i loggminnet eller skrivits ut.

15.1 DATAÖVERFÖRING MED GPRS-MODEM ELLEr VIA internet

Nätverksinställningar

I POWER 300i-modellen behöver inte
hjullastarföraren göra någonting eftersom vågen
skickar alla vägningsresultat automatiskt.
Vägningsresultaten skickas omedelbart efter
lastning när lasten accepterats som klar med
skärmknappen SKRIV UT eller vågknappen
PRINT  SPARA OCH SKRIV UT eller SPARA.
Vägningsresultatet skickas även när inget
papperskvitto skrivs ut.

I  POWER 300i-modellen  kan  vägningsresultaten
ses  på  vilken  enhet  som  helst  med  Internet-
anslutning  på  webbplatsen  www.tamtron.net/
wnexus. Denna webbplats skyddas med användarnamn och lösenord. 

Inställningarna för dataöverföring görs i avsnittet  NÄTVERK på menyn INSTÄLLNINGAR.
Dessa inställningar görs normalt innan vågen levereras, så användarna ska inte behöva
ändra dem. 

15.2 USB-DATAÖVERFÖRING

Alla  Power-vågar  kan  läsa  data  från  ett  USB-minne.  Minnesstruktur,  minnesposter,
användarnamn och företagsinformation kan importeras till vågen via ett USB-minne.

Power 300 u-modellen kan också överföra data till  ett  USB-minne.  Normalt  exporteras
bara nya laster till USB-minne som Excel-textfiler (.csv). Dessa filer kan öppnas på  en
dator i Excel, OpenOffice Calc eller liknande kalkylbladsprogram eller i en texteditor. Alla
mätningar från vågens logg kan också överföras.



Användarhandbok Tamtron Power 100-30034

© 2015 Tamtron AB

16 VÅGIDENTIFIERINGSDATA

I avsnittet SYSTEM på menyn INSTÄLLNINGAR finns funktionen Systemidentifiering.
Om du klickar på den visas följande information:

Systemidentifiering

Vågtyp POWER PKV
Modell
DMU-serienummer
Skärmens serienummer
DMU-programvaruversion
Skärmens programvaruversion
Tid för senaste kalibrering
Checksumma  för  kalibreringen  av  den  första
skopan
Checksummor  för  kalibreringen  av  alla  andra
skopor

Du kan också skriva ut systeminformationen på
papper genom att trycka på SKRIV UT under
den sista raden.
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17 DATABASRENSNING

Om hjullastaren säljs kan du behöva rensa bort alla data som lagrats i vågen. Du
kan göra rensningen i avsnittet SYSTEM på menyn INSTÄLLNINGAR genom att
trycka på Databasrensning (Minnen) så att följande visas:

Databasrensning

Vägningslogg
Användare
Minnesposter
Minnen och minnesposter

Markera  alla  önskade  åtgärder  och  tryck  på
RENSA VALDA. 

Om  du  markerar  Vägningslogg  raderas  alla
vägningsresultat.  Om du  markerar  Användare
raderas  alla  användarnamn  och  deras  PIN-
koder och en ny superanvändare med PIN-kod
1234  skapas.  Om  du  markerar  Minnesposter
raderas  alla  minnesdata  (kundnamn,  osv.)  och  om  du  markerar  Minnen  and
minnesposter raderas även alla minnesrubriker.

Dessa åtgärder behöver bara genomföras under särskilda omständigheter. Därför måste
användaren bekräfta åtgärderna.



Användarhandbok Tamtron Power 100-30036

© 2015 Tamtron AB

18 KAMERA

Kamerainställningar

I avsnittet Kamera på menyn INSTÄLLNINGAR
kan du ange inport för den installerade kameran
och starta den med knappen STARTA.

När  videosignalen  från  kameran  visas  på
skärmen kan du klicka på skärmen för att  återgå
till  menyn (vågen).  Oftast  finns  det  en  extern
omkopplare som styr kameraingången. 

Om  det  finns  en  bakåtriktad  kamera  är  den
ansluten till ingång 1. Backväxeln styr sedan när
skärmen ska  visa  videosignalen  och  när  vågen
ska  visas.  När  kamerautgången  visas  går  det
inte  att  väga.  Om skopan lyfts  upp  under  backning  visas  vägningsskärmen  även  om
backen är ilagd.
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19 UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Normalt behövs inget  underhåll. Instrumentet  kan torkas av med en mjuk duk doppad i
en  mild  tvållösning.  I  händelse  av  fel  ska  du  kontakta  Tamtron  AB  eller  företagets
auktoriserade representant.

19.1 TESTA FUNKTIONEN

Du  kan  testa  funktionen  hos  C-,  LO-  och  HI-
strömbrytarna  genom  att  följa  motsvarande
symboler på skärmen under vägning. Om LO och
HI  släcks  när  bommen  lyfts  ovanför
strömbrytarna  fungerar  mätpunktens  sensorer
som de ska. När skopan är i bakersta läget  är C-
strömbrytaren släckt.

Funktionen  hos  trycksensorn  kan  kontrolleras  i
avsnittet  Diagnostik  i  funktionen  SYSTEM  på
menyn INSTÄLLNINGAR. 

Kanal 1  visar  värdet  för  lyftändens  trycksensor
och  kanal  2  visar  värdet  för  den  nedre
trycksensorn. 

När  en  tom skopa  lyfts  ska  båda  kanalvärdena
vara nära noll vid mätgränserna (LO, HI). 

När  en  testvikt  på  cirka  5  ton  lyfts  vid
mätgränserna ska kanal 1 visa omkring 5000 och
kanal 2 nära noll (som på Bild 53).

Om det finns en lastbilsvåg till hands kan en last

registreras  med  extrafunktionsknappens  
TESTA  KALIB.-knapp.  När  du  har  tryckt  på
knappen  frågar  vågen  efter  titel  på  eller
beskrivning av testet. Tryck sedan på  DÖLJ  och
lasta lastbilen som vanligt.  

Tryck på samma knapp igen när lasten är klar
och sparad för att få en rapport där varje vägd
skopa visas.

Samma funktion kan också användas för att
rapportera kända testvikter eller tomma skopor.
Funktionen registrerar varje bomlyft, så du
behöver inte tömma skopan mellan upprepade
mätningar.

Lastcellavläsningar

Kalibreringstestinställning

Kalibreringstestrapport

19.2 FELSÖKNING

Vågen startar när strömmen slås på, men ett felmeddelande visas.

Det är något fel på vågen. Kontakta tillverkaren eller dess representant. 

Vågen startar inte när strömmen slås på.
Kontrollera 4 A-säkringen på nätkablen.
Kontrollera vågens inkommande anslutning.

Vågen kan inte summera, pipa eller nollställas.
Kontrollera funktionen hos LO-, HI- och C-strömbrytarna med hjälp av skärmens
symbolfält. 
Kontrollera skicket på sensorkablaget.
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Vågens visning stabiliseras inte.
Kontrollera skicket på trycksensorerna.
Kontrollera trycksensorkablaget.

Vågen visar fel vikt.
Skopan har bytts ut eller ändrats. Omjustering krävs.
Gränsbrytarnas plats eller position har ändrats. Justera gränsbrytarna.
Omkalibrering krävs.

Vågen kräver omvägning gång på gång.
Gränsbrytarna sitter för långt från indikatorplåten.
Bomlederna är för lösa.
Gränsbrytarna fungerar inte.

Vågen kan inte nollställas. (Meddelandet ”Nollställningsområde överskridet”)
Kontrollera om friktionen förändrats i hjullastarens mekanik.
Kontrollera smörjningen av lederna i hjullastarens lyftapparat.
Skopan har bytts ut eller ändrats. Omkalibrering krävs.

Vågen skriver inte ut.
Kontrollera att skrivaren är ansluten och påslagen.

Om  felet  inte  går  att  avhjälpa  kontaktar  du  Tamtron  AB  eller  dess  auktoriserade
representant. Förbered en beskrivning av felet  för service-/reparationspersonalen (typ
av fel, när det inträffade, osv.).
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