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1 INDIT
1.1 Nyomja meg On HELLO, jelenik meg a képernyőn. Azután a jelző automatikusan visszatér a bruttó

mérlegbeállításokhoz.

2 NULLA BEÁLLITÁS (csak üres állapotban)
2.1 Nyomja meg Net/Gross utána azonnal Zero. A képernyőn Zero jelenik meg. Ha ezt követően 0 jelenik

meg, akkor a nullapontot helyesen állította be. Ismételje meg az eljárást, ha a beállítás nem helyes.

3 NYELVVÁLTOZTATÁS
3.1 A számbillentyűvel adja meg a 101 számot
3.2 Nyomja meg Select. A képernyőn most a jelenlegi nyelv jelenik meg.
3.3 A nyelvet megváltoztathatja, ha ismételten megnyomja a Select gombot, amíg a kívánt nyelv jelenik meg a

képernyőn.
3.4 Nyomja meg On, hogy a kiválasztott nyelvet rögzítse.

4 PROGRAMMÓDSZER  MEGVÁLTOZTATÁSA
4.1 A számbillentyűvel adja meg a 441 számot.
4.2 Nyomja meg Select. A képernyőn most E-MTHD jelenik meg, ezt követően 1, 2 vagy 3.

(1: Mennyiség állatonként [kg], 2: Százalék [%] adagonként, 3: Adagonkénti mennyiség [kg])
4.3 Nyomja meg ismételten Select, amíg megjelenik a kívánt programmódszer.
4.4 Nyomja meg On, hogy a kiválasztott beállítást rögzítse.

5 TOLERANCIA VÁLTOZTATÁSA (RIASZTÁS)
5.1 A számbillentyűvel adja meg a 442 számot.
5.2 Nyomja meg Select. Ezt követően TOLER..  jelenik meg és 0,5% - 10% közötti érték vagy off.
5.3 Nyomja meg ismételten Select, amíg a kívánt érték (például 5%) jelenik meg.
5.4 Nyomja meg On, hogy a kiválasztott beállítást rögzítse.

6 KOMPONENSEK ÚJRAMEGNEVEZÉSE
6.1 Tartsa Ingr/Accum benyomva és egyidejűleg nyomja meg On, amíg progrm jelenik meg a képernyőn. Ezt

követően az első komponens KOMP 01.
6.2 Nyomja meg ismételten Ingr/Accum, amíg a kívánt komponensszám jelenik meg. Ha a helyes szám

jelenik meg a képernyőn, akkor folytassa a 6.3 ponttal.
6.3 Nyomja meg On. Ezt követően a komponens név látható a képernyőn.
6.4 Nyomja meg Clear hogy fokozatosan, törölje vagy tartsa benyomva Clear, amíg a név eltűnik.
6.5 A számbillentyűvel adja meg az új komponens nevét (maximum 6 karakter). Minden gombnál négy

különböző jel található.
6.6 Nyomja meg On, hogy az új nevet rögzítse. A képernyőn az elsőként következő komponensszám jelenik

meg.
6.7 Ismételje 6.2 -t 6.6, amíg  a kívánt változtatás megtörténik.
6.8 Nyomja meg Net/Gross, hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.

7 ÚJ KEVERÉK  PROGRAMOZÁSA
! Először válassza ki a kívánt programozási módszert ( 4.1 - 4.4 pont)

7.1 Tartsa Recipe benyomva, és egyidejűleg nyomja meg On amíg Progrm jelenik meg a képernyőn. Ezt
követően az első keverékszám, például KEV-01  vagy KEV- _ _ ha még keveréket nem programozott.

7.2 Nyomja meg ismételten Recipe, amíg KEV- _ _ jelenik meg.
7.3 A számbillentyűvel adja meg a kívánt keverékszámot (például 01:).
7.4 Nyomja meg Recipe, hogy a megadott keverékszámot rögzítse. Egy mozgó szöveg mutatja a kiválasztott

programmódszert. Ezt követően KOMP- _ _ jelenik meg a képernyőn.
7.5 A számbillentyűvel adja meg a kívánt komponensszámot (például 01:).
7.6 Nyomja meg Ingr/Accum. Egy pillanatra a megadott komponensszám névvel együtt jelenik meg a

képernyőn. Ezt követően például 01: _ _.00. Az első szám a keverékszámot jelzi.
7.7 A számbillentyűvel adja meg a kívánt komponensmennyiséget.
7.8 Nyomja meg Load/Unload, hogy ezt a mennyiséget rögzítse. A mennyiség rögzítve van a mérleg indikátor

állandó memóriájában. A képernyőn TOLTVE jelenik meg és ezt követően KOMP- _ _.   
7.9 Ismételje 7.5 - 7.8 lépéseket, amíg az összes keveréket megadta.
7.10 Nyomja meg Net/Gross, hogy a keverékprogramozási beállításokból kilépjen, és hogy automatikusan

visszatérjen a mérlegbeállításokhoz.

8 KEVERÉKVÁLTOZTATÁS (csak komponensmennyiség változtatás, nem komponens hozzáadás!)
! Ha komponenst akar hozzáadni, törölnie kell a keveréket (9.1 - 9.5 pont)

8.1 Tartsa Recipe benyomva, és egyidejűleg nyomja meg On, amíg progrm jelenik meg a képernyőn.
8.2 Nyomja meg Recipe, amíg a megváltoztatandó keverék jelenik meg.
8.3 Nyomja meg Ingr/Accum, amíg a megváltoztatandó komponens jelenik meg.
8.4 Nyomja meg Clear, hogy a mennyiséget törölje, és a számbillentyűvel adja meg az új mennyiséget.
8.5 Nyomja meg Load/Unload, hogy ezt a mennyiséget rögzítse. Egy pillanatra a képernyőn TOLTVE jelenik

meg.
8.6 Ismételje meg a 8.3 -8.5 lépéseket, amíg minden komponens megváltozott. Egy pillanatra a képernyőn

ÖSSZEG jelenik meg ezt követően MIX- _ _ hogy a következő keveréket megváltoztassa.
8.7 Nyomja meg Net/Gross, hogy a programozási beállításokból kilépjen.
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9 KEVERÉK TÖRLÉSE (a programmált keverék törlése)
9.1 Tartsa Recipe benyomva, és egyidejűleg nyomja meg On, amíg progrm jelenik meg a képernyőn.
9.2 Nyomja meg Recipe, amíg a törlendő keverék megjelenik.
9.3 Tartsa Zero benyomva, és egyidejűleg nyomja meg On, hogy ezt a keveréket törölje. A megjelenő szöveg

jelzi, hogyan kell a régi keveréket kinyomtatni.
9.4 Nyomja meg Zero, hogy ezt a keveréket törölje.

Most a képernyőn KEVERÉK TOROLVE jelenik meg és ezt követően a következő keverék.
9.5 Ismételje meg a 9.2 - 9.4 lépéseket, amíg az összes keveréket törölte.
9.6 Nyomja meg Net/Gross hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.
2
10 TÖLTÉS A KEVERÉKMEMORIA SZERINT
10.1 Nyomja meg ismételten Recipe, amíg a kívánt keverékszám jelenik meg a képernyőn.
10.2 Nyomja meg Load/Unload. A képernyőn az állatok összesen jelenik vagy a programmált mennyiség.
10.3 a) Nyomja meg Load/Unload, hogy az állatok összesen és a programmált, mennyiséget rögzítse.

b) Ha az állatok összesen vagy a mennyiséget akarja változtatni, nyomja meg Clear és adja meg az új
értékeket a számbillentyűvel.

10.4 Nyomja meg Load/Unload. Ezt követően az első komponens kiszámítandó mennyisége jelenik meg a
képernyőn.

10.5 Az élőbeállításoktól függően automatikusan vagy az Ingr/Accum gomb megnyomása után megjelenik a
következő komponens.

10.6 Miután az összes komponenst betöltötte, a képernyőn megjelenik:  TELJES KEVEREK ÖSSZEG = xxx kg.
2
11 KEVERÉK ELŐHIVÁSA (Keverékellenőrzés)
11.1 Nyomja meg Recipe. A mérlegindikátor az első keveréket mutatja a keverék memóriából.
11.2 Nyomja meg ismételten Recipe, amíg a kívánt keverékszám megjelenik
11.3 Nyomja meg Ingr/Accum. Egy pillanatra a keverék összes komponense jelenik meg. Az eljárás végén

pedig a programmált összes mennyiség, OSSZEG = xxxx kg.
11.4 Nyomja meg Net/Gross hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.
2
12 KOMPONENSAKKUMULÁCIÓ ELŐHIVÁSA
12.1 Nyomja meg Ingr/Accum. A képernyőn az első keverékkomponens összese jelenik meg, amely adagolva

volt a keverék utolsó törlésétől (lásd 30 oldal).
12.2 Nyomja meg ismételten Ingr/Accum, amíg a kívánt komponens látható.
12.3 Nyomja meg Net/Gross, hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.

Részletes leírás, lásd EZ 3200 / 3200V kezelési utasítás

1 Indítás 8, 9 oldal
2 Nulla beállítás 9 oldal
3 Nyelvváltoztatás - Nyomja meg Net/Gross + On.

- Válasszon Select menüvel 1 és rögzítsen On-nal.
- Nyomjon ismételten Select, amíg a kívánt nyelv megjelenik: Englsh / Nederl

/ Francs / Deutsh / Italan / Port / Espanl / Vesta / Magyar / Dansk.
- Kiválasztott nyelvet On �nal rögzíteni.

4 Programmódszer
változtatás

Lásd 18, 20 oldal 1 = állatonként 2 = Százalék % 3 = KG. Mennyiség
adagonként

5 Toleranciaváltoztatás 24 oldal (toleranciaváltoztatás) 25 oldal (késleltetési időváltoztatás).
6 Komponensek

újranevezése
Lásd 37, 29 oldal

7 Új keverék
programozása

19 oldal és példák a 38, 39, 40 oldalon.

8 Keverékváltoztatás 21oldal
9 Keverék törlése 22 oldal
10 Töltés a

keverékmemória szerint
25 és 26 oldal. Figyelem (Triomix, Triomix s és Gigant nál állítsa be az
időkésleltetést MANUAL �ra)
A számbillentyűvel adja meg a 443.
2 Nyomja meg Select; Ezt követően DELAY majd 5.
3 Nyomja meg Select amíg MANUAL jelenik meg.
4 Nyomja meg On, hogy a beállítást rögzítse.

11 Keverék előhívása 27 oldal
12 Komponens

akkumuláció előhívása
28 oldal


