
Åben plastlågen med en skruetrækker e.l.

Fjern jumper her fra !

Alle områder inden for de røde felter under
1.x  2.x & 3.x kan kun ændres når denne sikring
er fjernet.

Aktiver  0-T og 1. vises

Aktiver  0-T igen og 1.1 vises

Aktiver  0-T igen og  og data i 1.1 vises

Aktivering af T flytter fra ciffer til ciffer
mod højre, det ciffer man ønsker ændret gøres med Pil-
op/ned, når færdig med indtastning Aktiver 0-T igen og 1.1
vises igen

næste step vil nu være  1.2, tast og 1.2 vises

Aktiver nu igen 0-T og data vises for denne

Således kører syntaxen på hele skalaen for opsætning
af DAD141.1
Efter endt opsætning sæt da jumper ind igen som vist nr. 1
Alt anden opsætning på 4x - 8x kan ske umiddelbart med
jumber monteret.

Ændre disse hvis nødvendigt og tast 0-T retur til 1.2

Tast PIL-op for at komme på 1.3 og 1.4

Hvis data viser der skal være 3 cifre som 1.4.1
tast da 0-T så kommer ciffer nr. 1.4.1

Tast PIL-op for at komme på 1.4.3 og 1.4.4

Nu er næste step at komme til 2. fra de 1.4.4
Tast nu  T   indtil 1. vises ! eller 1 gang mere for at stoppe
og retur til vejning

                 Tast PIL-op for at komme på 2.
og start forfra på punkt 3
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MINUS visning som eks. i 3.1U som beskriver under-
grænse for UUUU visning

Aktiver det første ciffer fra 0-9 indtil der er lys i dioden
under som viser at nu er der tale om et minus fortegn

Bemærk det er delinger der vises så her = -10009 d som
undergrænse for visning.
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d 1.1 = 000001

1.2 = aktiver ved tast 0 hvis
dit 0 er OK !

1.3 spring normalt over
denne

1.4.1 d = t - off

1.4.2 d = 0 -off / normal OK

1.4.3 d = A - off ( normalt off
da det kan være farligt at
nulstille automatisk efter
strømsvigt)

1.4.4 d = 000000, +/2% er
krav ved godkendt vejning,
ellers sæt til de delinger du
ønsker, det er frit op til 100%
mulighed for nulstilling

Dette skema refererer til H&B’s 59 siders Tekniske manual No.: E 223 Rev. 3.5x EN
Forståelse af dette vil kræve en vis basis viden vedrørende vejesystemer og deres opsæt-
ning og funktioner.
Mangler du flere informationer så kontakt os på ntt@ntt.dk og få den tilsendt.

Default = d viser
hvad der er sat fra
levering.
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