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Brugermanual

SYSTEC IT 1000 

Indledning:

Tillykke med valget af et kvalitetsprodukt fra Dansk Vægt Industri. De er nu i besiddelse af et 
produkt som ved korrekt brug kan holde i mange år. 

Skulle De få problemer med produktet, kan De kontakte vores serviceafdeling på tlf. 86521411. 

Produktbeskrivelse:

IT 1000 er en kompakt vægtindikator som indeholder en række basale funktioner der beskrives 
nærmere i denne brugsanvisning.  

Da IT 1000 indikatoren har mange anvendelsesområder, og kan indstilles specielt til disse, kan der 
ikke her gives en komplet beskrivelse af alle funktioner, da dette vil afhænge af de individuelle 
indstillinger.

IT 1000 strømforsynes via 230V adapter. 

Ved åbning af indikatoren frafalder garantien. 
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Display:

P  Data printes 

Ø  Vægt ligger indenfor nulpunktet (+0,2 delinger). 

  Vægt arbejder. 

Keyboard:

F   viser tara vægt, indtast tara 

   bladrer tilbage 

Total   Viser total 

  Clr sletter parameter 

  T Auto tarerer vægten
 
  + 1 vælger menu punkt eller parameter 

Nul nulstiller vægten 
 

0 ”nul” tast ved indtastning af parameter 

Print printer data 

 bekræfter parameter indtastning og bladrer fremad 
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Indtastning af tal

Indtastning af tal (uden decimaler) 

Tryk indtil det ønskede tal fremkommer 

Tryk for at få ”0”, indtastning rykkes et ciffer til venstre 

Tryk for at fortsætte til næste ciffer 

 Bekræft indtastning (enter)

Afvejning med container

     0.2kg

ø    0.0kg Sæt vægten på “0” 

     8.0kg Sæt containeren på vægten 

     0.0kgNET Tarer vægten (NET indikeret netto vægt) 

    13.0kgNET Læg første emne i containeren 

P   13.0kgNET Print / overførsel af vægt data 

 

Hvis TareTast=G/N
    21.0kg Sætter vægten tilbage til BRUTTO 

Sp.1  9999999 
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Afvejning af yderligere emner 

     0.0kgNET Tarer vægten 

    13.2kgNET Læg andet emne i containeren 

P   13.0kgNET Print / overførsel af vægt data 

Afvej næste emne 

Udregning af totaler og afslutning af vejning

Total       4 Total: viser antallet af emner  

     358.6kg* Viser total netto vægt 

Rens hukommelsen og retur 
 Delete... Printer totaler og renser hukommelsen  

eller:

    13.2kgNET Retur til basis afvejning uden at rense hukommelsen  

   -34.0kgNET Fjern den fyldte container fra vægten 

Næste vejeopgave 
 

Vej at trykke på F tasten vises den aktuelle tara vægt.
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Øvrige funktioner

IT 1000 giver også mulighed for at benytte følgende andre funktioner: 

- Tællefunktion  

- Fyldefunktion med setpunkt 

- Checkvejer-funktion 

- On-line afvejning 

 
Brugervejledning til disse funktioner er nærmere beskrevet I den vedlagte manual fra SYSTEC. 


