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Sikkerhet under bruk

SIKKERHET UNDER BRUK
Advarsel

Kontroller system før bruk
Før du tar i bruk Digi-Star veiesystem må du kontrollere riktig funksjon for systemet ved å belaste
alle veiepunkter med en kjent vekt.
Digi-Star kan ikke holdes ansvarlig for avvik og problemer oppstått ut fra feil bruk av
veieindikatoren, feil kalibrering eller innstillinger. Videre kan ikke Digi-Star holdes ansvarlig for
avvik og problemer oppstått ut fra tekniske problemer med systemet.
Rengjøring
Ikke bruk rennende vann (høytrykksvaskere, slanger) til å rengjøre indikatoren.

Batterilading og sveising
Under sveising må du fjerne vektstengene for å unngå skade. Hvis dette ikke er mulig må du
plassere «jordingsklemmen» så nær sveisepunktet som mulig for å unngå av spenningen kan
strømme gjennom vektstengene.
Digi-Star kan ikke holdes ansvarlig for problemer oppstått ut fra sveising eller lading av batteriet.
Veieindikator

Fjerndisplay
(tilleggsutstyr)

Koble fra alle kabler

J-Box
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Drift

DRIFT
Skru på veieindikatoren
1. Trykk

.

1

HELLO
2. Skriv inn brukernummeret om dette er

påkrevd.
3. Trykk

bruke
3

2

4. Trykk og hold

4

veieindikatoren.

0
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i 3 sekunder for å nulle ut

Dataoverføring

DATAOVERFØRING
USB-modus
1. Sett USB-pinnen inn i veieindikatoren.
2. Trykk

for å laste opp data.

Merk: Om veieindikatoren viser ufullstendige
oppskrifter i minnet, trykk
for å skrive over
disse. Fjern USB-pinnen etter at data er overført.
For å laste ned data for fullførte oppskrifter:
Sett USB-pinnen inn i veieindikatoren.
Veieindikatoren sender automatisk data til USBpinnen.

2

1

Fjern USB-pinnen.

DataLink-moduser
Drift
DataLink kobles til veieindikatoren
DataLink sender data til veieindikatoren

Vist melding
←PC→
DLDIN

Veieindikatoren gir melding om at all data er mottatt.

NEW DATA

Veieindikator kobles til DataLink
Veieindikator sender fullstendige data til DataLink

←PC→
DLDUT
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Lasting og mating i fullstendig last-modus

LASTING OG MATING I FULLSTENDIG LAST-MODUS
Laster oppskrifter
1. Trykk

rec 1
1

1. Veieindikatoren viser oppskrift,

gruppenummer og matenummer i rekkefølge.
1

2. Trykk

og
for å velge den
ønskede oppskriften

Mate 1

3. Trykk

for å starte den valgte

oppskriften.
3
2

Endre størrelse for oppskriftsvekt
Om funksjonen for ENDRE STØRRELSE er
aktivert kan oppskriftsmengden for gruppen(ene) justeres.

ENDRE
STØRRE

1. Angi den nye oppskriftsmengden eller behold

den opprinnelige mengden.
2. Trykk
1

. Veieindikatoren omberegner

oppskriften.

2

Merk: Trykk
for å endre antall dyr istedet for oppskriftsmengden. Etter at antallet dyr er
endret vil veieindikatoren automatisk justere oppskriftsmengden.
Trykk

for å akseptere oppskriftsmengdene for gruppen(-ene) uten å justere dem.

Om veieindikatoren angir at den nye oppskriftsstørrelsen overskrider forblanderens
kapasitet, trykk
for å ignorere denne meldingen.
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Lasting og mating i fullstendig last-modus

1. Den

første
ingrediensen
og
korresponderende mengde vil blinke på
displayet.

2

1

korn

2. Så snart mengden nærmer seg null vil

alarmlyse begynne og blinke mens du hører
et lydsignal.
3. a) Tilsett neste ingrediens manuelt: Når

3

ingrediensmengden som skal lastes er nådd,
trykk
for å akseptere denne mengden.
Trykk
igjen for å gå videre til neste
ingrediens.
b) Tilsett neste ingrediens automatisk: Når
ingrediensmengden som skal lastes er nådd vil
veieindikatoren automatisk gå videre til neste
ingrediens.
Merk: Se sidene 26, 27 og 28 for innstillinger.

Merk: For å laste ingrediensene i annen rekkefølge, trykk
eller
for å velge den
ønskede ingrediensen. Trykk
for å starte lasting av denne ingrediensen.
Foringsgrupper
Når ingrediensene er lastet vil veieindikatoren
vise den første gruppen som skal fores.

GRUPPE

1. a) Manuell fremføring:
Trykk
for å velge gruppen som skal
fores. Når foringsmengden er utdelt, trykk
for å akseptere dette. Trykk
igjen for å
gå videre til neste gruppe,
eller

1

b) Automatisk fortsettelse:
Når mengden som skal fores er utdelt vil
veieindikatoren automatisk gå videre til neste
gruppe.
Etter at siste gruppe er foret vil følgende melding
vises på displayet:
Oppskrift fullført.

Merk: Ikke trykk

.

For å fore gruppene i annen rekkefølge, trykk
eller
gruppen. Trykk
for å starte foring av denne gruppen
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for å velge den ønskede

Ofte brukte direkteadgangsnumre

OFTE BRUKTE DIREKTEADGANGSNUMRE
Foralarm
[P-ALM]
Melding når den forinnstilte mengden for lasting nesten er nådd.
1. Angi 401.
2. Trykk

4/6

.

3. Trykk
PROSENT.

401

igjen for å velge VEKT eller

4. Trykk

.

5. Angi foralarm-verdien i vekt eller prosent.
1/5

2/3

6. Trykk

.

Automatisk tilsetting av ingredienser.
Ved automatisk tilsetting av neste ingrediens vil veieindikatoren automatisk gå videre til neste
ingrediens så snart den gjeldende ingrediensen er lastet og innstillingstolerense og forsinkelsestid
tas med i beregningen.

Toleranse
[TOLER]
Toleranse er en prosentandel av ønsket mengde ingrediens. Når Ønsket mengde minus Toleranse
nås vil veieindikatoren akseptere mengden som er lastet og automatisk gå videre til neste
ingrediens, avhengig av forsinkelsestiden.
1. Angi 442.
2. Trykk

4

.

3. Trykk
, til ønsket prosentandel
(toleranse) vises på displayet:

442

AV, 0.5, 1 - 5, 7 eller 10.
4. Trykk
1
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Ofte brukte direkteadgangsnumre

Forsinkelsestid
[FORSINKELSE]
Angi hvor lenge veieindikatoren skal vente før den går videre til neste ingrediens som skal lastes.
1. Angi 443.
2. Trykk

4

.

3. Trykk
, til ønsket forsinkelsestid
(sekunder) vises på displayet:
MANUELL, 1,
2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 eller 60].

443

4. Trykk
3
2

1

.

Merk: Ved automatisk fortsettelse til neste
ingrediens ikke er nødvendig settes denne
innstillingen til MANUELL.

Stille inn tiden
[TID]
1. Angi 202.
2. Trykk

5

11:38:59

3. Trykk

for å flytte markøren.

4. Trykk

for å angi tiden.

5. Trykk
4

.

.

1

3

2

Stille inn dato
[DATO]
1. Angi 204.
2. Trykk

5

110408
4
3
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3. Trykk

for å flytte markøren.

4. Trykk

for å angi datoen.

5. Trykk

.

1
2
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