
KUORMAINVAAKA

KÄYTTÖOHJEKIRJA



Arvoisa asiakas: 

Onnittelut uuden DG Pegasus vaa’an hankinnasta! Haluamme kiittää Teitä siitä, että 
valitsitte meidän tuotteemme. 

Noudattamalla tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita, varmistatte laitteen ongelmattoman 
toiminnan ja pitkän käyttöiän. 

Tämä ohjekirja on suomenkielinen versio valmistajan englanninkielisestä ohjekirjasta: 

Dinamica Generale 
Operators manual 
PEGASUS 2 RevA7

Lue ja ymmärrä tämä ohjekirja kokonaisuudessaan, ennen laitteen asentamista tai käyttöä. 
Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen pidättää valmistaja itselleen oikeuden muuttaa laitteen 

teknisiä arvoja ja rakenteita, siitä etukäteen ilmoittamatta. 
Ohjekirjassa mainitut seikat perustuvat painamishetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 

Emme vastaa kirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä. 

TÄRKEÄÄ: 
Tutustu ohjekirjaan ja vaakalaitteistoon. 

Harjoittele käyttöä ihan rauhassa ennen todellisia punnituksia. 

Teitä palvelee: 

Maahantuoja: 
T:mi Juhani Rahkonen 
Kahakuja 4 D 
02940 ESPOO 

rahkonen.juhani@kolumbus.fi 
Puh. 0500 318201 
www.juhanirahkonen.fi 

Huolto ja varaosat: Katso www.juhanirahkonen.fi > Huolto/varaosat 

Varaosat: T:mi Juhani Rahkonen Puh. 0500 318201 

Valmistaja: 
DINAMICA GENERALE 
s.r.l Via Mondadori cm 
46025 Poggio Rusco 
(Montava) ITALIA 
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PUNNITUKSEN PERUSKALIBROINTI
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MITTAYKSIKÖN VALINTA
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JÄRJESTELMÄN NOLLAUS/TAARAUS
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VAATIMUSTENMUKAISUUS, TAKUU

SISÄLLYSLUETTELO 
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HUOMIOITAVAA, VAROITUKSET 
Tämän laitteiston hyvä toiminta riippuu koneesta, johon se 
asennetaan sekä siitä, että hydrauliikkapiirin paine pysyy 
tasaisena työskentelyn ajan.  
Suosittelemme, että öljyn paine tarkastetaan ennen laitteiston 
asennusta.  

Syöttöjännitekaapeli on kytkettävä suoraan akkuun tai muuhun 
tasaiseen jännitelähteeseen. 
Jos tätä ohjetta ei noudateta, DG ei ole vastuussa tietokoneelle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista.   

Irrota  syöttöjännitekaapeli tietokoneesta akun latauksen ajaksi. 
Jos tätä ohjetta ei noudateta, DG ei ole vastuussa tietokoneelle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista. 

Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt johdot ennen koneen 
hitsaamista.  
Jos tätä ohjetta ei noudateta, DG ei ole vastuussa tietokoneelle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista.   

Varmista, että akun jännite on aina yli 10,5 V. Tämä takaa 
laitteiston oikean toiminnan. 

Älä heitä laitetta kotitalousjätteeseen. Hävitä 
laite sähkö- ja elektroniikkaromua koskevien 
paikallisten säädösten mukaisesti.  

Ennen kuin käytät painepesuria, suojaa laitteisto niin ettei vettä 
pääse sen sisään. Varo myös altistamasta näyttölaitetta, 
paineantureita, kytkentäkoteloa, johtimia ja muita laitteen osia 
suoralle vesisuihkulle. 

Jos laite täytyy puhdistaa, käytä kosteaa ja pehmeää 
nukkaamatonta kangasta. Älä koskaan käytä puhdistus-suihkeita, 
liuottimia, hankaavia aineita tai teräviä esineitä puhdistamiseen, 
koska ne saattavat vahingoittaa näyttölaitetta. 

Kytke syöttöjännitekaapelin valkoinen johdin akun positiiviseen 
napaan (+) ja musta johdin akun negatiiviseen napaan (-).  

!

!

!

! 

! 

!

!

!

!
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PEGASUS 2-järjestelmän kokoonpano 

Paineanturit  
140-01010

Asentoanturit 
140-0132

As. antureiden kiinnityslevy
050-0420

Anturikaapeli 
989-0204

Virransyöttökaapeli 
989-0084

Näyttölaite
999-0447

Yhdyslaatikko
979-0168

Lisälaitteet: Tulostin, Pegasus Trace-tiedonsiirto ja punnitusten hallintaohjelma.
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Tekniset tiedot 

Punnitusalue: 0 – 999999 kg 

Näyttötarkkuus: 1 - 2 - 5 -10 - 20 - 50 kg 

Dynaamisen mittauksen 
ta
tarkkuutar

tarkkuus:
Käyttölämpötila: -30°C - +65 °C 

Virran syöttö: 9, 5 – 32 VDC (hälytys “ALH. AKKU” < 9,5 VDC) 

Mitat (mm): 190 x 60 x 70 

Paino (g): ~ 2500 

Kotelo: Nylon-muovia

Suojaus: IP 68 * 

Näyttö: Graafinen taustavalaistu näyttö. 
280 x 64 AA 27.49 x 120.37 mm

Näytön luettavuus: > 5 m 

* Täysi suojaus pölyltä ja vesiroiskeilta, suojaus taattu 1 metrin syvyydessä kun liittimet on

suljettu tulpilla tai kaapelit ja/tai lisätarvikkeet ovat kytkettyinä.

+ - 1%  ** 

** Tämän oppaan mukasesti asennettuna ja käytettynä.
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NÄYTTÖ 

PAINIKKEET 
ON – OFF Näytön kytkeminen päälle ja sammutus

TULOSTUS/
TALLENNUS 

Tiedonsiirto EI ole käytössä
- Paina kerran > tulostaa 
- Paina vähintään 3 sekuntia > Tallentaa punnnituksen muistiin ja 
tulostaa 

Tiedonsiirto käytössä, KYLLÄ. Painallus tilanteesta riippuen: 
- päivittää kuormatut ainekset ja määrän reseptitaulukkoon
- tallentaa punnituksen muistiin
- asettaa uuden tavoitepunnituksen

PERUUTUS/ 
POISTO 

- poistuminen kaikista valikoista
Kesken kuormauksen/tavoitepunnnituksen aikana: 
- painallus poistaa viimeisen osapunnituksen/lukeman näytöllä
- vähintään 3 s. painallus poistaa kaikki meneillään olevan erän 
osapunnitukset. Lukumäärä näkyy näytön oikeass reeunassa. 

ASIAKASVALITA Asiakkaan / auton valinta punnitukselle.

MATERIAALIT Kuormattavan materiaalin valinta

VALINTA 

Siirtyminen valikoihin 
• Aineiden ominaisuudet/perustiedot
• Asiakastiedot
• Päivämäärä ja aika
• Kontrasti
• Tulosteen otsikko
• Päiväraportti
• Raportin poisto
• Työvälineen / kalibroinin valinta
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12 66

Vahvistus 
(ENTER) 

Valintojen ja toimintojen vahvistus/tallennus 

NOLLAUS / 
TAARAUS Järjestelmän nollaus / taaraus, merkkityypin vaihto a/A/1 

LISÄYS/ 
YLÖS Arvon lisäys / valikoissa listan selaus ylöspäin 

VÄHENNYS/
ALAS Arvon pienentäminen / valikoissa listan selaus alaspäin 

OIKEALLE Siirtyminen näytöllä oikealle. 
Mittayksikön valinta kg/m³ 

VASEMMALLE Siirtyminen näytöllä vasemmalle 

ERITYISTOIMINNOT, painettava samaan aikaan !
T tulostus/tallennus

ja vähennys  Nykyisen päivämäärän ja kellonajan näyttö  

oikealle ja 
plus 

 Arvon lisäys 100:lla 

oikealle ja 
miinus Arvon vähennys 100:lla 

NÄYTTÖ 

YHT. 006 2 
KOSTEA HIEKKA 

kg 9999999999

Punnitusten 
määrä 

Asiakastunniste 

Komponentin 
nimi 

Mittayksikkö Viimeisin 
punnitus 

Yhteensä 
kuormattu 

(5000) 

Kuormattava paino 
tavoitepainolla  

PUNNITUSTAPA 
Paina valitaksesi vaakan käyttötapa
- Dynaaminen punnitus
- Dynaaminen punnitus tavoitepainolla
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ASENTOANTUREIDEN ASENTAMINEN 

Asenna asentoanturit koneen runkoon ja viitetanko kuormaimen aisaan.
Antureiden optimaalinen asennuskohta määräytyy sen mukaan, 
minkälaiseen koneeseen laitteisto asennetaan.   
Lisäohjeita antureiden asentamiseen osiossa "Asennuksen tarkistaminen."

Asentoanturi 1 (alempi)
Kuormaimen liikeradan puoliväliin, katso kuva.  Nostoaika alhaalta ensimmäisen 
anturin kohdalle tulee olla 3-(4) sekuntia, jotta paine ehtii tasaantua.

Asentoanturi 2 (ylempi)
Siten, että nostoaika anturilta toiselle on vähintään 2 sekuntia tai maasta yli 5 sek. 
Asennuslevyssä väliin jää usemmiten vähintään yksi reikä.

Anturissa oleva ledi palaa anturin havaitessa vastinraudan.

= 

ASENTOANTURI 2 

= 

Punnitukset suoritetaan aisojen ollessa antureiden välisellä alueela, jolloin 
punnitustilanne on jokaisella kerralla mahdollisimman vakaa.

ASENTOANTURI 1

Asenna:

Pegasus 2 Rev A7 Suomi 11/2014 9



HUOMAUTUS: 
Kauhan asento tulee aina olla sama jokaisen punnituksen aikana. Koska kauhan asentoa ei 
seurata asentoanturin avulla suosittelemme, että punnitus aina suoritetaan kauha täysin 
täyttöasennossa. 
Jos kuormataan korkealta, kauha on laskettava 1 asentoanturin alapuolelle niin alas kuin on  
mahdollista ennen punnitusta.

Esimerkki asennuksesta traktorin etukuormaimeen 

Ø 10 mm 
Asento-
anturi 
 

Viitetanko 
 

enintään 10 mm* 

* enimmäisetäisyys
viitetangon ja asentoanturin 
välillä 

Viitetanko 

Viitetanko Asentoanturi 2

Asentoanturi 1

Vähintään 90 mm 

Led palaa anturin 
havaitessa viitetangon.
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PAINEANTUREIDEN ASENTAMINEN 
Paineantureiden asennuskohdat määräytyvät 
sen mukaan, millaiseen koneeseen asennus 
tehdään. Ne pitää kuitenkin 
AINA asentaa niin, että yksi (ANTURI 1) 
on kuormaimen aisojen nostosylinterin 
nostopuolella ja toinen (ANTURI 2) saman 
sylinterin laskupuolella. 

Laitteen hyvän toiminnan takaamiseksi 
paineanturit tulisi asentaa kohtaan, jossa 
öljynpaine pysyy tasaisena aisan ollessa 
paikallaan (staattinen punnitus) tai aisan 
nousun aikana (dynaaminen punnitus). Mikäli 
tätä ei voida taata, laite ei voi toimia oikein. 

Joitakin ennen asennusta huomattavia seikkoja: 
Yleensä kuormaimissa on lukkoventtiili, joka pitää aisan yläasennossa ja estää paineen 
poistumisen sylintereistä niin, ettei aisa äkillisesti putoa alas mahdollisessa vikatilanteessa. 
Tarkista onko hydrauliikkapiirissä tällainen lukkoventtiili; jos on, asenna paineanturi 
nostosylinterin ja lukkoventtiilin väliin. Näin anturille saadaan mahdollisimman tasapainoinen 
piste. 

Mikäli jakoventtiili toimii lukkoventtiilinä, mutta satunnaisten purkausten vuoksi paine ei pysy 
tasaisena aisan ollessa paikoillaan, anturin asentaminen sylinterin ja jakoventtiilin väliin ei 
takaa oikeaa lukemaa. Tämä johtuu siitä, että paine todennäköisesti laskisi jako-venttiilin 
purkausten vuoksi. Ongelma voidaan ratkaista asentamalla anturi lukkoventtiilin ja sylinterin 
väliin.  

Joissakin kurottajissa lukkoventtiili on asennettu hyvin lähelle sylinteriä, johon se on 
yhdistetty hydrauliikkaputkilla. Tällaisessa tapauksessa suosittelemme välilohkon asennusta 
heti venttiilin jälkeen, koska näin hydrauliikkaputket voidaan kytkeä niitä muuttamatta. 
Paineanturille on myös oma liitoskohtansa. Katso kuvat 1 ja 2. 

Kuva 1:  
Lohkon asentaminen sylinteriin. 

Kuva 2:  
Lukkoventtiilin välilohko 

Anturi 1
NOSTO 

Anturi 2
LASKU 

Molemmat anturit samaan sylinteriin!
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Kun olet selvittänyt oikean asennuskohdan, toimi seuraavasti: 
1. Avaa hydrauliikkaliittimet ja irrota letkut.
2. Asenna T-kappaleet ja kytke letkut uudestaan.
3. Kytke paineanturit T-kappaleiden vapaalle puolelle.
4. Paineanturien kierre on ¼ R-kierre.

HUOMATTAVAA: 

Varmista, että T-kappale on mitoiltaan sopiva koneeseen, johon sen asennat. Varmista 
myös, että liitokset ja anturit ovat tarpeeksi tiukalla, jotta laitteiston toiminta ei ajan 
mittaan muuttuisi.  

Esimerkki asennuksesta traktorin etukuormaimeen 

Paineanturit nosto - ja laskulinjassa. Sylinteriasennus, ks. sivu 11. 

Paineantureiden asennus aina vain yhteen ja samaan nostosylinteriin!

Sylinteriin ennen muita hydraullikan komponentteja tehty asennus on mittauksen 
kannalta varmin paikka paineantureille. Linjaan asennus aina mahdollisten 
jakoventtiilien jälkeen.
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Esimerkki asennuksesta pyöräkuormaimeen 

Laitteisto toimii sekä staattisella että dynaamisella punnituksella 
kaikissa niissä koneissa, joissa kuormaajan sylinteri pysyy paikoillaan 
noston aikana 
(mekaanisella kauhan vakaimella varustetut koneet). 

Jos laitteisto on asennettu oikein näiden ohjeiden mukaisesti, valmistaja takaa, 
ettei Pegasus2 vaikuta millään tavalla sen koneen toimintaan tai turvallisuuteen, 
johon se on asennettu.  
Valmistaja ei siis ole vastuussa asiakkaan tai tämän valtuuttaman henkilön 
vastuulla olevan asennuksen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista. 

Nostosylinteri 

Kauhasylinteri 

Paineanturit 
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ANTUREIDEN KYTKENTÄKOTELO 

Nostosylinterin nostopuolelle. 

Nostosylinterin laskupuolelle.  

Ensin aktivoituva asentoanturi (alempi). 

Toiseksi aktivoituva asentoanturi (ylempi). 

PAINEANTURI 1 

PAINEANTURI 2 

ASENTOANTURI 1 

ASENTOANTURI 2 

NÄYTTÖLAITE Pegasus2-näyttölaitteeseen pistokkeella kytkettävä kaapeli. 

NÄYTTÖLAITE 

AS.ANTURI 2
YLÄRAJA 

AS.ANTURI 1
ALARAJA 

PAINEANTURI 2
PALUU/LASKU

PAINEANTURI 1
NOSTO 
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Koodi 989-0204 Koodi ** Koodi ** Koodi 140-0132 Koodi 140-0132 
PEGASUS2 LIITOSJOHTO PAINEANTURI 1 PAINEANTURI 2* AS.ANTURI 1 AS.ANTURI 2 

1 MUSTA 11 ei käytössä 18 ei käytössä 25 ei käytössä 32 ei käytössä 
2 PUNAINEN 12 ei käytössä 19 ei käytössä 26 ei käytössä 33 ei käytössä 
3 VALKOINEN 13 VALKOINEN 20 VALKOINEN 27 ei käytössä 34 ei käytössä 
4 VIHREÄ 14 VIHREÄ 21 VIHREÄ 28 ei käytössä 35 ei käytössä 
5 SININEN 15 PUNAINEN 22 PUNAINEN 29 MUSTA 36 MUSTA 
6 KELTAINEN 16 MUSTA 23 MUSTA 30 RUSKEA 37 RUSKEA 
7 HARMAA 17 VAIPPA 24 VAIPPA 31 SININEN 38 SININEN 
8 VAALEANPUNAINEN 
9 RUSKEA 
10 VIOLETTI 

* mikäli paineanturi 2 ei ole käytössä, oikosulje nastat 20 ja 21.

** 140-0110 Paineanturi DG-P-500 bar C=3 m 
Koodi 999-0448  Pegasus 2 Dynaaminen sarja 500 

** 140-0111 Paineanturi DG-P-1000 bar C=3 m 
Koodi 999-0500  Pegasus 2 Dynaaminen sarja 1000 

Irroita liitinpistokkeet vetämällä suoraan ylöspäin. Kytke huolella ja tarkista!

KYTKENTÄKAAVIO

PA 1
NOSTO

PA 2 
LASKU

AS 1
ALEMPI

AS 2
YLEMPI

NÄYTTÖ/
PISTOKE 
PEGASUS2
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ASENNUKSEN TARKISTUS 

1. Koneen lämmittäminen

Käynnistä moottori ja odota kunnes öljy on lämmennyt.
Kun  öljy on lämmennyt, nosta ja laske aisat täysin maksiminopeudella
vähintään 5 kertaa.

2. Asentoantureiden sijoitus

2. Nosta aisat kerralla täysin ylös.

HUOM. Asennustarkistuksien ja kalibrointien kuvissa kauhan asennot 
vaihtelevat sattuman varaisesti.

Pidä näiden toimenpiteiden yhteydessä sekä noston että laskun aikana
kauha täyttöasennossa, trukkihaarukka vaakatasossa.

1. Laske kauha täysin alas

Käytä moottoria
maksimikerrosluvulla

3. Seuraa antureiden aktivoitumista ja
siihen kuluvaa aikaa noston aikana.
(Ledit antureissa ja aktiivisuuden
osoitus näytöllä, sivu 18.)

4. Säädä tarvittaessa antureiden
paikkaa ja keskinäistä etäisyyttä.
Toista testi riittävän monta kertaa.

Toimintatapa antureiden oikeaan säätöön. 

Katso myös kohta 6. Asentoantureiden 

testaaminen näytöltä, s.20
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3. Asentoantureiden etäisyys toisistaan

Tarkista että, toisen asentoanturin aktivoituminen kestää vähintään 2 
sekuntia sen jälkeen, kun ensimmäinen anturi on aktivoitunut. 

Alhaalta lähtien aikaa 
täytyy kulua 
vähintään 5 sekuntia 
ennen, kun toinen 
asentoanturi aktivoituu. 

Aika antureiden välillä 
vähintään 2 sekuntia

Aikaa täytyy kulua 
vähintään 3 sekuntia 
ennen, kun 
ensimmäinen 
asentoanturi aktivoituu. 

Alempi asentoanturi (1)

Ylempi asentoanturi (2)
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4. Laitteiston toimintoimintojen tarkistus näytöltä

1.

2. Näyttöön ilmestyy "Pegasus2"

ja sen jälkeen ohjelmistoversio

3. Paina ”Weight mode” heti kun ilmoitus
"Odota/Wait ilmestyy näyttöön

4. Lisäohjeita saat pitämällä
”Weight mode” painettuna vähintään
3 sekuntia

Paineanturi 2 
(LASKU)

Punnitusten 
määrä Asentoanturit 

Paineanturi 1 
(NOSTO) 

Rev.  0016 
Card     9 . 0 . 0 . 0

Kytke näyttö päälle painamalla

006 1   2
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5. Paineantureiden testaus

Nosta aisat ylös ja pysäytä ne valittuun asentoon hiukan 1. asentoanturin alapuolelle.
 (katso kuvaa). 

Tarkista että, näytöllä näkyvät paineantureiden 1 ja 2 lukemat ovat vakaat. 
Lukemat eivät saa muuttua. 
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6. Asentoantureiden testaus

1. Laske kauha täysin alas. Nosta tämän jälkeen aisat ylös ja tarkista, että

asentoanturit aktivoituvat. 

2. Näytöllä ilmestyy numero 1, kun ensimmäinen asentoanturi aktivoituu

3. Näytöllä ilmestyy numero 2, kun toinen asentoanturi aktivoituu

4. Laske kauha täysin alas
5. Käytä moottoria maksimikierrosluvulla
6. Nosta aisat täysin ylös
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7. Tarkista montako lukemaa näyttölaite ottaa ensimmäisen ja toisen

asentoanturin aktivoitumisen välillä. Ks. esimerkin regastetut  lukemat. 

8. Minimimäärä kummallakin kanavalla on 80 mittausta.

9. Kasvata etäisyyttä asentoantureiden välillä reikä kerralla
jos lukema on pienempi kuin 80.
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KONFIGUROINTI 

1 

KONFIGUROINTIVALIKON AKTIVOINTI 

Kytke laite päälle painamalla 
päälle/pois-painiketta: 

2 Näyttöön tulee teksti “Pegasus2” ja 
sen jälkeen ohjelmiston viimeisin 
versio sekä käytössä olevan 
muisti-kortin tyyppi.  esim.

3 Sen jälkeen näyttöön tulee teksti 
"Odota..." 

4 Paina vahvistuspainiketta noin 5 sekuntia.

5 Näyttöön tulee valikko JÄRJ. KONFIG. 
Voit liikkua valikossa plus- ja miinus -
painikkeilla. Siirrä osoitin kohtaan  
1- Anna salasana. 

6 Paina vahvistuspainiketta: 

7 Anna haluamasi salasana plus- ja 
miinus -painikkeilla. 

8 

KONFIGUROINTIVALIKOSTA POISTUMINEN 

Anna arvo 0 plus- ja miinus -
painikkeiden avulla ja vahvista 
vahvistuspainikkeella (ENTER) tai 
peruuta toiminto peruutus (reset) -
painikkeella.  

9 Näyttöön tulee normaali toimintonäyttö 
ja konfigurointivalikko sulkeutuu. 

Odota….. 

JÄRJ. KONFIG. 
1- Anna salasana  
2- Anna pvm ja klo 

Anna salasana: 
0 

YHT. 006 2 
KOSTEA HIEKKA 

kg 999999 999999 

Ver. 0016
Kortti  9 . 0 . 0 . 0 
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12 

SALASANAT 

19 
67 
454 
1334 
9124 

Kalibrointi 
Perusasetukset 
Kalibrointiarvon %-muutos  
Mittayksikön valinta (kg / lb) 
Sisäisen muistin tyhjennys 
BootLoader-toiminto punnitusohjelman päivitystä varten 

SALASANA 12: KALIBROINTI 
(Alue: 1-10; tehdasasetus: 1) 

TÄRKEÄÄ: 
• - Käytä kone kunnolla lämpimäksi ennen kalibrointia. Järjestelmässä 

olevan ölyn tulee olla käyttölämpötilassa. Nosta ja laske kuormaimen 
aisat vähintään 5 kertaa ennen kalibrointia.

• - Jokaiselle työlaitteelle on tehtävä oma kalibrointi.  Muistiin mahtuu 10
kalibrointia. Kalibroi myös jos peruskone tai kuormain vaihtuu.
- Dynaamisessa ja staattisessa tilassa on eri kalibrointi. Jos punnitustilaa
vaihdetaan, kalibrointi pitää tehdä uudelleen.

1 Valitse salasanavalikosta salasana 12.  

2 Vahvista valintasi vahvistuspainikkeella: 

3 Näyttöön tulee teksti: 
 “Haluatko kalibroida?” 

 Paina ENTER tai RESET“ 
Vahvista vahvistuspainikkeella (ENTER) tai 
palaa takaisin päävalikkoon peruutus-
painikkeella (Reset). 

4 Näyttöön tulee teksti: 
“Valitse työväline” 

“ 1 “ 
Paina ENTER tai RESET”    

Näytössä oleva numero on sen muistipaikan 
numero, johon tehtävä kalibrointi tallentuu. 
Laitteeseen voidaan tallentaa 1-10 
kalibrointia nimettäville työvälineelle.  

 

Anna salasana: 
12 

Haluatko kalibroida? 
Paina ENTER tai RESET 

Valitse työväline. 
“1” 

Paina ENTER tai RESET 
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5 Näyttöön tulee teksti: “Työvälineen nimi” 

Vahvista kalibrointitoiminnon aloitus 
vahvistuspainikkeella: 

6 Näyttöön tulee teksti: “Tyhjä kuormain…“ 

Kalibrointi ja punnitus on aina aloitettava 
kauhan ollessa täysin täyttöasennossa = 
taka-asennossa. Trukkihaarukat tulee olla 
vaaka-asennossa. 

Tee nosto ilman kuormaa.
Käytä normaaleja työskentelykierroksia. 
Pidä samat kierrokset koko noston ajan.  

STAATTINEN PUNNITUS : nosta 
aisat ensimmäisen anturin tasalle.  

DYNAAMINEN PUNNITUS: nosta 
aisat molempien antureiden ohi 
pysähtymättä.  

7 Näyttöön tulee teksti: “Anna kalibr. arvo xxxx" 

jossa XXXX on kuormaimeen kalibrointia 
varten työvälineeseen laitettava tunnettu 
paino. Muuta arvoa plus- ja miinus -
painikkeilla.  
Vahvista annettu arvo enterillä, jonka 
jälkeen sinulla on yksi minuutti aikaa 
suorittaa tyhjä kalibrointipunnitus. (ks. 8-11) 
Keskeytyksen välttämiseksi valmistaudu 
ensin ja paina hyväksyntää/enteriä kun olet 
valmis nostamaan.  

 

8 Näyttöön tulee teksti: “Kuormaus” 
Kalibrointi ja punnitus on aina aloitettava 
kauhan ollessa täysin täyttöasennossa. 
Trukkihaarukat tulee olla vaaka-asennossa. 
Tee punnitus painolla, jonka olet antanut 
kohdassa 7. 
HUOM: Käytämahdollisimman suurta 
painoa, muutama sata kiloa ei riitä! 
Varmista, että moottorin kierrosluku pysyy 
tasaisena ja on sama kuin mitä käytit 
tyhjässä punnituksessa.  

STAATTINEN PUNNITUS: nosta aisat 
ensimmäisen anturin tasalle  

DYNAAMINEN PUNNITUS: nosta aisat 
molempien antureiden ohi pysähtymättä. 

Työvälineen nimi 
_       

Paina ENTER tai RESET 

 Tyhjä kuormain…. 

Anna kalibr. arvo 
XXXX 

Kuormaus 

Aseta tai muokkaa nimi. 
Vaihda -+, siirry <>, enter 
hyväksy, reset peruuta.

Laske aisat alas.
Käytä samoja kierroksia kaikissa 
kalibrointipunnituksissa!   

Paino kiinnitetty työlaitteeseen?
Kilot merkitty näytölle?
Kierrokset kohdallaan?

Kun olet valmis, paina enter
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9 Mikäli tarvitaan kierrosluvun kompensointia, 
näyttöön tulee RPM-kompensointia 
osoittava teksti.  

Paina vahvistuspainiketta. 

10 Toista kohdassa 8 kerrotut toimenpiteet. 
Käytä punnituksen aikana normaalisti 
käytössä olevaa kierroslukua.  

11 Näyttöön tulee teksti: 
Vahvista ja tallenna:  ENTER
Poistu tallentamatta: RESET

 Lopuksi laske aisat alas ja nosta 
ilman kuormitusta ylös ohi molempien 
antureiden ja totea, että näyttölukema on 
0. Kalibrointi on onnistunut.

Salasanalla 19 voidaan antaa seuraavia asetuksia: 

SALASANA 19:  PERUSASETUSTEN VALINTA

1 Valitse salasanavalikosta salasana 
numero 19. Valitse salasana: 

19 

Kalibroinnin vahvistus 
Paina ENTER  tai RESET

1. RF-lisälaitteiden osoite
2. Näyttötarkkuus
3. Hälytyssummerin aika*
4. Mittaussuodatin*
5. Kieli
6. Punnitustavan valinta
7. Käyttölämpötilan alaraja
8. Käyttölämpötilan yläraja
9. Tiedonsiirto
10. RPM-kierrosluvun kompensointi
11. Näyttöraja kuormattu/tavoite
12. Staattisen punnituksen vakautusaika

* toiminto ei ole käytössä
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2 Vahvista valintasi vahvistuspainikkeella. 

3 Kun olet päässyt salasana 19:n 
valikkoon, voit tarvittaessa poistua sieltä 
peruutuspainikkeella:  

4 Näytön ensimmäiselle riville tulee 
valikon nimi sekä kyseisen valikon 
parhaillaan näytöllä olevan sivun 
numero.  

Voit selata asetuksia sivun sisällä plus- 
ja miinus -painikkeilla.  

Valitse parametri painamalla ENTER. 
Muuta arvoa plus ja miinus painikkeiden 
avulla. 
Hyväksy arvo painamalla ENTER.  

 

1 

SALASANA 19:  ASETUKSET VALIKON MUKAISESSA 
JÄRJESTYKSESSÄ 

KÄYTTÖOSOITE 
(alue: 0-255; tehdasasetus: 3) 
Tunnistekoodi, jolla langattomat laitteet voidaan kytkeä suoraan Pegasus-näyttö-
laitteeseen ilman, että muut samalla kommunikointialueella olevat langattomat 
laitteet häiritsevät/häiriintyvät.  

2 RESOLUUTIO 
(valinnat: 1, 2, 5, 10, 20, 50; tehdasasetus:10) 

Näytöllä näytettävän painolukeman resoluutio (erottelutarkkuus). 

3 HÄLYTYSVIIVE 
(alue 0 – 60 s; tehdasasetus 2) 
Summerin viive 
Ei käytössä 

4 SUOD.TASO 
(alue: 1-10; tehdasasetus:6)  
Suodatinarvo vakauttaa painon siksi aikaa, kun vaaka lukee sen punnituksessa. 
Ei käytössä 

ASETUKSET 1/6 
2  Käyttöosoite:        3 

 5  Resoluutio 
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5 KIELI 
(alue: 1-11; tehdasasetus: Suomi) 
Kielen valinta 
Mahdolliset valinnat: englanti, italia, espanja, saksa, ranska, portugali, tanska, 
puola, venäjä, unkari, tsekki, slovakia, ruotsi, norja, suomi, liettua, viro ja turkki. 

6 KONFIG.VAAKA 
(valinnat: DYNAAM. - STAD02 - STAATT. ; tehdasasetus: DYNAAM.) 
Näyttölaitteen toimintatavan valinta. 
DYNAAM. = dynaaminen punnitus, molemmat asentoanturit aktivoituvat 
STAD02 = punnitusarvojen reaaliaikainen ja jatkuva näyttö; tätä toimintotapaa 
käytetään ainoastaan laitteiston vianetsintään  
STAATT. = staattinen punnitus, alempi asentoanturi aktivoituu  
HUOM. aina kun toimintotilaa vaihdetaan, kalibroinnit nollautuvat ja 
ne on tehtävä uudelleen kuten kohdassa SALASANA 12 on neuvottu. 

7 LÄMPÖT. VÄHINT. 
(alue: -20,0 - +10,0; tehdasasetus: -20,0) 

Laitteen toimintalämpötilan alaraja. 
Jos lämpötila laskee tämän rajan alle, laite tallentaa tapahtuman päivämäärän 
ja kellonajan. 
Vaaka toimii kuitenkin lämpötilaan -30 °C asti.  

8 LÄMPÖT. ENINT. 

(alue: 20,0 - 60,0; tehdasasetus: 50,0) 

Laitteen toimintalämpötilan yläraja. 
Jos lämpötila nousee tämän rajan yli, laite tallentaa tapahtuman päivämäärän 
ja kellonajan. 
Vaaka toimii kuitenkin lämpötilaan +65 °C asti.  

9 Tiedonsiirto -  MUISTIKORTIN KÄYTTÖ

(Oletus: Ei) 

Aseta PLUS ja MIINUS näppäimillä  
“DT KÄYTÖSSÄ: Kyllä" jos haluat 
lukea reseptit ja tehdä tallennukset 
usb-tikulta.
Valitse Ei ellet käytä tiedonsiirtoa.

Jos asetus on kyllä ja näyttö 
käynnistetään ilman tikkua, 
tulee ilmoitus “DT ohittettu”
paina ENTER jatkaaksesi ilman tikkua. 

PARAM MENU 
5/6 DT Enabled:        Yes 

DT 
IGNORED 
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Configuration PEGASUS 2  RevA7 

Tulee ilmoitus“KOPIO UUDET TIEDOT?” 

Kopioidaksesi muistitikun tiedot 
näytölle,

paina hyväksy/enter 

Tallentaaksesi muutokset paina

Ilmoitukset “Raportti päivitetty!” ja 
“Muutokset tallennettu" ilmestyvät. 

Muutosten tallennus nollaa 
automaattisesti edellisen 
punnituksen kauha, osa- ja 
kokonaispunnitustiedot. Voit suoraan 
siirtyä uuteen punnitukseen.

Ilman muistitikkua työskennellessä 
tiedot pitää erikseen nollata

painamalla

Asiakkaita ja komponentteja voidaan luoda ja liittää 
punnitukseen näytöllä myös muistikku kytkettynä.

Muistitikulla tuotuja resptejä, asiakas- ja tuotetietoja sen 
sijaan ei voi muuttaa näytöllä.

COPY NEW DATA? 

REPORT UPDATED! 

EXECUTION SAVED 

TOTAL 000 
MOIST SAND 

Kg.  0  0 

Kun tiedonsiirto on käytössä ja toimistotietokoneen 
Pegasus Trace- ohjelmassa syötetyt tiedot on ladattu 
asetetulle muistitikulle:
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11 PAINONÄYTÖN RAJA % 
(valinnat: 0-100 %; tehdasasetus: 5 %) 
Halutun painon %-arvon asettaminen kuormatun painon / kuormattavan 
painon saamiseksi näyttöön.
Käytössä vain dynaamisessa punnituksessa tavoitepainolla.

12 STAATT. VAKAUTUSAIKA 

(valinnat: 3-20 s. tehdasasetus: 3) 
Staattisen punnituksen vakautusaika: aika, jonka aktiivinen 
asentoanturi odottaa ennen punnituksen tekemistä.

SALASANA 67:  VAAKANÄYTÖN MUOKKAUS PROSENTEISSA % 
(alue: -10,0% - +10,0%) 

1 Valitse salasanavalikosta salasana 67.  

2 Vahvista valinta vahvistuspainikkeella 

3 Salasanan 67 aktivoitumisen jälkeen 

näyttöön tulee teksti: 

4 Paina vahvistuspainiketta (ENTER)

valinnan vahvistamiseksi 

tai 

paina peruutuspainiketta 
(Reset) toiminnon 
peruuttamiseksi. 

Anna salasana: 
67 

Haluatko muuttaa 
kalibrointia? Kalibr. aktii vinen 

kohta: 1 Paina ENT ER tai 
RESET 

10 RPM-KOMPENS. 

(valinnat: KYLLÄ, EI; tehdasasetus: EI) 
Punnitun painon kompensointi moottorin kierroslukuun (RPM) perustuen mikäli 
nostoaisan paine palautusvaiheessa vaihtelee kierrosluvun vaihtelujen 
mukaan. 
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5 Kun vahvistat valinnan, näyttöön tulee 
teksti:  
“Korj.kerroin:  0,0%”. 

Plus- ja miinus-painikkeilla voit säätää 
painolukeman korjaamiseen käytettävää 
arvoa.  

Esimerkki 1: 
• kuormattu todellinen paino = 1000kg
• paino näytöllä = 980kg
• ero = 20kg
•

(todellinen paino - vaakan näyttö) x 100
 todellinen paino 

• korjauskertoimeksi annetaan +2,0

Esimerkki 2: 
• kuormattu paino = 1000kg
• paino näytöllä = 1060kg
• ero = 60kg
• koska näyttölukema on todellista

suurempi, kerroin (-) merkkinen
• korjauskertoimeksi annetaan -6,0

6 Hyväksy arvot painamalla 
ENTER. 

7 Näyttöön ilmestyy 
vahvistusteksti: 

8 Hyväksy painamalla 
ENTER. hylkää/peruuta RESET. 

Korj.kerroin:  0,0% 

Hyväksytkö  
kalibroinnin? Paina 
ENTER tai RESET 

(1000-980) x100
1000

% = 20 x 100
1000

% = +2,0 %
koska näyttölukema on todellista
pienempi, kerroin (+) merkkinen

(1000-1060) x100
1000

% = -60 x 100
1000

% = -6,0 %
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(valinnat: lb, kg; tehdasasetus: kg) 
SALASANA 454:  MITTAYKSIKÖN VALINTA 

Jos mittayksikkö on lb, paino näytetään 
paunoissa.  

     1 lb = 0,454 kg 

       Jos mittayksikkö on kg, paino näytetään   
kilogrammoissa.  

1 Valitse salasanavalikosta salasana 454. 

2 Vahvista valinta vahvistuspainikkeella: 

3 Voit poistua salasanavalikosta 454 
painamalla peruutuspainiketta (Reset). 

4 Voit vaihtaa asetusta plus- ja miinuspainikkeilla.

Anna salasana: 
454 

Mittayksikkö 
lb. 

Mittayksikkö 
kg. 
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Vaakan  käyttö 
PÄÄLLEKYTKENTÄ 

ALUSTAVAT TOIMENPITEET 
KOMPONENTTIEN MÄÄRITTELY JA MUOKKAUS 

1 Paina Select-valintapainiketta ja valitse 
valikosta kohta “1- Kompon. omin.” 
painamalla vahvistuspainiketta (ENTER). 

2 Näyttöön tulee komponenttilista. Jos 
listaa ei ole vielä koskaan muokattu, 
komponentit näkyvät näytöllä muodossa: 
 “Komponentti 1. ..99 “ 

3 Siirry muokattavan komponentin koh-
dalle plus- ja miinus-painikkeilla ja vah-
vista valinta painamalla ENTER. Näin 
pääset muokkaamaan komponentin 
ominaisuuksia. 

4 Jos haluat muokata ominaispainoa, 
paina ENTER. Voit antaa halutun arvon 
plus- ja miinus-painikkeilla ja vahvistaa 
sen painamalla ENTER.  

1 
Kytke laite päälle  -painikkeella. 

Näyttöön tulee ohjelmisto- ja korttiversio. 

2 Kun käynnistysvaihe on valmis, laite on 
toimintatilassa. 
Suosittelemme että, käynnistät järjestelmän 
vähintään 15 minuuttia ennen käyttöä. 

Ver .  0016 
Kortti    9 . 0 . 0 . 0 

Komponentti ID.4 
Erit.paino (kg/dm3):       1.00 
Komponentti 1 

YHT. 006 2 
KOSTEA HIEKKA 

kg 00 

VALITSE > 
1 – Kompon. omin. 
2 – Asiakk. omin. 

Komponentti 1 
Komponentti 2 
Komponentti 3 

Komponentti ID.4 
Erit.paino (kg/dm3):        >1.27 
Komponentti 1 

 Painon erityisarvo/ominaispaino 
täytyy asettaa, mikäli kuittiin 
halutaan oikea muutos 
kilogrammoista kuutiometreiksi. 
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5 Osoitin siirtyy komponentin nimen kohdalle. 

Kun haluat muuttaa sitä, paina 
vahvistuspainiketta (ENTER). 
Osoitin on aina kulloinkin vilkkuvan 
kirjaimen kohdalla.  

6 Valitse haluamasi kirjain plus- ja miinus-

painikkeilla ja siirrä osoitinta haluamaasi 
kohtaan > ja < -painikkeilla. 

• Voit peruuttaa valinnan peruutus-
painikkeella (Delete).

• Painikkeella >0< voit valita pienet
tai suuret kirjaimet, numerot ja
symbolit.

• Vahvista nimi painamalla vahvis-
tuspainiketta (ENTER).

7 Kun olet muokannut ominaispainon ja 

nimen, voit palata komponenttilistaan 
painamalla Reset-painiketta. 

8 Palaa takaisin päävalikkoon painamalla 

RESET painiketta. 

9 Voit palata työskentelytilaan painamalla 

vielä kerran RESET painiketta. 

Komponentti ID.4 
Erit.paino (kg/dm3):        >1.27 
Komponentti 1 

VALITSE >
1 – Kompon. omin. 
2 – Asiakk. omin.
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1 

ASIAKASTIETOJEN MUOKKAUS 

Paina Select-valintapainiketta ja valitse 
valikosta kohta “2- Asiakk. omin.” 
painamalla vahvistuspainiketta (ENTER). 

2 Näyttöön tulee asiakaslista. Jos listaa ei 
ole vielä koskaan muokattu, asiakkaat 
näkyvät näytöllä muodossa 
"Asiakas 1...98" 

3 Siirry muokattavan asiakkaan kohdalle 
plus- ja miinus-painikkeilla ja vahvista 
valinta vahvistuspainikkeella (ENTER). 
Näin pääset muokkaamaan asiakkaan 
ominaisuuksia. 

4 Jos haluat muuttaa asiakkaan nimeä, 
paina vahvistuspainiketta (ENTER). 

        

 

Listan ensimmäinen kohta “Ei 
asiakasta” ei ole muokattavissa ja sitä 
voidaan käyttää punnituksissa, joita ei 
haluta yhdistää asiakkaisiin. 

 

5 Osoitin on aina kulloinkin vilkkuvan kirjaimen kohdalla. 

Valitse haluamasi kirjain plus- ja miinus-
painikkeilla ja siirrä osoitinta haluamaasi 
kohtaan > ja < -painikkeilla. 
Voit peruuttaa valinnan peruutus-
painikkeella (Delete). Painikkeella >0< voit 
valita pienet tai suuret kirjaimet, numerot ja 
symbolit.  
Vahvista nimi painamalla vahvistuspainiketta 
(ENTER). 

6 Kun olet muokannut nimen, voit palata 
asiakaslistaan Reset-painikkeella.  

7 Voit poistua “2 – Asiakk. omin.” -

valikosta Reset-painikkeella. 

8 Voit palata työskentelytilaan painamalla 
vielä kerran Reset-painiketta. 

VALITSE > 
1 – Kompon. omin. 
2 – Asiakk. omin. 

Asiakas ID.1 

Matti Meikäläinen 

Ei asiakasta 
Asiakas 1 

Asiakas 2 

VALITSE > 
1 – Kompon. omin. 
2 – Asiakk. omin. 
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Tarkimman punnitustuloksen saat, kun käytät koneen käyttölämpöiseksi ja 
nostat ja lasket kuormaimen usean kerran ennen punnitusta.
Taaraus tehdään aina koneen käynnistyksen jälkeen ja yleensä jokaisen 
kuorman jälkeen. 

JÄRJESTELMÄN NOLLAUS / TAARAUS 

1 Paina painiketta  “->0<-“. 

2 Näyttöön tulee teksti 
“NOLLAUS....” 
Nosta tyhjä etukuormain ja tee punnitus. 

DYNAAMINEN PUNNITUS: nosta 
kuormain molempien asentoanturien ohi 

STAATTINEN PUNNITUS: nosta 
kuormain alemman asentoanturin tasalle 

3 Lopuksi näyttöön tulee teksti: 

“NOLLAUS OK”

4 Laite palaa dynaamiseen tai staattiseen 

punnitustilaan ja on valmis käytettäväksi. 

NOLLAUS….. 006 2 
KOSTEA HIEKKA 

kg 999999 999999 

NOLLAUS OK 
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DYNAAMINEN PUNNITUS 

Laitteessa on kaksi erilaista toimintotilaa, jotka voidaan valita painikkeella 
Weight Mode: 

1. dynaaminen punnitus

2. dynaaminen punnitus tavoitepainolla

1 
DYNAAMINEN PUNNITUS 

Nosta lastattu kuormain tasaisella 
nopeudella molempien asentoantu-
reiden ohi. 
Käännä aina kauha täysin 
täyttöasentoon ennen punnituksen 
aloittamista. 

2 Näyttöön tulee kuormaimessa olevan 
materiaalin paino sekä osapunnituksissa 
saatujen punnitusten yhteisarvo.  

       Jos haluat peruuttaa viimeisimmän 
punnituksen (esim. jos punnitus pitää 
tehdä uudestaan ylipainon vuoksi), paina 
kerran painiketta Delete. Tällöin 
viimeisimmän punnituksen arvoksi tulee 
0 ja kokonaispaino muuttuu vastaavasti.  
Poista ylimääräinen paino kauhasta ja 
toista punnitus.  

3 Kun osapunnituksilla on saavutettu 
haluttu tavoitepaino, punnituksista 
voidaan tulostaa kuitti painikkeella Print. 
Tiedot voidaan tallentaa painamalla 
Print/Save-painiketta 3 sekunnin ajan.  
Tällöin tulostus alkaa automaattisesti 
tallennuksen jälkeen.  

       Osapunnituksista voidaan tulostaa 
kuitti myös missä muussa vaiheessa 
tahansa painamalla Print-painiketta 
ilman tallennusta.  

4 Jokaisella painalluksella tulostuu 1 kuitti. 

YHT. 006 
KOSTEA HIEKKA 

kg   2560    7860  

YHT. 006 
KOSTEA HIEKKA 

kg 0    5300 
YHT. 006 

KOSTEA HIEKKA 

kg   2220    7520  
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5 Huolehdi aina seuraavista toimenpiteis-
tä ennen uuden kuorman punnitusta: 
1 Tallenna kuorman tiedot painamalla 

Print/Save-painiketta 3 sekuntia.  
2 Peruuta kaikki aiemmat punnitukset 

painamalla Delete-painiketta 3 
sekuntia.  

Sekä kokonaispainon että 
viimeisimmän punnituksen arvoksi tulee 
0. Edellisen kuorman tiedot säilyvät
muistissa viikon ajan tallennuksesta. 

YHDEN KOMPONENTIN PUNNITSEMINEN 

1 Aloita punnitus painamalla painiketta 
Cmp. 

2 Näyttöön tulee aiemmin tallennettujen 
komponenttien lista.  
Voit selata listaa plus- ja miinus-
painikkeilla ja vahvistaa valintasi 
vahvistuspainikkeella (ENTER). 

3 Näyttö palaa normaaliin punnitustilaan ja 
näyttöön tulee valittu komponentti. 

4 Voit nyt tehdä punnitukset. Paina lopuksi 
Print/Save-painiketta 3 sekuntia. 

5 Laite tulostaa kuitin, jossa näkyy punnittu 
komponentti sekä punnitusten 
kokonaispaino. 

YHT. 006 
KOSTEA HIEKKA 

 kg  0 0 

YHT. 006 
KOSTEA HIEKKA 

kg 0     0 

KOSTEA HIEKKA 
SORA 5mm 
SORA 10 mm 

Tallenna/tulosta

Peruuta/poista

paina 3 s

paina 3 s
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USEAMMAN KOMPONENTIN PUNNITSEMINEN 

1 Aloita punnitus painamalla CMP. 
2 Näyttöön tulee aiemmin tallennettujen 

komponenttien lista. 
Voit selata listaa plus- ja miinus-
painikkeilla ja vahvistaa valintasi 
vahvistuspainikkeella (ENTER). 

3 Näyttö palaa normaaliin punnitustilaan ja 
näyttöön tulee valittu komponentti. 

Voit nyt aloittaa punnitukset. 
4 Kun olet punninnut ensimmäisen 

komponentin, paina painiketta CMP ja 
voit valita näyttöön tulevasta listasta 
uuden komponentin. 

5 Vahvista valinta vahvistuspainikkeella 
(ENTER). 

6 Näyttö palaa normaaliin punnitustilaan ja 
valittu komponentti tulee näkyviin. 

7 Kun punnitus on valmis, paina 
Print/Save-painiketta 3 sekuntia.  

Laite tulostaa kuitin, jossa näkyvät 
valittujen komponenttien nimet, painot ja 
kokonaispaino.  

PUNNITUKSET ASIAKASVALINNALLA 

1 Aloita punnitus painamalla asiakas-
painiketta: 

2 Näyttöön tulee aiemmin tallennettu 
asiakaslista. 

Voit selata listaa plus- ja miinus-
painikkeilla ja vahvistaa valintasi 
vahvistuspainikkeella (ENTER). 

YHT. 006 
KOSTEA HIEKKA 

kg   2220       7520  

YHT. 006 
SORA 5mm 

kg   2780     10300  

Ei asiakasta 
Matti Meikäläinen 
Antti Ahkera 

KOSTEA HIEKKA 
SORA 5 mm 
SORA 10 mm 

KOSTEA HIEKKA 
SORA 5 mm 
SORA 10 mm 

YHT. 006 
SORA 5 mm 

kg   2220       7520  
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3 Näyttö palaa normaaliin punnitustilaan ja 
näyttöön tulee valitun asiakkaan koodi. 

4 Voit nyt tehdä punnituksen. Paina 
lopuksi Print/Save-painiketta 3 sekuntia. 
Laite tulostaa kuitin, jossa näkyvät 
asiakkaan nimi ja kokonaispaino. 

1 

STAATTINEN PUNNITUS 

Lastaa kauhaan haluttu komponentti ja 
nosta ja tee punnitus nostamalla 
kuormain alemman asento-anturin 
tasalle.   
Käännä aina kauha täysin 
täyttöasentoon ennen punnituksen 
aloittamista. 

2 Kun näyttöön tulee teksti “STOP!”, 
kuormain pysäytetään aiemmin 
määritellyn tasaantumisajan ajaksi. 
Jos kuormain ei pysähdy STOP!-tekstin 
ilmestyessä, alempi asentoanturi menee 
pois päältä (kuormaimen aisa ei ole 
enää anturin edessä) ja näyttöön tulee 
sekunnin ajaksi teksti “VIRHE”. Laite 
näyttää käynnissä olevan punnituksen ja 
osapainon. Kokonaispaino sen sijaan ei 
muutu.  
HUOM: Aloita punnitus uudestaan 
laskemalla kuormain ja nostamalla se 
sitten uudestaan.  

3 Kun laite on saanut uudet punnitus-
tiedot, näyttöön tulee osapaino ja 
kokonaispaino. 

4 Jos punnittu kokonaispaino ylittää 
tavoitepainon huomattavasti, voit 
peruuttaa viimeisen punnituksen 
painamalla kerran Reset/Delete-
painiketta. Tyhjennä sen jälkeen 
ylimääräinen kuorma kuormaimesta ja 
tee uusi punnitus.  

YHT. 006 1 
SORA 5mm 

kg   2780    10300  

YHT. 006 1 
SORA 5mm 

kg   780     1300  

POISTETT. 006 1 
SORA 5mm 

kg 0    4540 

POISTETT. 006 1 
SORA 5mm 

kg    540    5080  

POISTETT. 006 1 
SORA 5mm 

STOP! 4540  

5 Päätä punnitus painamalla Print/Save-painiketta 3 sekuntia. 
       Laite tulostaa kuitin, päättää tavoitepainopunnituksen sekä tallentaa sen muistiin.    
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Parhaiden punnitustulosten takaamiseksi suositamme järjestelmän ja punnitusten 
nollaamista moottorin tasaisella kierrosluvulla.  

DYNAAMINEN JA STAATTINEN PUNNITUS TAVOITEPAINOLLA 

HUOMATTAVAA 

1 Ennen kuin aloitat punnituksen, paina 
Valitse punnitus tavoitepainolla. 

2 Kokonaispainon viereen näytöllä tulee 
annettu tavoitepaino. 

Näyttöön tulee viesti "Kuormattava 
paino:" sekä säädettävä painolukema. 

3 Plus- ja miinus-painikkeilla voit muuttaa 
painolukemaa. Vahvista lukema 
vahvistuspainikkeella (ENTER). 
Näyttöön tulee uusi annettu tavoitepaino. 

4 Nyt voit halutessasi valita komponentin 
ja asiakkaan. 

TYÖSKENTELY 

1 Lastaa kuormaimeen haluttu komponentti
ja nosta kauha punnitusta varten. 

2 Näyttöön tulee kuormaimessa olevan 
materiaalin paino sekä aiempien 
osapunnitusten kokonaispaino.  

Kuormattava paino: 

5000 kg 

YHT.  ( 5000 ) 006 1 
SORA 5mm 

0 kg

YHT.  ( 5000 ) 006 1 
SORA 5mm 

kg   780        1300  

0 

TAVOITEPAINO

LASTATTU KAUHASSA

ASIAKAS

3 Toista kohtia 1 ja 2, kunnes olet 
saavuttanut punnitusten tavoitepainon. 

Pegasus 2 Rev A7 Suomi 11/2014 40



4 Kun tavoitepainosta puuttuu enää 5 %, 
näyttöön tulee kolmeksi sekunniksi 
siihen asti punnittu kokonaispaino sekä 
kolmeksi sekunniksi tavoitepainosta vielä 
puuttuva paino.  
Laitteen sisäinen hälytysääni alkaa 
piipata jaksottaisesti.  

5 Jos tavoitepainosta puuttuu vain 
vähäinen määrä ja haluat lopettaa 
punnituksen, paina Print/Save-painiketta 
3 sekuntia.  
Laite tulostaa kuitin ja tallentaa tavoite-
painopunnituksen sekä päättää 
punnitustoiminnon. 

6 Jos tavoitepaino ylittyy, hälytysääni 
muuttuu jatkuvaksi ja näyttöön tulee 
kolmeksi sekunniksi tähän asti kuormattu 
kokonaispaino sekä kolmeksi sekunniksi 
paino, joka on poistettava, jotta päästään 
tavoitepainoon.  

7 Jos punnittu kokonaispaino ylittää 
tavoitepainon huomattavasti, voit 
peruuttaa viimeisen punnituksen 
painamalla kerran Reset/Delete-
painiketta. Tyhjennä sen jälkeen 
ylimääräinen kuorma kuormaimesta ja 
tee uusi punnitus. 

8 Voit päättää punnituksen painamalla 
Print/Save-painiketta 3 sekuntia.  Laite 
tulostaa kuitin, päättää tavoitepaino-
punnituksen sekä tallentaa sen muistiin. 

Kun haluat tarkkoja punnituksia huomioi myös 
nämä tekijät:

Kone vaakatasossa ja paikoillaan = punnitustulos OK (a) 

Punnitustulos on liian suuri jos kone on kallellaan eteenpäin. (b) 

Punnitustulos on liian pieni jos kone on kallellaan taaksepäin. (c)

YHT.  ( 5000 ) 006 1 
SORA  5mm 

kg   780        4820  

PUNNITT.  (    180 ) 006 1 
SORA 5mm 

kg   780        4820  

POISTETT.  (   320 ) 006 1 
SORA 5mm 

Kg.   780        5320  
POISTETT.  (   320 ) 006 1 

SORA 5mm 

Kg. 0       4540 

POISTETT.  (   320 ) 006 1 
SORA 5mm 

kg    540        5080  

a 

b 

c 

Kuormatessa korkealta,  laske kauha alemman asentoanturin 
alapuolelle mahdollisimman alas ennen punnitusnostoa.

KONEEN ON OLTAVA TARKKOJEN TULOSTEN SAAMISEKSI 
PUNNNITUSNOSTON AIKANA PAIKOILLAAN.
LIIKE TUO AINA MUKANAAN KIIHTYVYYSMUUTOSTEN AIHEUTTAMIA 
VIRHEITÄ PUNNITUKSEEN!

TAVOITEPAINON SAAVUTTAMINEN
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MUUT TOIMINNOT 
Siirry valikkoon painamalla SELECT 
painiketta 

 

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN 
SÄÄTÄMINEN  

Paina PLUS ja MIINUS painikkeita 
ja siirry valikkoon   3 – Aseta pvm ja klo 

Hyväksy valinta painamalla ENTER. 

Näillä painikkeilla 
voit säätää päivämäärän ja kellonajan 
oikeiksi.  

Hyväksy asetukset painamalla 
vahvistuspainiketta (ENTER).  

KONTRASTIN SÄÄTÄMINEN 

Paina PLUS ja MIINUS painikkeita ja siirry 
valikkoon   4 – Aseta kontrasti.

Hyväksy valinta painamalla ENTER. 
Muuta kontrastia PLUS ja MIINUS painikkeilla
ja hyväksy painamalla ENTER. 

12:28:40   12/10 

12/10/2010 
12:28:40 

tiistai  ok? 

VALITSE > 
1 – Kompon. omin. 
2 – Asiakk. omin. 

VALITSE > 
3 – Aseta päiväm. ja aika 
4 – Aseta kontrasti 

VALITSE > 
 2 – Asiakk. omin. 
3 – Aseta päiväm. ja aika
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TULOSTUKSEN OTSIKON ASETUS 

Paina PLUS ja MIINUS painikkeita ja 
siirry valikkoon  5 – Tulostuksen otsikko.

Hyväksy valinta painamalla ENTER. 

VALITSE > 
5 – Tulostuksen otsikko 
6 – Punnitustulokset 

1.

2 Paina PLUS ja MINUS valitaksesi 
muokattava otsikkorivi 

Rivi 1  =  2 x korkeus ja leveys
Rivi 2  =  2 x leveys 
Rivi 3  =  vakio
Rivi 4  =  vakio
Rivi 5  =  2 x korkeus

Paina ENTER ja kirjoita haluamasi otsikko.

3   Kirjoittaminen

- siirrä kursoria nuolipainikkeilla < ja >
- valitse kirjain + ja -
- hyväksy enterillä

Vahvista valmis rivi ENTERillä ja valitse uusi rivi. 

4 Kun otsikointi on valmis, palaa 
edelliseen valikkoon painamalla RESET 

5 Paina uudelleen RESET palataksesi työtilaan. 

VALITSE > 
5 – Tulostimen otsikko
6 – Päiväraportti 

Muokkaa rivi:1 
paina ENTER muokataksesi 

Modify line:1 
Press ENTER to modify 

─ 

Rivillä voi olla 12-14 merkkiä koosta riippuen.

SIIRRY
RIVILLÄ

VALITSE
MERKKI

MERKIT
ISO
pieni
1234
!%&€

HYVÄKSY
merkki, 
rivi,
toiminto

POISTA
merkki,
PERUUTA
toiminto
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Paina PLUS ja MIINUS painikkeita ja siirry 
valikkoon   
6 – Punnitustulokset 

PUNNITUSTULOKSET 

Hyväksy valinta painamalla ENTER. 

Näyttöön ilmestyy punnitustulos joka 
sisältää: 

• Päivämäärän
• Punnittu (kuormattu) kokonaismäärä

Paina ˃ ja saat näkyviin päivän aikana 
punnitun (kuormatun) kokonaismäärän 
kuutiometreissä 

Paina ˃ ja saat näkyviin päivän aikana 
suoritettujen punnitusten määrän. 

Paina ˃ ja saat näkyviin punnitun 
(kuormatun) kokonaismäärän (viikon aikana) 
kilogrammoissa. 

Valitse toinen päivä PLUS ja MIINUS 
painikkeiden avulla 

Tulosta raportti painamalla Print/Save. 
Poistu raportointitilasta painamalla RESET 

HUOMAUTUS 

Laitteen muistiin jää seitsemän (7) päivän punnitustulokset. Vanhemmat 
tulokset ylikirjoitetaan kun, uusia punnitustuloksia siirretään muistiin.

Muistiin jäävät VAIN punnitustulokset jotka on tallennettu painamalla Print/
Save 3 sekunnin ajan.

VALITSE > 
5 – Tulostuksen otsikko 
6 – Punnitustulokset 

Punnitustulokset # -1 
PÄIVÄMÄÄRÄ: 27/09/2011 
KUORMATTU: 2000 kg  

Punnitustulokset # -1 
PÄIVÄMÄÄRÄ: 27/09/2011 
KUORMATTU: 2.000 mc 

Punnitustulokset # -1 
PÄIVÄMÄÄRÄ: 27/09/2011 
KUORMIEN MÄÄRÄ: 15 

Punnitustulokset # -1 
PÄIVÄMÄÄRÄ: 27/09/2011 
KUORMATTU: 2000 kg  

Pegasus 2 Rev A7 Suomi 11/2014 44



Paina PLUS ja MIINUS painikkeita ja siirry 
valikkoon   
7 – Muistin tyhjennys 

PUNNITUSTULOSTEN TYHJENNYS 

Hyväksy valinta painamalla ENTER. 

Näyttöön ilmestyy viereisessä kuvassa 
näkyvä teksti. 

 

Tyhjennä punnitustulosten muisti 
painamalla ENTER. 
Jätä muisti tyhjentymättä ja poistu 
toiminnasta painamalla RESET. 

KALIBROINNIN VALINTA 

Paina PLUS ja MIINUS painikkeita ja siirry 
valikkoon   
8 – Kalibroinnin valinta 
Hyväksy valinta painamalla ENTER. 

 

Näyttöön ilmestyy viereisessä kuvassa 
näkyvä teksti. 

 

Siirry PLUS ja MIINUS painikkeiden avulla 
muistissa olevien kalibrointien välillä. 
Muistissa voi olla korkeintaan 10 kalibrointia. 
Kalibroinnit suoritetaan salasanan 12 avulla. 

HUOMAUTUS: 
Näyttöön ilmestyy teksti “Ei kalibrointeja” jos 
muistiin ei ole tallennettu kalibrointeja. 

VALITSE > 
7 – Muistin tyhjennys 
8 – Kalibroinnin valinta 

Poista raportti ? 

ENTER hyväksy, RESET poistu 

VALITSE > 
7 – Muistin tyhjennys 
8 – Kalibroinnin valinta 

Kalibroinnin valinta 
Nimi: Kauha 1 
Numero: 5  
ENTER HYVÄKSY, RESET POISTU 

Kalibroinnin valinta 
Ei kalibrointeja 
Numero: 5  
ENTER HYVÄKSY, RESET POISTU 

Pegasus 2 Rev A7 Suomi 11/2014 45



Siirry tarvittavan kalibroinnin kohdalle ja 
hyväksy painamalla ENTER.

Näyttöön ilmestyy teksti. 

 

AKKUVARAUKSEN TARKISTAMINEN 

Paina painikkeita .

AKKU 
13,1 V 

Asetus OK 

Paina Reset/Delete palataksesi edelliseen 
valikkoon.
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KÄYTETYT SYMBOLIT 

Tässä käyttöohjeessa on käytetty tunnettuja symboleja, joiden avulla käyttäjää 
ohjeistetaan lukemaan tärkeät ohjeet ja varoitukset erityisesti järjestelmäasetusten 
antamisessa, koska näillä vaikutetaan suoraan järjestelmän oikeanlaiseen toimintaan. 

TAVALLISET SYMBOLIT 

Kiinnitä siis huomiota seuraaviin graafisiin symboleihin:  

Osoittaa asiaan liittyviä lisätietoja. 

Osoittaa, että näihin kohtiin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.  

Osoittaa toimintoa, joka voidaan toistaa 
useamman kerran peräkkäin.  

Osoittaa kahta vaihtoehtoista toimintoa. 

Osoittaa ehdotuksia toimenpiteiksi. 

* Osoittaa, että paino näytöllä on vain 
ohjeellinen ja annettu esimerkkinä. Voi 
myös osoittaa, että asiaan liittyy 
toisaalla annettuja lisäohjeita.  

Pegasus 2 Rev A7 Suomi 11/2014 47



LISÄVARUSTEET 

TULOSTIN - koodi 999-0009 “Iso kiinnitysjalka” 
TULOSTIN - koodi 999-0010 “Pieni kiinnitysjalka” 

• voidaan kytkeä kaikkiin dinamica generale-tietokoneisiin
• mahdollisuus määrittää asiakkaan nimi, osoite, yrityksen nimi jne.
• IP65-suojattu kotelo mahdollistaa käytön myös kriittisissä olosuhteissa
• edulliset ylläpitokustannukset
• käyttölämpötila-alue 0°C - +50°C.
• lämpöpaperirullat, leveys 57,5 mm, läpimitta enintään 50 mm
• tulostusmoduuli lämpövaikutuksella
• CEE-direktiivien mukainen
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VIKATILANTEET 
NÄYTTÖ EI MENE PÄÄLLEE

NÄYTTÖ SYY RATKAISU 

PIMEÄ 
Laitteelle ei tule virtaa. 

Ratkaisu 1: 

Tutki virtakaapelit 

huolellisesti. 

Ratkaisu 2: 
Tarkista järjestelmän 
syöttövirta (vähintään 9 V / 0,5 
A). 

Ratkaisu 3: 
Ota yhteys huoltoon tai 
maahantuojaan.
www.juhanirahkonen.fi  

HÄLYTYS PAINORAJAN YLITTYMISESTÄ 

NÄYTTÖ SYY RATKAISU 

Syy 1 
Ladattu kokonaispaino ylittää 
järjestelmän painorajan 999999 

Syy 2 

Näyttölaitteen painoraja 999999 

ylittyy. 
Syy 3 
Näytön tuloissa olevien 
muuntajien jännitearvot eivät ole 
valideja.  

Ratkaisu 1: 
Tallenna tai tulosta tiedot.
Mikäli tarpeen, paina Print/Save-
painiketta 3  sekuntia ja nollaa paino 
painamalla Reset/Delete-painiketta. 

Ratkaisu 2: 
Tee uusi näytepunnitus 
kalibrointia varten salasanalla 12. 

Ratkaisu 3: 
Tarkista paineanturit
(ks. laitteiston tarkistusohjeet). 
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HÄLYTYS ALHAISESTA AKKUVARAUKSESTA 

NÄYTTÖ SYY RATKAISU 

Akun varaus on liian alhainen. 

Ratkaisu 1: 

Tarkista akun kunto. 

Ratkaisu 2: 

Tarkista sulake, akun ja 
punnituslaitteiston väliset 
kaapelikytkennät.

NÄYTTÖ EI PÄIVITY 

NÄYTTÖ SYY RATKAISU 
Syy 1 

Tämä koskeaa ainoastaan staattista 
punnitusta. 

Kuormaimen aisa ei pysy asentoanturin 
kohdalle tai asetusta 
"Stat.as.aika" ei ole annettu salasanalla 
19. 

Ratkaisu 1: 

Pidä aisa asentoanturin 1 
kohdalla niin kauan kuin 
näytöllä on teksti "STOP!" 

Syy 2 

Asentoanturi ei aktivoidu. 

Ratkaisu 2: 

Tarkista asentoanturin 
kaapelit ja johtimet.  

Tarkista asentoantureiden 
toiminta (ks. laitteiston 
tarkistusohjeet). 

VIRHE ALUSTETTAESSA SOVELLUSTA 

NÄYTTÖ SYY RATKAISU 

Ohjelman käynnistyksessä ongelmia. Käynnistä vaaka uudelleen.
VIRHE 

ALUSTETTAESSA
KÄYNNISTÄ 
UUDELLEEN 

Pegasus 2 Rev A7 Suomi 11/2014 50



PUNNITUSVIRH
E 
NÄYTT
Ö 

SY
Y 

RATKAIS
U 

PUNNITUKSEN 
ARVO 
VIRHEELLINEN JA 
TOISTUU  

Virheellinen 
kalibrointi. 

Ratkaisu 1: 
Tarkista kalibrointi ja tee uusi 
kalibrointi erittäin huolellisesti.  

Ratkaisu 2: 

Paineanturi on 

vahingoittunut. 

PUNNITUKSEN ARVO 
VIRHEELLINEN, 
MUTTA EI TOISTU  

Painearvo ei ole tasainen tai oikea 
johtuen virheellisestä asennuksesta 
tai vahingoittuneesta paineanturista. 

Ratkaisu 1: 

Tarkista, että paineanturit on 
asennettu oikein.  

Ratkaisu 2: 

Tarkista, että asentoanturit on oikein 
asennettu. Tarkista 1-anturin (alempi) 
paikka ja lisää antureiden väliä.

Ratkaisu 3: 

Tarkista paineantureiden oikea toiminta 
(ks. laitteiston tarkistusohjeet). 

Ratkaisu 4: 

Varmista, että hydrauliikkassa ei ole 
vuotoja. 

Ratkaisu 
5: Varmista, että kauha on aina täysin
täyttöasennossa ennen aisojen 
nostamista.  
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Laitteiston tarkistus 
1 Kytke laite päälle käynnistys-

painikkeella: 

2 Näyttöön tulee teksti “Pegasus2" ja sen 
jälkeen ohjelmistoversio. 

3 Seuraavaksi näyttöön tulee teksti 
"Odota....." 

4 Paina noin 3 sekuntia Weight Mode-
painiketta. Näyttöön tulee laitteiston 
tarkemmat tiedot vianetsintää varten. 

 

Ver. 0006 
Kortti  4 . 0 . 0 . 0 

Odota….. 

YHT. 006 2 

0008316 

kg0 0 0008445 

1 
000 000 

punnitusten 
lukumäärä 

asento-
anturit 

paineanturi 1 (nosto) paineanturi 2 (lasku)

3 sekuntiaPaina

Asentoanturit: Tieto asentoantureiden aktivoitumisesta. Näytölle ilmestyvät 1 ja 2 
osoittavat anturin aktivoitumisen noston aikana. Ks. myös aktiivisen anturin palava ledi.

Paineanturi 1 (nosto): Lukeman pitää olla muuttumaton kun aisa on paikoillaan. Jos 
lukema vaihtelee, paineanturi voi olla vahingoittunut tai se voi olla asennettu sellaiseen 
kohtaan, missä nostopiirin paine ei ole tasainen.
Kuormaimen liikkuessa luvun tulee muuttua ja osoittaa nostavan sylinterin paineen 
vaihtelu. 
Paineanturi 2 (lasku): Lukeman pitää olla muuttumaton kun aisa on paikoillaan. Jos 
lukema vaihtelee, paineanturi voi olla vahingoittunut tai se voi olla asennettu sellaiseen 
kohtaan, missä kuormainta alas painavan piirin paine ei ole tasainen.
Kuormaimen liikkuessa luvun tulee muuttua ja osoittaa sylinterin alas painavan puolen 
paineen vaihtelu. 
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TULOSTIMEN PAPERIRULLAN VAIHTO 

Vaihda paperirulla seuraavasti: 
1. Avaa tulostimen kansi painamalla painiketta (OPEN), ks. kuva 1.16, tai
avauskielekkeillä, mikäli käytössä on 0128-optio, ks. kuva 1.17. 
2. Avaa muovikansi niin auki kuin se kevyesti avautuu (ks. kuva 1.18)
3. Työnnä uusi rulla pidikkeeseen ja varmista, että paperi kulkee oikeaan suuntaan
(ks. kuva 1.19). 
4. Vedä paperia rullasta kunnes se tulee tulostusaukosta ja sulje kansi (ks. kuva
1.20). 
5. Työnnä kantta, kunnes se lukittuu (ks. kuva 1.21).
6. Irrota ylimääräinen paperi leikkuureunaa vasten (ks. kuva 1.22).

HUOM. 
Jos muuta ei ole sanottu, kaikki ohjeet koskevat kaikkia PLUS II-malleja. 

Kuva 1.16 
Mallit, joissa OPEN-painike 

Kuva 1.17 
Mallit, joissa 0128-optio 

Kuva 1.18 
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Yritys:  dinamica generale® srl 
Osoite: Via Mondadori, 15 

46025 Poggio Rusco (MN) 
ITALIA 

VAKUUTAMME, ETTÄ SEURAAVA TUOTE: 

Malli: Mikrotietokonepohjaiset punnituslaitteet 
Kuvaus: Yksinkertaiset ja ohjelmoitavat punnituslaitteet 

Lisälaitteet: Kaikki konfiguraatiot 

on EU-direktiivin 2004/108/EC seuraavien normien mukainen: 
EMC-päästöt: EN 61326-1 

EN 55011(1999) – A1(2000) – A2(2003) 

EMC-immuniteetti:EN 61000-4-2 (96) – A1 (99) – A2 (01) 
EN 61000-4-3 (97) – A1 (02) 
EN 61000-4-4 (96) – A1 (01) – A2 (01) 
EN 61000-4-5 – (1997) 
EN 61000-4-6 (97) – A1 (01) 
EN 61000-4-8 (97) – A1 (01) 

Järjestelmät on testattu tyypillisellä kokoonpanolla käyttäen “dinamica generale®”-
paineantureita. 

POGGIO RUSCO, 28/08/2006 

Kuva 1.19 
 

Kuva 1.20 
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TAKUU 
Valmistajan takuu on 12 kuukautta toimituspäivästä laskettuna. Se koskee laitteisiin käytettyjen materiaalien 
laatua, oikeanlaista valmistusta sekä laitteen toimivuutta edellyttäen, että laitteissa on valmistajan 
tuotemerkkimerkintä sekä tuotannon sarjanumero. Takuun voimassaolon aikana valmistaja korjaa tai korvaa 
(valmistajan tehtaalla) huonoista materiaaleista tai valmistusvirheestä johtuen vioittuneet osat, edellyttäen että 
kyseiset osat toimitetaan valmistajalle rahtikulut maksettuina.  

Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat laitteiden virheellisestä käytöstä, puutteellisesta ylläpidosta, ilman 
erillistä lupaa tehdyistä muutoksista tai normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta. Takuu ei myöskään 
sisällä matkakuluja, ylityökuluja eikä rahteja. 

Takuuseen eivät kuulu toimittajan vastuu tai korvaukset henkilöille, laitteille tai tuotannolle aiheutuvista 
suorista tai epäsuorista vahingoista myöskään siinä tapauksessa, että ne ovat seurausta laitteen virheellisestä 
toiminnasta, viallisista materiaaleista tai rakenteesta.  

Valmistaja varaa oikeuden tämän käyttöohjeen sisällön muutoksiin tuotteiden edelleen kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden 
lisäämiseen tähtäävien laitteisto- tai ohjelmistomuutosten vuoksi. 

MUISTIINPANOJA: 
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DG-VAAKA 
Pegasus 2 

Alkuperäinen kirja: 
Dinamica generale 
Operators Manual 

Pegasus 2 
REV. A7 

Käännös päivitetty: 
Marraskuu 2014

Onnittelumme!  
Olet hankkinut itsellesi tuotteen, jonka valmistaja on dinamica generale® - 
elektronisten punnistusjärjestelmien, automaatio-järjestelmien ja NIR-
järjestelmien johtava valmistaja. Nämä laitteet tuovat korkealuokkaista 
tekniikkaa kaikille niille aloille, joilla niitä käytetään: karjanhoitoon, 
elintarviketeollisuuteen, teollisuuteen ja biolääketieteeseen. Jo vuosia olemme 
menestyneet kansainvälisillä markkinoilla korkean laatumme, 
kokemuksemme, luotettavuutemme ja ennen kaikkea edistyksellisen ja 
vallankumouksellisen tietotaitomme ansiosta. 

Juuri näiden periaatteiden mukaisesti olemme toteuttaneet myös nyt 
hankkimasi laitteen, joka on yksinkertainen mutta nykyaikainen, tarkka ja 
tehokas. Se tulee helpottamaan työntekoasi monta vuotta tästä eteenpäin. 
Tämä käyttöohje opastaa sinua punnitusjärjestelmän eri toiminnoissa 
mahdollisimman selkeästi ja kertoo uusimmistakin toiminnoista; valmistaja on 
pitänyt huolen myös siitä, että ohjeesta löytyvät myös kaikki perustavaa laatua 
olevat tiedot kuten laitteiston kokoonpano, lisävarusteet, vianetsintä ja 
laitteistoon liittyvät turvaohjeet. Toivomme, että tämä käyttöohje auttaa sinua 
entistäkin paremmin ja antaa teknistä tukea myös tulevina vuosina. Nyt 
toivotamme sinulle mukavaa työntekoa!  

dinamica generale® 
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