
We willen u graag informeren dat dit RAVAS product 100% recyclable is gebaseerd op het feit dat alle 
onderdelen op de juiste manier geproduceerd en verwerkt worden.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.ravas.com

Rev. 20200810
Schrijffouten en model veranderingen voorbehouden.

iForks-52 (BLE)

      

    GEBRUIKERSHANDLEIDING – iForks-52 (BLE) 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING



      

    GEBRUIKERSHANDLEIDING – iForks-52 (BLE) 2

AUB DEZE HANDLEIDING BEWAREN VOOR LATERE REFERENTIE 
Indien u vragen heeft over de duur en de voorwaarden van de garantie kunt u contact 
opnemen met uw leverancier. Ook verwijzen wij u naar onze algemene leveringscondities, 
welke op aanvraag geleverd worden.
 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en letsel veroorzaakt bij verkeerd opvolgen van 
onze werk- en veiligheidsinstructies en bij het niet opvolgen van algemene vormen van veilig 
werken, ook indien deze niet expliciet in deze handleiding zijn vermeld. 
Vanwege continue productverbeteringen kan het zijn dat op details verschillen zijn ontstaan 
tussen de handleiding en het geleverde product. Daarom dient u de instructies als richtlijn te 
gebruiken voor het installeren en gebruiken van de producten. Deze handleiding is met de 
grootste zorg samengesteld, echter de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
enige fouten en de daaruit voortvloeiende consequenties. Alle rechten zijn voorbehouden en 
deze handleiding en delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm dan 
ook.
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1. Introductie

2. Waarschuwingen & veiligheidsinstructies
Neem tijdens het gebruik van de iForks-52 (BLE) de algemeen 
geldende veiligheidsbepalingen en instructies in acht, zoals 
beschreven in deze handleiding. Werk stap voor stap, neem 
bij onduidelijkheden contact op met RAVAS.

Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de iForks-52 (BLE). Lees deze 
handleiding zorgvuldig door. De installatiemonteur dient op de hoogte te zijn van de inhoud 
van de handleiding en behoort deze nauwgezet in de correcte volgorde op te volgen. De 
handleiding dient zorgvuldig bewaard te blijven op een toegankelijke plaats. Bij verlies of 
beschadiging van deze handleiding is er de mogelijkheid een kopie aan te vragen bij RAVAS.

• Alle veiligheidsvoorschriften van de heftruck blijven geldig en onveranderd;
• Wegingen zijn niet toegestaan indien een persoon of object zich in de buurt van, rondom, 

onder of dichtbij de te wegen last bevindt;
• RAVAS is niet verantwoordelijk voor enig persoonlijk letsel van de gebruiker vanwege de 

aanwezigheid van de indicator in de cabine;
• Alle modificaties toegebracht aan het systeem dienen in overleg met de leverancier 

uitgevoerd te worden. Hij bevestigt dit schriftelijk voordat de werkzaamheden uitgevoerd 
mogen worden;

• De kopende partij is geheel verantwoordelijk voor het trainen van de gebruikers van het 
weegsysteem;

• Maak geen gebruik van het systeem voordat u volledig op de hoogte bent van alle 
aspecten;

• Controleer de nauwkeurigheid van het weegsysteem met regelmaat, dit om foute wegingen 
te voorkomen;

• Alleen getrainde en geautoriseerde personen mogen het weegsysteem repareren;
• Volg altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van het voertuig en vraag de leverancier 

voor advies indien er twijfels zijn;
• RAVAS is niet aansprakelijk voor fouten die optreden bij incorrecte wegingen of incorrecte 

weegapparatuur.

Indien u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op:

RAVAS Europe B.V.  Phone: +31 (0)418-515220
Toepadweg 7   Fax: +31 (0)418-515320
Postbus 2023    Internet: www.ravas.com
5300 CA Zaltbommel   Email: info@ravas.com
Nederland   Wijzigingen voorbehouden

IP65

min -10°C
15°F

0 0

max 40°C
105°F

READ
CAREFULLY

!
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• Gebruik de speciale Li-ion oplader en bekijk goed de specifieke oplaadcondities bij het 
opladen van de batterij.

• Voorkom invloeden van hoge temperaturen en blijf weg van vuur.
• Vervorm, verander of demonteer de batterij niet.
• Verbind de (+) en (-) aansluitingen niet met metalen voorwerpen.
• Leg de batterij niet in het water of zeewater. 
• Gooi niet met de batterij om sterke schokken te voorkomen.

• Wanneer een batterij lekt, moet deze direct en op de juiste manier worden ingepakt en 
behandeld worden als recyclebaar product.

• Wanneer als gevolg van lekkage van de batterij vloeistof in uw ogen komt, maak dan 
onmiddellijk de betreffende plek schoon met water zonder in uw ogen te wrijven, en 
vraag direct medische hulp.

• Het opladen van de batterij stopt automatisch. Wanneer door welke oorzaak ook de 
batterij niet volledig is opgeladen na 8 uur (LED van de lader wordt niet groen), stop dan 
direct met laden door de batterij uit de houder te halen. De batterij of de lader werkt niet 
naar behoren, vervang de batterij of de lader.

• Het opslaan en/of gebruiken van de batterij buiten de gegeven temperatuur waarden kan 
een negatief effect hebben op de levensduur van de batterij.

• Gebruik geen batterij die lekt, vervormd is of op elke manier afwijkt van normaal.
• Batterij moet in een droge omgeving worden opgeladen.

WAARSCHUWING

2.1 Lithium Ion Batterij

• De batterij is niet volledig opgeladen bij levering! Zorg ervoor dat de batterij volledig 
is opgeladen met de speciale LI-ion oplader vóór het in gebruik te nemen. De LED op de 
batterij wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

• Nadat de batterij volledig leeg is geweest. Een lege batterij zal kapot gaan (verlies van 
capaciteit) wanneer deze niet direct volledig wordt opgeladen.

Opladen kan op elk moment ongeacht percentage batterijlading dat er op dat moment nog 
over is. Echter, de batterij moet volledig worden opgeladen wanneer de volgende situaties 
zich voordoen:

Belangrijke Veiligheidsinformatie

GEVAAR

WAARSCHUWING
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Nominal voltage / capaciteit BA-3.7V-5.2A: 5.2 Ah

Bereik gebruikstemperatuur Tijdens gebruik: -10°C -  +50°C
Tijdens opladen: 0°C  -  +40°C

Specificaties

• Normaal opladen 
- Volledig opladen duurt 6-7 uur (een deels ontladen batterij zal sneller volledig geladen 
zijn). 
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt de lader automatisch. 
- Na laden moet de batterij uit de lader worden gehaald. 

• Opslag van de batterij 
- Wanneer het weegsysteem voor langere tijd niet gebruikt zal worden, zorg er dan voor 
dat de batterij ongeveer 70% van zijn capaciteit over heeft. Zorg er bovendien voor dat 
de batterij niet volledig leeg raakt door deze elke 6 maanden een keer op te laden. 
- Bewaar de batterij los van het weegsysteem in een overdekte en afgeschermde 
omgeving (ong. +10°C - +20°C) waar het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of 
regen. 

• Batterijduur 
De batterij is een gebruiksvoorwerp. De batterij zal bij herhaaldelijk gebruik en na verloop 
van tijd geleidelijk haar laadvermogen verliezen. Wanneer de gebruiksduur van de 
batterij steeds korter en korter wordt, heeft de batterij haar langste tijd gehad. 
Opmerking: Neem contact op met uw leverancier voor een vervangende of extra batterij. 

• Gebruikte batterijen 
Lithium ion batterijen zijn recyclebare en 
waardevolle energiebronnen. Voor hergebruik 
van kapotte batterijen, volg lokale richtlijnen. 
Bij twijfel, stuur de batterij terug naar uw 
leverancier voor een juiste verwerking ervan.

Gebruik
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1.

2.

3. Systeem installeren
3.1  Installatie van de iForks-52 (BLE)
De  standaardvorken dienen te worden verwijderd van het vorkenbord. De iForks-52 (BLE) 
moeten worden gemonteerd op het vorkenbord volgens de afbeelding.

3.2  Vergrendeling van de iForks-52 (BLE)
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3

2

1

3.3  Installatie van de indicator
Zoek een geschikte positie voor de indicator:

1.  Onder de veiligheidskooi 
2.  Aan de rechterzijde van de draagkolom
3.  Op het instrumentenpaneel.

Installatie van de indicatormontagesteun.
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1. 2.

3. 4.

3.4  Plaatsen van de batterijpakketten in de iForks-52 (BLE)
1.  Druk de rode sluitclips naar beneden om de batterij houder te ontgrendelen.
2.  Open de batterijhouders van beide vorken.
3.  Plaats de batterijpakketten in de batterijhouders van beide vorken totdat de rode sluitclips 
weer omhoog schieten.
4.  Vergrendel de batterijhouders van beide vorken totdat je een “klik” hoort.
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e1 e2 e3 F1 F2
NET

ID CODE PT TOTAL KG/LB

CLR

12

3.5  Aansluiten en inschakelen van de iForks-52 (BLE)

• De Bluetooth verbinding tussen de indicator en de vorken komt automatisch tot stand.
• De vorken zijn “ACTIVE” wanneer op beide iForks de blauwe LEDs (1 & 2) regelmatig 

knipperen.
• Na 5 sec. is alle electronica opgewarmd en kun je beginnen met wegen.

1

3

2

OR

Inschakelen van de iForks-32 (XT):
Beweeg de iForks-32 (XT) snel omhoog of 
omlaag.

OPMERKING:  Wanneer de vorken niet aanstaan, zal de indicator de volgende tekstberichten 
herhaaldelijk laten zien: “Initializing…” en “Transmitters powered?”. 
Zorg ervoor dat de transmittermodules aanstaan. Kijk ook de batterijen na!

Aan/Uit
knop

Zet de indicator aan of uit door 
op de aan/uit knop te drukken.
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4. Gebruik
4.1  Indicator functies

Aan/Uit
knop

USB input
(voor USB stick)

4.2 Display Functies
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4.2 Display Functies
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No. Functionaliteit / Beschrijving Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Electronisch typeplaatje
Goedgekeurd klasse III symbool
Gewichtsdisplay
USB symbool*1

Stabiel gewichtssymbool
Aanduiding bereik
Aanduiding schaal
Identificatie code label
Mast kantelpositie
Aanduiding zwaartekrachtpunt
Functietoetsen zichtbaarheid
Knop om volgende rij te selecteren
Lege toetsvelden
Som toets
Tarra toets
Vooraf ingestelde tarra toets
Nul toets
Label totaalregister
Label tarra code
Aanduiding nulpunt
Veld van meldingen
Balk gewichtsindicatie
Geheugen actief
Aanduiding ‘Net’
Eenheid
Tijd
Batterijstatus symbool

Toont de min., max. en graduaties
Alleen zichtbaar wanneer OIML of NTEP gekeurd
Bij graduaties <1 is de decimaalpunt actief
Alleen zichtbaar wanneer USB connectie actief is
Zichtbaar als gewicht stabiel is
Toont actieve bereik
Toont welke schaal actief is (bijv. referentieschaal)
Druk op dit veld voor meer ID’s
Voor OIML/NTEP is dit gelimiteertd (graden worden rood)
Toont ‘TIP’ of ‘SIDE’ als punt teveel afwijkt
Voor grotere weergave van gewicht, kies ‘hide’
Ook gebruikt om naar gebruikersinstellingen te gaan
Voor meer functie zie gebruikersmenu
Om gewicht aan het totaal toe te voegen
Tarreert huidige gewicht en keert terug naar ‘NET’ gewicht
Opent veld van vooraf ingestelde tarra
Zet huidige gewicht op nul (alleen bij kleine afwijkingen)
Voor meer totalen, druk op dit veld
Voor meer tarra codes, druk op dit veld
Alleen actief als binnen het nulbereik valt
Foutmeldingen staan hier weergegeven
Indicatie van huidige gewicht op de schaal
Indicatie dat totaalgeheugen is gebruikt
Alleen actief als een netto waarde wordt getoond
KG of LB eenheid wordt hier getoond
hh:mm
Toont achtereenvolgens de status van F1, F2 en indicator

*1:  Het USB-pictogram wordt bepaald bij het inschakelen van de indicator.

Ingeschakeld in ‘DEVICE’ -modus. In deze modus is het mogelijk om te 
lezen en te schrijven naar een USB-stick.

Ingeschakeld in ‘HOST’ -modus. In deze modus is het mogelijk om de 
firmware bij te werken via een pc-verbinding (alleen voor RAVAS-technici). 
Indien ingeschakeld in de hostmodus, blijft het in deze modus totdat de 
indicator weer wordt uitgeschakeld.
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4.3  Netto / Tarra / Bruto gewicht

4.3.1  Nettoweging: automatische tarra

1 2

3 4

UITLEG:  Netto(1) + Tarra(2) = Bruto(3)

1 2 3

De indicator is op nul gezet. De “NET” indicator laat 
zien dat  het tarragewicht actief is.
‘Tare:25kg’ toont het tarra gewicht.

Druk op de →T← toets.
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5

7 8

9

6

De indicator laat de nettowaarde van het 
gewogen gewicht zien.

De indicator geeft het brutogewicht 

OPMERKING

Voor OIML RAVAS-5200 wordt de tarra 
automatisch gewist wanneer het  
gewicht terugkeert naar het bruto 
nulpunt! Voor de volgende weging moet 
de tarra opnieuw worden geactiveerd.

Druk op de →T← toets.
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4.3.2  Nettoweging: handmatige tarra (PT)

1

3 4

5 6

2

Druk op vakje ‘TARE’. Een pop-up screen verschijnt. Selecteer het 
gewenste ‘Preset Tare’ vakje.

Als de preset tare die je selecteert leeg is, dan 
moet je een tarra waarde invoeren. 
Bevestig met ‘Enter’.

Benoem je ‘Preset Tare’ waarde (max. 14 tekens).

Het ‘NET’ teken toont dat het tarra gewicht 
geactiveerd is. 
‘Tare: Euro pallet 25kg’ toont het tarra gewicht.

De indicator toont nu het netto (NET) gewicht.

Hef het gewicht.
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4.4  Netto weging: Tarra resetten (op 2 manieren)
4.4.1 optie 1

4.4.2 optie 2

1 2

1 2

Wanneer een tarragewicht 
actief is, druk op de →T← 
toets.

De indicator is terug in de weegmodus en is klaar 
voor de volgende weging. Het ‘NET’-teken is weg. 
In tarra veld is ‘None’ actief.

Druk op de tarra toets. Selecteer > none.

OPMERKING

Voor OIML RAVAS-5200 wordt de tarra 
automatisch gewist wanneer het gewicht 
terugkeert naar het bruto nulpunt! Voor de 
volgende weging moet de tarra opnieuw 
worden geactiveerd.
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4.5  Activeren en wijzigen van de ID-code

1

3 4

5

2

Het ID-veld toont de 4 ID-codes. 
Druk opnieuw op ‘ID veld’.

Aan de linkerkant van de toets kun je de ID-
codes activeren (alleen de actieve ID-codes zijn 
zichtbaar op de afdruk).

Wanneer je drukt op de rechterkant van de toets, 
verschijnt er een ID-ingave veld, waarin je één van 
de 10 vooraf ingestelde ID codes kunt selecteren. 
Let op: bij een nieuw systeem moeten deze eerst     
benoemd worden. Om een naam te veranderen, 
druk op instellingensymbool.

Voer een ID code of naam in (max. 14 tekens).

Druk op ‘ID 1’ veld.

Bij de RAVAS-5200 kun je tot wel 4 ID-codes invoeren die zichtbaar zijn op de printafdruk of 
bij gebruik in datacommunicatie.
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Na het invoeren van één of meerdere 
ID-codes, selecteer de ID van je 
voorkeur en druk op ‘pijl-terug’.

Druk op ‘pijl-terug’ toets om terug te 
keren naar weegmodus.

Alleen ID-1 wordt getoond. Op de printafdruk of bij 
overzetten van data, worden alle codes getoond.

5 6

7 8

Om de actieve codes in display te zien, herhaal stap 
1 en 2. Druk op ‘pijl-terug’ toets om terug te keren 
naar hoofdscherm (zie stap 6).
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4.6 Totaliseren, printen, wissen geheugen en versturen van data

4.6.1  Gewicht toevoegen aan subtotaal

4.6.2  Wijzig actief totaalgeheugen

1 2

3

1 2

Druk op ‘total’ veld. Selecteer je totaalgeheugen van je voorkeur.

Het gewicht is toegevoegd.Laad het weegsysteem.

Druk op de → Σ ← toets.

Het gewicht is opgeteld bij het geselecteerde     
totaalgeheugen.

Indien gewenst kun je een 
totaalgeheugen selecteren.
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4.6.3  Printen enkel gewicht

4.6.4  Verstuur via WiFi

1 2

3 4

1 2

Laad het weegsysteem. Druk op de printer toets.

De indicator is nu aan het printen. Het gewicht is geprint en de indicator is 
klaar voor de volgende weging.

Het display moet eerst een nieuw gewicht tonen.      
Druk op de Wifi-toets.

De indicator is aan het versturen.
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4.6.5  Wijzigen, wissen en printen totaalregisters

3 4

1

3

2

4

Wanneer dit in beeld komt, is de verbinding verbroken. 
Het gewicht wordt in het geheugen opgeslagen en 
verstuurd zodra de verbinding weer hersteld is.

Het is niet mogelijk hetzelfde gewicht voor de      
tweede keer te verzenden.

Druk op ‘total’-veld. Selecteer het totaalgeheugen dat je wilt printen 
of wissen en druk op instellingensymbool.

Druk op ‘Print Total’ om een totaalafdruk te      
krijgen van het geselecteerde totaalregister.

De indicator is je afdruk aan het printen.
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5 6

7 8

9

Krijg gedetailleerde informatie over het 
geselecteerde totaalregister.

Druk op ‘Info’.

Wanneer je na het printen het actieve 
totaalgeheugen wilt resetten, druk op ‘OK’.

Druk op ‘Clear’ als je alle informatie wilt wissen in 
het totaalregister. Of ga terug als je het register niet 
wenst te veranderen.

Wijzig de naam van het 
geselecteerde totaalregister.

Je kunt nu de naam wijzigen, druk op ‘Enter’      
wanneer je klaar bent.
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4.7  Stukstelling

1

3

2

4

Druk op ‘pcs symbol’. Dit symbool 
kleurt nu groen, om aan te geven 
dat het stukstellen geactiveerd is.

4.7.1  Activeren functie van stukstellen

Het ‘pcs’-symbool is groen, om aan te geven 
dat het stukstellen geactiveerd is.

Het display keert automatisch terug naar het 
startscherm.

NOTE

Als de toets om te schakelen tussen eenheden 
is geactiveerd in de menubalk, kan deze niet 
worden gebruikt in de modus van stukstellen. 
De toets van de schakelaar is grijs in plaats van 
wit. Keer terug naar de basisweegmodus als je 
schakelaar voor eenheden wilt gebruiken.

Wanneer het symbool van het 
stukstellen niet verlicht is, dan 
is stukstellen niet geactiveerd.

Druk op toets met pijl omlaag.
Het ‘basic weight’ symbool is groen. 
Dit betekent dat stukstellen niet 
geactiveerd is.
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1

3 4

5 6

2

4.7.2  Handmatig invoeren stukstellen

Pak een lading op.

Activeer stukstellen door op 
het ‘toggle weight / piece’ 
symbool te drukken.

Selecteer ‘Manual piece weight’.
Voer het stuksgewicht in en bevestig met Enter.

Het aantal stuks wordt getoond op het 
display.

Voor handmatig ingeven van het stuksgewicht 
of berekenen van het gewicht via de referentie 
schaal druk op              (stukstellen)

Het stuksgewicht wordt nu getoond op het 
display.
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7

1 2

8

Het totaalgewicht wordt getoond op het display.

Herhaal stap 1 en 2 van hoofdstuk 
4.7.1.

Druk 
op

4.7.3  Berekenen van het stuksgewicht

3 4

Voer het aantal stuks in dat zal worden toegevoegd of 
verwijderd van de lading, bijv. 2. Bevestig met ‘Enter’. 
Let op: het verschil in gewicht moet op zijn
minst 5 - 10 kg zijn.

Selecteer ‘Sample PCS weight-W1(MAIN)’.

Het stuksgewicht wordt automatisch berekend (zie 
links op het display)

Het ingegeven aantal stuks toevoegen aan of 
verwijderen van de lading. Bevestig met ‘OK’.
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4.8  Data opslag op USB stick

1

3 4

2

Na het opslaan van de weegdata, plaats een USB 
stick in de indicator.

Lees vóór het insteken van de USB stick aub de 
opmerkingen geplaatst bij 4.8.3!

Zodra de verbinding is gemaakt, verschijnt een 
witte afbeelding van een USB stick op het display.

5 6
De overdracht van data start automatsch en de  
afbeelding van de USB stick wordt groen. Zolang 
deze groen is, worden data overgezet. Wanneer de 
afbeelding weer wit is, is de overdracht geëindigd.

Wanneer de USB stick wordt aangesloten op de 
PC, wordt de map met gegevens automatisch 
weergegeven.

Na voltooien van de wegingen, druk op de → Σ ← 
toets om alle data op de indicator te bewaren.

OPMERKINGEN:

1)  Zorg ervoor dat de USB stick leeg is of in ieder 
     geval géén weegdata bevat van een eerdere 
     weging!

2)  De USB stick alleen insteken wanneer de 
     indicator aan staat!

3)  De indicator werkt alleen met USB stick format 
     FAT32.

Let op: De initialisatie van de USB poort wordt 
altijd gedaan bij opstarten van de indicator.

Als het USB icoon wordt getoond 
als een USB-stick, dan is de USB 
poort gedefinieerd als ‘apparaat’. 

Als het USB icoon wordt getoond als 
een USB-connectie, dan is de USB 
poort gedefinieerd als gast voor de 
PC connecties. Het behoudt deze 
instelling totdat system opnieuw 
wordt uit- en ingeschakeld.
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4.9  Wijzigen van tijd en datum

1 2

5 6

3 4

Druk op pijl naar beneden. Druk op pijl omhoog/omlaag.

Druk op instellingensymbool. Selecteer ‘User menu’.

Het gewicht is toegevoegd aan het geselecteerde 
totaalgeheugen.

Selecteer de parameter die je wilt wijzigen.
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7 8

Om terug te keren naar de normale weegmodus, druk twee keer op de ‘Back’ toets.

Voer juiste tijd in. Verplaats de cursor naar de 
volgende waarde door op de punt (‘.’) te drukken. 

Druk op ‘Enter’ wanneer je klaar bent.
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4.10  Change button functions & positions
4.10.1  Wijzigen toetsfuncties

5

3 4

1 2

Ga naar het gebruikersmenu. 

Selecteer ‘Button Functions’.

Selecteer de toets die je wilt wijzigen. In dit       
voorbeeld nemen we de print-toets.

Selecteer ‘Function’. Vink de gewenste acties aan die, nadat op de 
‘Printer’ toets is gedrukt, moeten plaatsvinden.

Als je klaar bent, druk je op ‘Enter’. De     
wijzigingen worden opgeslagen.
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4.10.2  Wijzigen toetsposities

5

3 4

1 2

Je kunt ook de locatie van de toets wijzigen. Veel 
gebruikte toetsen op een betere locatie zetten en 
verbergen van toetsen die niet vaak gebruikt worden.

Ga naar ‘Button Functions’ in het gebruikersmenu. 
Selecteer de toets die je wilt verplaatsen. In dit 
voorbeeld de printer toets.

Als een toets niet in gebruik is - in ons voorbeeld     
wordt de printer pas na levering geïnstalleerd - dan 
staat de locatie default ingesteld op ‘None’.

Selecteer de rij en toetspositie waar de printertoets 
geplaatst moet worden. Druk op ‘Enter’ om de 
wijzigingen op te slaan.

De printertoets is nu aanwezig op toets 2 van rij 1.
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4.11  Instellen zichtbaarheid toetsen (bij start)

5

3 4

1 2

Standaard bij opstarten staan de toetsen onderaan het 
display. Druk op ‘<’ als je ze wilt verbergen, maar als je 
indicator weer opstart, zijn ze weer zichtbaar. Wil je de 
toetsen altijd verbergen, volg dan de volgende stappen.

Ga naar het gebruikersmenu. Selecteer ‘Display 
settings’.

Het vakje voor ‘Key functions’ staat aangevinkt, wat 
betekent dat de toetsen altijd zichtbaar zijn.

Door het vinkje weg te halen, zijn de toetsen bij 
opstarten van de indicator niet meer zichtbaar zijn. 
Druk op ‘Enter’ om de wijzigingen op te slaan.

Het gewicht wordt op het display nu groter 
weergegeven. Wanneer je de toetsen 
weer nodig hebt, druk dan op ‘>’.
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4.12  Debug modus voor gebruiker

Zet de indicator aan door op de aan/uit 
knop te drukken.

Druk 2x op de toets met pijl omlaag om 
langs de verschillende toetsen te gaan.

Druk op symbool van gebruikersinstellingen. Selecteer ‘User menu’.

Selecteer ‘Service help’. Druk op ‘Debug’.

1 2

5 6

3 4

De 5200 indicator heeft de mogelijkheid om de invoerwaarden van de krachtopnemers en de 
hellingpositie van de iForks te controleren. Ook is het mogelijk de Bluetooth communicatie 
tussen de indicator en de iForks te controleren. Dit kan waardevolle informatie zijn wanneer er 
problemen zijn met de verbinding.
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Druk ‘BLE’.Controleer de signalen van de krachtopnemer 
[AD-counts] en van de hellingsensor [grades].

Deze tabel geeft je alle informatie met betrekking 
tot de Bluetootverbinding.

• Druk op ‘REFRESH’ voor een update 
van de tabel.

• Druk op ‘Clear’ om alle waarden in de 
tabel te resetten naar [0].

• Druk op ‘BACK’ om terug te keren naar 
het vorige scherm.

7 8

9

Opmerking:
Na elke refresh-actie zullen de kanalen andere waarden tonen, omdat de Bluetooth continu 
schakelt tussen kanalen om de best mogelijke verbinding te behouden.
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4.13  Alibi geheugen

De 5200 heeft de mogelijkheid om een alibi geheugen op te vragen. De indicator bewaart elke 
weging in zijn alibi geheugen en kent aan elke weging een uniek nummer toe.

De data die in het alibi geheigen worden opgeslagen, zijn:

1. Date > dit is de datum in het format dd\mm\yy (EU).
2. Time > dit is de tijd in het format hh:mm.
3. Gross weight > laat het bruto gewicht zien. Bijvoorbeeld: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > laat het netto gewicht zien. Bijvoorbeeld: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > laat het tarra gewicht zien. Bijvoorbeeld: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi nummer > dit is een 10-cijferig nummer dat door de indicator zelf 

gegenereerd wordt.

1

Druk 2 keer op de pijl-omlaag 
toets om door de toetsen te 
scrollen.

Aan/Uit
knop

Zet de indicator aan door op de 
Aan/Uit knop te drukken.

2
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3

5

7

6

4

Druk op het 
instellingensymbool.

Druk nu op ‘User Menu’.

De informatie van de laatste weging wordt 
weergegeven op het display.

Door op ‘Prev’ te drukken, wordt de 
informatie van eerdere wegingen zichtbaar.

Druk op ‘Service Help’. Druk op ‘Alibi’.
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5. Waarschuwingen en foutmeldingen

5.1 Waarschuwingen voor punt- en zijbelasting

De 5200 indicator heeft een aantal praktische veiligheidswaarschuwingen om de chauffeur te 
helpen ladingen veilig op te tillen en ongelukken te voorkomen. De waarschuwingen voor de 
punt- en zijbelasting worden getoond in speciale pictogrammen in de linker benedenhoek van 
het scherm. De uitleg hierbij is als volgt:

TIP - Puntbelasting 
het zwaartepunt van de huidige belasting op de weegschaal is 
teveel geconcentreerd op de punt van de vorken. Probeer de 
lading te herplaatsen of probeer hem aan de andere kant op 
te pakken. Het is altijd beter om het zwaartepunt meer naar de 
truckzijde te richten dan naar de puntzijde van de vorken.

SIDE - Zijbelasting 
het zwaartepunt van de huidige belasting op de weegschaal 
is teveel geconcentreerd op de linkerkant van de de vorken. 
Probeer de lading te herplaatsen of probeer hem aan de andere 
kant op te pakken. Het is altijd beter om het zwaartepunt meer 
naar de truckzijde te richten dan naar de linker (of rechter) zijde 
van de vorken.

SIDE - Zijbelasting 
het zwaartepunt van de huidige belasting op de weegschaal 
is teveel geconcentreerd op de rechterkant van de de vorken. 
Probeer de lading te herplaatsen of probeer hem aan de andere 
kant op te pakken. Het is altijd beter om het zwaartepunt meer 
naar de truckzijde te richten dan naar de rechter (of linker) zijde 
van de vorken.

OK 
het zwaartepunt van de huidige belasting op de weegschaal is 
correct.
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5.2 Mastpositie

Om een beter idee te krijgen van de horizontale positie van de vorken, toont de 5200 indicator 
een afbeelding van de vorken met een hoek in graden. Dit helpt de chauffeur om op een 
veiligere manier de pallets in een stelling te plaatsen. De uitleg hierbij is als volgt:

Achterover gekantelde mast is 5 °
Als de hoek in het rood wordt vermeld, betekent dit dat u 
een geijkt systeem heeft en dat u daarom beperkt bent in het 
weergeven en gebruiken van het gewicht voor afdrukken en / of 
verzending. In dat geval wordt het gewicht niet weergegeven, 
tenzij u de mast binnen de grenzen van de limieten in 
tegengestelde richting kantelt.

Voorover gekantelde mast is 5 °
Als de hoek in het rood wordt vermeld, betekent dit dat u 
een geijkt systeem heeft en dat u daarom beperkt bent in het 
weergeven en gebruiken van het gewicht voor afdrukken en / of 
verzending. In dat geval wordt het gewicht niet weergegeven, 
tenzij u de mast binnen de grenzen van de limieten in 
tegengestelde richting kantelt.

Mast staat horizontaal
Dit is de perfecte positie voor nauwkeurige gewichtsmetingen 
en ook om de goederen in een rek te plaatsen. 
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5.3  Foutmeldingen

Foutmelding Oplossing
Weight not stable
Forks overloaded
Not allowed
Out of zero range
Load cell overloaded
Negative weight

Signal too low
Cal. point too low
Bad calibration
Charge battery F1!

Charge battery F2!

Charge battery Ind.!

No signal F1

No signal F2

Bad signal F1

Bad signal F2

Not level

OIML not allowed
NTEP not allowed
OIML Cal. locked

NTEP Cal. locked

Low battery indicator

Low battery F1

Low battery F2

Gewicht moet stabiel zijn om deze actie uit te voeren.
Verwijder gewicht van de vorken.
De uitgevoerde actie is niet toegestaan vanwege beperkingen.
Zorg ervoor dat de truck ongeladen is bij instellen van nieuw nulpunt.
Gebruik krachtopnemers met andere capaciteit of met minder signaal.
Het signaal van dit kalibratiepunt is lager dan verwacht. Verhoog het 
gewicht.
Niet genoeg verschil in signaal om een betrouwbare meting uit te voeren.
Zorg ervoor dat dit kalibratiepunt hoger is dan de vorige.
Kalibratie is niet opgeslagen. Voer een nieuwe kalibratie uit.
Batterijspanning van vorkmodule 1 is kritisch laag; batterij moet opgelad-
en worden. Bij negeren bestaat risico dat data verloren gaan of dat geen 
nieuwe weging uitgevoerd kan worden.
Batterijspanning van vorkmodule 2 is kritisch laag; batterij moet opgeladen 
worden. Bij negeren bestaat risico dat data verloren gaat of dat geen 
nieuwe weging uitgevoerd kan worden.
Batterijspanning van indicator is kritisch laag; batterij moet opgeladen 
worden. Bij negeren bestaat risico dat data verloren gaat of dat geen nieu-
we weging uitgevoerd kan worden.
Geen communicatie mogelijk tussen vorkmodule 1 en indicator door verlies 
van signaal.
Geen communicatie mogelijk tussen vorkmodule 2 en indicator door verlies 
van signaal.
Probeer de communicatie te verbeteren door de indicator of vork 1 te 
verplaatsen.
Probeer de communicatie te verbeteren door de indicator of vork 2 te 
verplaatsen.
Vorken zijn teveel gekanteld om accuraat te meten. Zorg ervoor dat de 
mast van de truck binnen de verticale tolerantie valt.
Uitgevoerde actie is niet toegestaan vanwege OIML-beperkingen.
Uitgevoerde actie is niet toegestaan vanwege NTEP-beperkingen.
Kalibratie- of parameterinstellingen zijn vergrendeld vanwege 
OIML-beperkingen. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
Kalibratie- of parameterinstellingen zijn vergrendeld vanwege 
NTEP-beperkingen. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
Waarschuwing dat de batterij van de indicator bijna leeg is. U kunt 
overwegen de batterij op te laden.
Waarschuwing dat de batterij van vorkmodule 1 bijna leeg is. U kunt 
overwegen de batterij op te laden.
Waarschuwing dat de batterij van vorkmodule 2 bijna leeg is. U kunt 
overwegen de batterij op te laden.

Foutmeldingen worden weergegeven in het veld van de meldingen (21).
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Foutmelding Oplossing
Load not centered

Transmission error
Database full

Underload
FRAM error
Only in default units

Configuration error

Wrong firmware F1

Wrong firmware F2

Height sensor error

G-sensor error

Data mismatch

Invalid TAC code
Invalid CAL code
Retry
Tare already active
Preset tare invalid
Invalid input
Calibration error

Ind. power too low!

Reset
BLT-Master Connect Failed 
2011

Het zwaartepunt van de lading (aangegeven door de stip) ligt te ver naar 
buiten, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en onnauwkeurige metingen. 
Verplaats de lading in de tegenovergestelde positie van het 
zwaartepunt.
Geen ACK ontvangst van RDC applicatie of andere communicatiestoring
Database voor opslag RDC weeggegevens is vol. Ga naar een plek met 
gegarandeerde WLAN-verbinding om de opgeslagen data te verwijderen en 
de database te legen. Wijzig de instelling in het gebruikersmenu als de RDC 
applicatie niet wordt gebruikt, 
Negatieve bruto lading. Hef de vorken van de vloer.
Er is een fout met FRAM. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
Uitgevoerde actie is niet toegestaan tijdens geschakelde modus. Druk eerst 
op knop ‘eenheden wisselen’ of wacht tot de eenheden 
automatisch terugschakelen naar de oorspronkelijke eenheden (na 3 sec.).
Er is een probleem met de configuratie van de hardware. Kan voorkomen na 
vervanging van een onderdeel. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
De software in vorkmodule 1 correspondeert niet met met de firmwareversie 
van de indicator. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
De software in vorkmodule 2 correspondeert niet met met de firmwareversie 
van de indicator. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
De uitgangsignalen van de hoogtesensor van de vorkmodules verschillen te 
veel. Neem contact op met uw dealer / leverancier.
De uitgangsignalen van de G-sensor van de vorkmodules verschillen te veel. 
Neem contact op met uw dealer / leverancier.
De Master module ontvangt beschadigde gegevens. Neem contact op met 
uw dealer / leverancier.
De ingevoerde TAC code is niet correct.
De ingevoerde CAL code is niet correct.
Onjuiste backup-herstelactie of kalibratie-actie.
Er is al een tarrawaarde actief. Verwijder de oude tarra eerst.
De vooraf ingevoerde tarrawaarde is niet geldig.
De invoer is niet geldig.
Er is iets fout in de kalibratie. Verricht een reset en voer vervolgens een 
nieuwe kalibratie uit.
Het vermogen van de indicator is zo laag dat het juist functioneren van 
het systeem niet langer gegarandeerd kan worden. Het systeem zal na 10 
seconden automatisch uitgaan.
Herstart of reset wordt uitgevoerd.
Bluetooth-mastermodule niet geïnstalleerd of defect.
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Voor de vorken van een mobiel weegsysteem gelden dezelfde onderhoudsvoorschriften als 
voor normale vorken.

Main guidelines: 

• Het weegsysteem voldoet aan de afschermingsnorm IP65. Dit wil zeggen dat stof of 
vocht in de vorm van regen of een waterstraal uit alle richtingen de werking van de 
electronica niet zullen beïnvloeden. Hogedrukstralen echter, zeker in combinatie met 
verwarmd water of reinigingsmiddelen, zullen leiden tot binnendringen van vocht. Dit 
zal de werking van het systeem negatief beïnvloeden. Wanneer er sprake is van 
een RVS behuizing, gebruik dan nooit een schoonmaakmiddel dat chloride 
bevat. Hierdoor ontstaan en bruine plekken op het chassis.

• Alleen specialisten mogen lassen. Dit om schade aan elektronica en loadcellen te 
voorkomen.

• Alle veiligheidsvoorschriften van de heftruck blijven geldig en onveranderd;
• Wegingen zijn niet toegestaan indien een persoon of object zich in de buurt van, 

rondom, onder of dichtbij de te wegen last bevindt;
• Alle modificaties toegebracht aan het systeem dienen in overleg met de leveran-

cier uitgevoerd te worden. Hij bevestigt dit schriftelijk voordat de werkzaamheden 
uitgevoerd mogen worden;

• De kopende partij is geheel verantwoordelijk voor het trainen van de gebruikers van 
het weegsysteem;

• Maak geen gebruik van het systeem voordat u volledig op de hoogte bent van alle 
aspecten;

• Controleer de nauwkeurigheid van het weegsysteem met regelmaat, dit om foute 
wegingen te voorkomen;

• Alleen getrainde en geautoriseerde personen mogen het weegsysteem repareren;
• Volg altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van het voertuig en vraag de 

leverancier voor advies indien er twijfels zijn;
• RAVAS is niet aansprakelijk voor fouten die optreden bij incorrecte wegingen of 

incorrecte weegapparatuur.
• RAVAS is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van de instellingen. Indien hierdoor 

problemen ontstaan, valt dit niet onder garantie.

6. Maintenance
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7. RAVAS WeightsApp

Met de RAVAS WeightsApp kun je data van je mobiele weegsysteem direct overzet-
ten naar je smartphone of tablet.

De app toont niet alleen het gewicht in grote cijfers op een smartphone of tablet, 
het slaat ook alle gegevens van bruto gewicht, tarra gewicht, product codes, datum 
& tijd en de ID van het apparaat of de heftruckchauffeur op. Na opslag kan de hele 
dataset als een CSV-bestand via e-mail worden verstuurd, waarna het geïmporteerd 
kan worden in een spreadsheet programma op een PC.

In de app kun je:

• de ID van een medewerker of apparaat invoeren
• tarra gewichten invoeren (automatisch of handmatig)
• nulstellen van het weegsysteem

Datum en tijd worden automatisch gegenereerd. Wanneer uw Android apparaat is 
uitgerust met een barcode scanner, dan kunt u deze gebruiken om de 
productcodes in te voeren.

Bovendien is het mogelijk om met de app een event-log-file als een CSV-bestand te 
downloaden vanuit de RAVAS indicator. Dit bestand kan door RAVAS technici gebruikt 
worden voor analyse van het weegsysteem, mocht zich een technische storing voor-
doen.

De RAVAS WeightsApp kan gratis gedownload worden via Google Play of de Apple 
Store.

Voor gebruiksinstructies van de RAVAS WeightsApp kijk op www.ravas.com.


