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Viktig information
Denna våg är avsedd för statisk vägning och får EJ ingå i ett lyftredskap.









Vägningsobjektet får inte vara utformat så att det kan leda till skada,
exempelvis genom att storleken gör att upphängning respektive
losstagning i vågens krok försvåras.
Vägningsobjektet skall på ett betryggande sätt kunna fästas i vågens krok
så att det inte kan lossna och ge skador.
Anordning där vågen fästes måste vara utformad och dimensionerad så att
vågen och dess last inte kan lossna och ge person- eller materiella skador.
För bästa resultat bör vågen användas i temperaturområde 0 - 30° C.
För att få bästa noggrannhet bör mätningen ske i en ren miljö utan statisk
elektricitet eller magnetfält, damm eller smuts, hög fuktighet, vibrationer
eller vinddrag.
Förvara vågen inomhus och lasta försiktigt föremål för vägning. Både fukt
och chocklaster minskar vågens livslängd.

Funktions knappar:




ON/OFF/TARE:
Tryck i ca 1 sek. på ON/OFF för att starta vågen när den är avstängd.
Tryck i ca 1 sek. på ON/OFF för att stänga av vågen.
ZERO/TARE: Tryck på ZERO/TARE för att nollställa vågen.
Hold/UNIT: Tryck kort på HOLD/UNIT för att låsa viktvärdet i 15 sekunder.
Tryck ca 1 sek. på HOLD/UNIT för att växla mellan kg och N.

Batteribyte:
1.
2.
3.

Ta bort luckan på baksidan och plocka ut batterierna.
Placera 3 st. nya AAA batterier i vågen. OBS! Följ anvisning om polaritet
som står i batterifacket.
Sätt tillbaka luckan på baksidan.
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Handhavande:
Starta vågen
Placera vågen i vertikalt läge utan vikt på kroken. Starta vågen, alla displaysegmenten tänds och sedan visas noll i displayen. Nu är vågen redo för
vägning.
Vägning
När displayen visar “0.00”, placera objektet på kroken och läs av vikten på
objektet. För att lättare läsa av viktvärdet kan man trycka på HOLD/UNIT
knappen och värdet låses i 15 sekunder. OBS- överlasta inte vågen, det kan
skada lastgivaren.
Tara
Tarafunktionen är till för att kunna använda en behållare eller liknande vid
vägning. Placera först den tomma behållaren på kroken och tryck sedan på
ZERO/TARE. Vågen kommer nu att visa noll i displayen. Placera nu materialet
som skall vägas i behållaren och läs av vikten.
Avstängning
Stäng av vågen genom att hålla ON/OFF intryckt i ca: 1 sek. Vågen
är också utrustad med en automatisk avstängningsfunktion för att spara på
batterierna. Detta innebär att vågen automatiskt stänger av sig efter 10
minuter när vägningen avslutats.
Anmärkning
1. Vågen skall alltid vara i vertikalt läge när den startas.
2. Vid rengöring, använd endast en trasa fuktad med vatten eller milt
rengöringsmedel. För mycket vätska kan skada vågen. Använd inga starka
kemikalier eller lösningsmedel för rengöring.
3. När ”Low” batteri symbolen visas i displayen betyder det att batterierna är
slut och måste bytas. Om vågen inte används på en längre tid, plocka då ut
batterierna för att motverka läckage som kan förstöra vågen.
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