
Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 
Samtliga modeller till serienummer 96241 
För Stolvågar med högre serienummer gäller INSTRUKTION-VEH-200-EC 

Sid 2 

VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001 - 96060. Dessa vågar har har fast monterat 
ryggstöd och 9V batteri under sitsen 

Sid 3 och 4 
VEH-250-11 med serienummer 96061 - 96120. Dessa vågar har fast monterat ryggstöd och 
uppladdningsbara batterier. Observera (På vågar med serienummer 96081-96120 är 2 och 3 
skiftade.) 

Sid 5 och 6 

VEH-250-11 med serienummer 96121 - 96181. Dessa vågar har monterbart ryggstöd och 
uppladdningsbara batterier. 

Sid 7 till 9 

Stolvåg VEH-250-12 med serienummer Sn 96182 - 96241. Dessa vågar har monterbart ryggstöd och 
9V batteri i Indikatorn. 

Instruktion_VEH-250_V1



HANDHAVANDEBESKRIVNING Stolvåg VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001 - 96060 

Allmänt 
Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.  

Vägning 
1. Tryck på On. Om vågen är på men inte visar noll, tryck på On.
2. De bakre hjulen bör låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt kan vågen nollställas med On. När vågen avlastas kan vikten läsas av (med ett minustecken före). I detta läge

står vikten kvar i 2 minuter, sedan stängsvågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med Off-knappen.

Batteri 
Batteriet räcker till ca 600 st vägningar a’ 2 minuter. Batteriet sitter under stolsitsen i en svart hållare. Använd 9 Volts alkaliskt 
batteri. 

Skötsel 
Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stolsdynan, där 
vågmekaniken sitter. 

Felsökning / service 

OBS   Om Vågindikatorn ska öppnas.  
Lossa skruvarna på indikatorns undersida. Öppna lådan försiktigt. 

Inkoppling 
DIN-Kontakt 1 2 3 4 5 6
Anslutning kort +E +S -S -E +B -B
Färger Grön Röd Vit Svart Blå Brun

Felsökning 
Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad. 
Stäng av och sätt på vågen igen  eller tryck på On-knappen. Vågen ska visa 0,0. 

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning. 
Kalibrering: 
Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säker på att den 
kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med. 
1. Stäng av och sätt på vågen igen eller tryck på On-knappen. Vågen ska visa 0,0.
2. Stolvågen belastas med en kalibreringsvikt på 70 - 80 Kg. Med potentiometern  VR2 (till höger om VR1) justeras

indikatorn så att den visar aktuell vikt.
3. Upprepa punkt 1 och 2 tills indikatorn visar rätt.

Fel: Vågen är "död". 
1. Kontrollera att matningsspänningen från batteriet finns på kortet. Mellan +B och -B ska vara 9 VDC.
2. Kontrollera att spänningen mellan plint +E och -E är ca 5,5 VDC
3. Kontrollera sladdkontakten och att trådarna till kortet sitter fast ordentligt.

Fel: Vågen är ostabil. 
1. Stäng av och sätt på stolvågen igen eller tryck på On-knappen. Vågen ska visa 0,0.
2. Kontrollera att kablarna till lastcell och batteri ej har skadats.
3. Kontrollera att spänningen mellan plint +E och -E är ca 5,5 VDC.
4. Kontrollera att signalen från vågen +S och -S är mellan 0 och 10 mV beroende på last.



HANDHAVANDEBESKRIVNING Stolvåg VEH-250-11 med serienummer 96061 - 96120  

serienummer före 96121 (med fast monterat ryggstöd) 

WI-5000
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Allmänt 
Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.  

Vägning 
1. Tryck på ON. Efter ca 10 sek är vågen klar för vägning. Displayen ska se ut enl ovan bild. Om vågen är på men inte visar

noll, tryck på TARE
2. De bakre hjulen ska låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt, om personen redan sitter i stolen, kan vågen nollställas med TARE. När vågen avlastas kan vikten läsas av

(med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 4 minuter, sedan stängs vågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med OFF.

Laddning av batteriet 
- Ladda batteriet om ”batt” blinkar i displayen. Ladda i ca 10-14 timmar.
- För att maximera batteriets livslängd rekommenderar vi att batteriet laddas ur helt var 5: e gång batteriet laddas.
- Batteriet är helt urladdat när ”batt” blinkar. Uppladdat batteri ska räcka till några hundra vägningar. OBS Använd bara

laddare Batteriladdare MW9698UGS(EU) 11,2V 120mA eller likvärdig. Minus centerstift.

Skötsel 
Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stolsdynan, där 
vågmekaniken sitter. 

IGÅNGKÖRNING 

Allmänt 
- Kontrollera att vågen inte skadats mekaniskt vid ankomst.
- När vågen levereras är Vågindikator/Handtag-delen inte monterad. Den monteras enkelt bakom ryggstödet och skruvas

fast. Sätt i kontakten på indikatorns undersida. Drag inte i kabeln, håll i kontakten. Det finns en liten knapp som mekaniskt
lås i plug-in kontakten.

- Vågen är klar att använda.

Kalibrering 
Vi rekommenderar att vågen  kalibreras i intervall om 1 år. Om det inte finns tillgång till en tillförlitlig kalibreringsvikt 
rekommenderar vi att Ni sänder in vågen till oss för kalibrering. Det är emellertid möjligt att kalibrera vågen själv med en 
mycket noggrann kalibreringsvikt (krönt klass)  på 70-100 kg. Vågen är vid leverans kalibrerad med M1 klassade vikter. 
En ungefärlig kalibrering kan göras enligt nedan förenklade instruktion. 

Fullständig information på Vågindikatorn WI-5000 kan laddas hem på www.vetek.net 



Felsökning / service 

OBS   Om Vågindikatorn ska öppnas.  
Lossa skruvarna på indikatorns sida. Öppna lådan försiktigt. 

Inkoppling av lastcell (tyvärr är dokumentationen tvetydig så skulle inte denna instruktion fungera, pröva den 
generella inkopplingsinstruktion som finns nederst på denna sida) 

Serienummer Lastcell Lastcell Lastcell Lastcell 
DIN-Kontakt 1 2 3 4
Anslutning fr lastcellen +Matning -Matning +Signal -Signal
Lastcell Tedea 1241 96061-96080 Röd Svart Grön Vit 
Lastcell Transcell FAS  96081-96120 Röd Grön Svart Vit 
Batteriladdaren inkopplas med  – på stiftet. 

Felsökning 
Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad. 
1. Stäng av och sätt på vågen igen  eller tryck på ON. Vågen

ska visa 0,0.
2. Kvarstår felet, kontrollera batteriladdningen.
3. Kvarstår felet kontrollera att inte något fotstöd ligger emot

stolens hjul.
4. Inspektera kabeln till lastcellen under sitsen.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning. 
Kalibrering: 

Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera 
enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säker på att den 
kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med. 

Fel: Vågen visar 0,0 hela tiden, är "död" eller ostabil. 
1. Kontrollera batteriladdningen.
2. Kontrollera sladdkontakten.

Fel: Vågen visar F1 
Kalibreringsomkopplaren på Indikatorns baksida har av misstag 
ställts i kalibreringsläge. Ställ om den till andra läget.

Förenklad kalibrering 
Tryckknappsfunktioner för kalibrering 
Stega upp och ner i  parametrarna med PRINT (upp) eller TARE (ner). 

Först ska vågens nollpunkt kalibreras. 
1. Avlasta vågen. Tryck på OFF.
2. Slå om den lilla omkopplaren på indikatorns baksidan till kalibreringsläge. 
3. Tryck på ON. ”F1” syns på displayen. 
4. Stega till ”F16” med PRINT/TARE. 
5. Tryck ZERO. Displayen kommer momentant att visa ”C0” följt av ett värde. (Detta värde är A/D-omvandlarens interna värde). 
6. Tryck ZERO för nollställning. Tryck sedan NET/GROSS för att spara värdet. 
7. Displayen visar momentant "EndC0" och går sedan tillbaks till F16. Gå nu till F17 för maxkalibreringen. 

Sedan ska vågens maxpunkt kalibreras. 

1. Placera en känd vikt, minst 20 kg (helst 50-60 kg eller mer) på vågen. 
2. När Du är i ”F17”. Tryck på ZERO. Displayen kommer momentant att visa ”C1” för maxkalibreringen, följt av ett värde med blinkande siffror. 
3. Tryck in värdet på vikten, tex. 25,0 kg på samma sätt som ovan. Läget på den blinkande siffran ändras med PRINT eller TARE. Öka det blinkande 

värdet med lb/kg och minska det med ZERO. Efter att rätt värde är inställt lagras detta med NET/GROSS.
4. Om kalibreringen har lyckats kommer "EndC1" att blinka momentant och sedan gå till F17. Om inte kalibreringen har lyckats kommer ett 

felmeddelande att visas. Pröva att göra om kalibreringen. 
4. Slå om kalibreringsomkopplaren till Normalläge och kontrollera att vågen visar rätt. 

Om inte kalibreringen lyckas, lossa Indikatorn WI-5000 med de 4 skruvarna på baksidan och skicka den till nedan adress tillsammans med ett meddelande om 
vad som inte gick bra. 

Generell instruktion för anslutning av lastcell med DIN kontakt till Vågindikator för Stolvåg 
1. Lossa hylsan på DIN-kontakten från lastcellen och låt stiften sitta i honkontakten på Indikatorn. 
2. Starta Indikatorn. 
3. Mät med ett universalinstrument fram vilka stift som har ca 5 Volt. Notera det som har plus-potential som +Matning och det med 

noll potential som –Matning. 
4. Kontrollera i nedan tabell vilken lastcell som sitter under sitsen och löd fast +Matning och –Matning.
5. Löd fast –Signal till stift 4 i kontakten och +Signal till det stift som ingen tråd är lödd på. 
6. Kalibrera vågen. Om Indikator av något skäl inte går att kalibrera, skifta + och -Signal och pröva igen. 

Anslutning fr lastcellen +Matning -Matning +Signal -Signal 
Lastcell Tedea 1241 / 1242 Grön Svart Röd Vit 
Lastcell Transcell FAS  Röd Svart Grön Vit 
Lastcell Tempo AKA  Röd Svart Vit Grön



HANDHAVANDEBESKRIVNING

Stolvåg VEH-250-11 med serienummer 96121 - 96181 
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Allmänt 

Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.  

Vägning 
1. Tryck på ON. Efter ca 10 sek är vågen klar för vägning. Displayen ska se ut enl. ovan bild. Om vågen är på men inte visar

noll, tryck på TARE
2. De bakre hjulen ska låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt, om personen redan sitter i stolen, kan vågen nollställas med TARE. När vågen avlastas kan vikten läsas av

(med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 4 minuter, sedan stängs vågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med OFF.

Laddning av batteriet 
- Ladda batteriet om ”batt” blinkar i displayen. Ladda i ca 10-14 timmar.
- För att maximera batteriets livslängd rekommenderar vi att batteriet laddas ur helt var 5: e gång batteriet laddas.
- Batteriet är helt urladdat när ”batt” blinkar. Uppladdat batteri ska räcka till några hundra vägningar. OBS Använd bara

laddare Batteriladdare MW9698UGS(EU) 11,2V 120mA eller likvärdig. Minus centerstift.

Skötsel 
Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stoldynan, där 
vågmekaniken sitter. 

IGÅNGKÖRNING 
Allmänt 
- Kontrollera att vågen inte skadats mekaniskt vid ankomst.
- När vågen levereras är ryggstöd, vågindikatordel, armstöd inte monterade. De monteras enligt nedan bilder.  Glöm inte att

dra åt skruvarna ordentligt. Sätt i kontakten på indikatorns undersida. Drag inte i kabeln, håll i kontakten. Det finns en liten
knapp som mekaniskt lås i plug-in kontakten.

- Vågen är klar att använda.

Fullständig information på Vågindikatorn WI-5000 kan laddas hem på www.vetek.net 



Felsökning / service 

OBS   Om Vågindikatorn ska öppnas.
Lossa skruvarna på indikatorns sida. Öppna lådan försiktigt. 
Inkoppling av lastcell (tyvärr är dokumentationen tvetydig så skulle inte denna instruktion fungera, pröva den 
generella inkopplingsinstruktion som finns nederst på denna sida) 

Serienummer Lastcell Lastcell Lastcell Lastcell 
DIN-Kontakt 1 2 3 4
Anslutning fr lastcellen +Matning -Matning +Signal -Signal
Lastcell Transcell FAS 96121-96141 Röd Svart Grön Vit 
Lastcell Tempo AKA  96142-96181 Röd Svart Vit Grön 
Batteriladdaren inkopplas med  – på stiftet. 

Felsökning 
Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad. 
1. Stäng av och sätt på vågen igen  eller tryck på ON. Vågen

ska visa 0,0.
2. Kvarstår felet, kontrollera batteriladdningen.
3. Kvarstår felet kontrollera att inte något fotstöd ligger emot

stolens hjul.
4. Inspektera kabeln till lastcellen under sitsen.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning. 
Kalibrering: 

Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att kalibrera 
enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säker på att den 
kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den är märkt med. 

Fel: Vågen visar 0,0 hela tiden, är "död" eller ostabil. 
1. Kontrollera batteriladdningen.
2. Kontrollera sladdkontakten.

Fel: Vågen visar F1 
Kalibreringsomkopplaren på Indikatorns baksida har av misstag 
ställts i kalibreringsläge. Ställ om den till andra läget.

Förenklad kalibrering 
Vi rekommenderar att vågen kalibreras i intervall om 1 år. Om det inte finns tillgång till en tillförlitlig kalibreringsvikt rekommenderar vi att 
Ni sänder in vågen till oss för kalibrering. Det är emellertid möjligt att kalibrera vågen själv med en mycket noggrann kalibreringsvikt (krönt 
klass)  på 70-100 kg. Vågen är vid leverans kalibrerad med M1 klassade vikter. En ungefärlig kalibrering kan göras enligt nedan förenklade 
instruktion. 
Tryckknappsfunktioner för kalibrering 
Stega upp och ner i  parametrarna med PRINT (upp) eller TARE (ner). 

Först ska vågens nollpunkt kalibreras. 
1. Avlasta vågen. Tryck på OFF.
2. Slå om den lilla omkopplaren på indikatorns baksidan till kalibreringsläge. 
3. Tryck på ON. ”F1” syns på displayen. 
4. Stega till ”F16” med PRINT/TARE. 
5. Tryck ZERO. Displayen kommer momentant att visa ”C0” följt av ett värde. (Detta värde är A/D-omvandlarens interna värde). 
6. Tryck ZERO för nollställning. Tryck sedan NET/GROSS för att spara värdet. 
7. Displayen visar momentant "EndC0" och går sedan tillbaks till F16. Gå nu till F17 för maxkalibreringen. 

Sedan ska vågens maxpunkt kalibreras. 
1. Placera en känd vikt, minst 20 kg (helst 50-60 kg eller mer) på vågen. 
2. När Du är i ”F17”. Tryck på ZERO. Displayen kommer momentant att visa ”C1” för maxkalibreringen, följt av ett värde med blinkande siffror. 
3. Tryck in värdet på vikten, tex. 25,0 kg på samma sätt som ovan. Läget på den blinkande siffran ändras med PRINT eller TARE. Öka det blinkande värdet 

med lb/kg och minska det med ZERO. Efter att rätt värde är inställt lagras detta med NET/GROSS.
4. Om kalibreringen har lyckats kommer "EndC1" att blinka momentant och sedan gå till F17. Om inte kalibreringen har lyckats kommer ett felmeddelande att 

visas. Pröva att göra om kalibreringen. 
5. Slå om kalibreringsomkopplaren till Normalläge och kontrollera att vågen visar rätt. 
Om inte kalibreringen lyckas, lossa Indikatorn WI-5000 med de 4 skruvarna på baksidan och skicka den till nedan adress tillsammans med
ett meddelande om vad som inte gick bra.

Generell instruktion för anslutning av lastcell med DIN kontakt till Vågindikator för Stolvåg 
1. Lossa hylsan på DIN-kontakten från lastcellen och låt stiften sitta i honkontakten på Indikatorn. 
2. Starta Indikatorn. 
3. Mät med ett universalinstrument fram vilka stift som har ca 5 Volt. Notera det som har plus-potential som +Matning och det med noll 

potential som –Matning. 
4. Kontrollera i nedan tabell vilken lastcell som sitter under sitsen och löd fast +Matning och –Matning.
5. Löd fast –Signal till stift 4 i kontakten och +Signal till det stift som ingen tråd är lödd på. 
6. Kalibrera vågen. Om Indikator av något skäl inte går att kalibrera, skifta + och -Signal och pröva igen. 

Anslutning fr lastcellen +Matning -Matning +Signal -Signal 
Lastcell Tedea 1241 / 1242 Grön Svart Röd Vit 
Lastcell Transcell FAS  Röd Svart Grön Vit 
Lastcell Tempo AKA  Röd Svart Vit Grön



HANDHAVANDEBESKRIVNING OCH KALIBRERING          

Stolvåg VEH-250-12 med serienummer Sn 96182 - 96241 

 Tryckknappsfunktioner  
Displayindikatorer 

PRINT Sänder “Print” data till dator/skrivare om vågsignalen är stabil och 
inom mätområdet. Är bortkopplad om “kontinuerlig information” är 
vald i användarmenyn. 

Lb/kg Växlar mellan Ib och kg. Är normalt bortkopplad. 
NET/GROSS Växlar mellan Brutto och Netto om Tarafunktionen är aktiverad. 
TARE Tarerar indikatorn i Brutto eller nettomode. Fungerar inte om 

vågvärdet är negativt. 
OFF Stänger av vågen 
ON/ZERO Nollställer indikatorn i bruttoläge om värdet är inom “nollområdet”. 

Allmänt 

Stolvågen är avsedd för personer upp till 200 kg. Noggrannheten är 100 g.  

Vägning 
1. Tryck på ON. Efter ca 10 sek är vågen klar för vägning. Displayen ska se ut enl. ovan bild. Om vågen är på men inte visar

noll, tryck på TARE
2. De bakre hjulen ska låsas innan vägning.
3. Personen sätter sig i stolen. I vissa fall kan det underlätta om fot och armstöden fälls upp. Vikten läses av.
4. Alternativt, om personen redan sitter i stolen, kan vågen nollställas med TARE. När vågen avlastas kan vikten läsas av

(med ett minustecken före). I detta läge står vikten kvar i 4 minuter, sedan stängs vågen om den inte används.
5. Vågen kan stängas av med OFF.

Batteriet  
Sitter i Indikatorns högra ände. Om ”batt” blinkar i displayen eller vågen inte startar. Byt till ett vanligt alkaliskt 9V batteri. 

Skötsel 
Stolvågen kan göras ren på samma sätt som en vanlig stol görs ren. Undvik bara att få in fukt under mitten av stoldynan, där 
vågmekaniken (lastcellen) sitter.  
Anm: Under normalt användande ska inte armstöden vikas upp mer än till de ligger emot ryggstödet. Om det måste vikas 
tillbaks 270 grader måste det ske försiktigt så att inte ryggstödet skadas. 

LCD  
Indikator 

Betydelse 

Zero Nollindikator visar att visat 
värde  
är inom ± 0.25 skaldelar. 

Net Visar att displayvärdet är netto. 
Stable Visar att viktsvärdet är stabilt. 

Neg Wt Visar att viktsvärdet är negativt. 

lb, kg Visar viktsenhet.. 

ON 
ZERO OFF 

lb 
kg

NET 
GROSS TARE PRINT

WI-5000
INSTRUKTION 

ON startar vågen.  

Om vågen inte visar  noll, tryck 
ZERO. 

OFF stänger av vågen. 

Om personen redan sitter i        
stolen. Tryck TARE. Vågen    
avlastas och vikten visas. 

Använd bara alkaliska  
9V batterier. 

Service: Tel 0176-50825 



IGÅNGKÖRNING 
Allmänt 
1. Kontrollera att vågen inte skadats mekaniskt vid ankomst.
2. När vågen levereras är Vågindikator/Handtag-delen inte monterad. Den monteras enkelt bakom ryggstödet och skruvas

fast. Sätt i kontakten på indikatorns undersida. Drag inte i kabeln, håll i kontakten. Det finns en liten knapp som
mekaniskt lås i plug-in kontakten. Var försiktig när armstöden monteras så att inte ryggstödet skadas. Vågen är klar att
använda.

Felsökning / service 
Inkoppling av lastcell (tyvärr är dokumentationen tvetydig så skulle inte denna instruktion fungera, pröva den 
generella inkopplingsinstruktion som finns i slutet på denna instruktion) 

Intern Inkoppling 
Serienummer Lastcell Lastcell Lastcell Lastcell 

DIN-Kontakt 1 2 3 4 
Anslutning fr lastcellen +Matning -Matning +Signal -Signal
Lastcell Tempo AKA  96182-96221 Röd Vit Svart Grön 
Lastcell Tedea 1242-250 96222-96241 Grön Röd Svart Vit 

Felsökning 
Fel: Stolvågen visar inte 0,0 när den är avlastad. 
5. Stäng av och sätt på vågen igen  eller tryck på ZERO.
Vågen ska visa 0,0.
6. Kvarstår felet kontrollera att inte något fotstöd ligger
emot stolens hjul.
7. Inspektera kabeln till lastcellen under sitsen.

Fel: Stolvågen "visar fel" vid vägning. 
Kalibrering: 
Om Ni misstänker att stolvågen visar fel så går det att 
kalibrera enligt nedan. Men det är viktigt att Ni är säker på 
att den kalibreringsvikt Ni lägger på vågen väger vad den 
är märkt med. 

Fel: Vågen visar 0,0 hela tiden, är "död" eller ostabil. 
3. Kontrollera batteriet.
4. Kontrollera sladdkontakten.

Fel: Vågen är svår att starta. 
Tryck på OFF och sedan ON 

Fel: Displayen visar små nollor. 
Vågen kalibreras. 

Fel: Vågen visar F1 
Kalibreringsomkopplaren på Indikatorns baksida har av 
misstag ställts i kalibreringsläge. Ställ om den till andra 
läget.

OBS   Om Vågindikatorn 
ska öppnas.
Lossa skruvarna på 
indikatorns sida. Öppna 
lådan försiktigt. 



Kalibrering 
Vi rekommenderar att vågen kalibreras i intervall om 1 år. Helst med M1 klassade vikter minst 75 kg. 
Vågindikatorn kalibreras i två moment, nollpunkten och maxpunkten. 

1. Ställ kalibreringsomkopplaren på Vågindikatorn WI-5000:s baksida i kalibreringsläge och tryck på ON
2. Displayen visar nu "F1" för att visa att vågen är i kalibreringsläge.
3. Stega upp till parameter F16 med PRINT. Avlasta vågen.
4. Tryck på ON/ZERO, displayen ska visa ett fyrsiffrigt värde. Tryck på ON/ZERO igen, displayen ska visa noll eller

nära noll och tryck sedan på NET/GROSS för att spara. Displayen visar momentant "EndC0" och sedan F16.
5. Stega upp till parameter F17 med PRINT. Belasta vågen med kalibreringsvikten.
6. Tryck på ON/ZERO. Displayen kommer momentant att visa ”C1” följt av ett värde med blinkande siffror. 
7. Använd knapparna för att justera displayvärdet till aktuellt värde på kalibreringsvikten. Öka det blinkande värdet

med lb/kg och minska det med ZERO. Läget på den blinkande siffran ändras med PRINT eller TARE.
8. Efter att rätt värde är inställt lagras detta med NET/GROSS för att spara. Om kalibreringen har lyckats kommer

"EndC1" visas momentant och sedan F17.
9. Ställ tillbaka kalibreringsomkopplaren till normalläge.

Kontrollera att vågen visar rätt.

Fullständig information på Vågindikatorn WI-5000 kan laddas hem på www.vetek.net

Generell instruktion för anslutning av lastcell med DIN kontakt till Vågindikator för Stolvåg 
1. Lossa hylsan på DIN-kontakten från lastcellen och låt stiften sitta i honkontakten på Indikatorn.
2. Starta Indikatorn. 
3. Mät med ett universalinstrument fram vilka stift som har ca 5 Volt. Notera det som har plus-potential som +Matning och

det med noll potential som –Matning.
4. Kontrollera i nedan tabell vilken lastcell som sitter under sitsen och löd fast +Matning och –Matning.
5. Löd fast –Signal till stift 4 i kontakten och +Signal till det stift som ingen tråd är lödd på.
6. Kalibrera vågen. Om Indikator av något skäl inte går att kalibrera, skifta + och -Signal och pröva igen.

Anslutning fr lastcellen +Matning -Matning +Signal -Signal
Lastcell Tedea 1241 / 1242 Grön Svart Röd Vit 
Lastcell Transcell FAS  Röd Svart Grön Vit 
Lastcell Tempo AKA  Röd Svart Vit Grön 


