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Användning 

För att säkerställa en långvarig användning av vågen och pålitlig mätning av vägda laster, följ 
följande procedurer:  

• Starta vågen utan vikt på plattan (tillåtet värde på platan vid-
• start är ±10% av vågens max kapacitet).

• Placera försiktigt vikten på vågplattan utan stötar eller släpp.

• Placera viken så centrerat som möjligt:

• Undvik att dra vikt på plattan. Speciellt sidokrockar med plattan.



 (Vågen 

Tarering 

För att få fram Net vikt ställ paketet på vågen. När vågen har stabiliserats tryck 
på kommer att visa Net i övre vänstra hörnet och vågen kommer visa 0). 

Efter tareringen så visa vågen net vikt. (totala vikten minus tara vikten) 

Tarering går att göra under hela vågens kapacitet. Efter man lastar av vågen så kommer vågen visa den 
tarerade vikten men negativt. 

Obs! Tarering går inte att göras om vågen visar negativt värde eller om vågen visar noll. Vågen kommer 
säga <Err3> och avge ett pip. 

Manuellt skriva in Tara 
Man kan också skriva in tara manuellt. När vågen är i vägläge: 

• Tryck samtidigt på  och , 

• Använd  och  för att ställa in Tara värdet. 
• Man kommer att se

• Tryck på  när man har skrivit in tara värdet. 
• Vågen kommer tillbaka till vägläge och vågen kommer att visa den tarerade vikten men

negativt.



Nollställning

För att nollställa vikten tryck på . 

Vågen kommer att visa noll och symbolerna  och . Nollning är bara möjligt att göras inom -
+2% av vågen kapacitet. När man försöker att nolla utanför -+2% så kommer vågen visa <Err2> och
avge ett pip.

Aktivera Räkne funktion

• Så in i setup läget med att trycka  och  samtidigt. 

• Tryck  tills man ser P4. Func 

• Välj P4. Func med . 

• Tryck  tills man ser 4.1.FFun. 

• Välj PcS med . 

• Tryck  tills vågen säger SAVE? 

• Tryck på  för att spara. 

Starta räkne funktion

• Tryck på för att starta räkne 
funktionen.

• Tryck på  för att ändra hur många
detaljer man vill använda för att räkna ut
snittvikten på detaljerna.

• Tryck sedan på  för att välja det. 



Vågen kommer sedan säga Load och visa aktuella viken på vågen och det blinkar pcs. 

• Om man vill använda en behållare för detaljerna placera behållaren på vågen och tarera bort

behållaren vikt med .

• Placera antalet detaljer man har valt på vågen och tryck sedan på . 

• Vågen kommer räkna ut snittvikten och gå in räkne läget.

Stänga av räkne funktionen

• Tryck på  två gånger för att stänga av räkne funktionen. 

Andra Funktioner 
För andra funktioner kolla den engelska manualen. 
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