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ANVÄNDAR INSTRUKTION 
För Vetek vagnvåg WPT/8B 250C 

Vagnvåg WPT/8B 250C Option Transportpirra 

Detta är en instruktion som är avsedd för den som ska använda vågen. 

Vågen är kalibrerad och klar och delarna är bara att köra igång direkt.  Denna instruktion omfattar 
bara det en användare behöver känna till. 

Den fullständiga instruktionen på indikatorn kan laddas hem på www.vetek.se. Där finns också en 
komplett Service manual på engelska. Den är i huvudsak avsedd för den som ska gå djupt in i 
informationen och göra grundläggande inställningar. 

SPECIFIKATIONER 

Spänningsmatning:  Batterieliminator 230 VAC/9 VDC. Inbyggt uppladdningsbart batteri. 
Kapacitet: 250 kg
Gradering: 100 g 
Indikeringar:  6 st siffror 30 mm bakgrundsbelysta LCD 
Frontfunktioner:  Nollställning, tara, förinställbar tara,  
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LCD displayen 
 
 

Noll-
punkt 

 
 
 

Om man ställer på 
man förinställa den
 
Förinställa ett tarav

1. Tryck  

2. Tryck  

3. Tryck  
4. Tryck 

5. Gör på sam
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Dåligt
batteri
 

Stabilt
vågvärde 

a

Noll-ställa 
vid obelastad 
våg 

Tarera. (Noll-ställa 
med tom vagn/stol). 

Netto-
brutto 

Till / från 

 
en vagn/stol med som redan är belastad och man inte vet om rätt taravikt är inställd ka
na genom knapptryckning enligt nedan. 

ärde T.ex. Vagnens / stolens egenvikt t.ex. 17,7 kg. 

i 3 sek. displayen kommer att visa det förinställda taravärdet med sista siffran blinkand

för att starta inställningen. 

i för att välja önskad siffra t.ex. 00,0 kg. 
 för att ändra värdet och tryck  för att minska. Tryck in t.ex. 10,0 kg. 

ma sätt för de andra siffrorna och avsluta med  för att spara. 
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