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Kalibrering Ohaus 

Gå in i Technical Setup 
Håll in [TARE/MENU] och starta vågen med [ON/Zero], håll in[TARE/MENU] till man ser 
CAL på displayen. 

Ändra parametrar 
Innan kalibrering kan göras så behöver man ändra på parametrarna så kalibreringen blir som 
man vill ha det. 

• Tryck [NO] tills man ser SETUP.

• Tryck [NO] tills du ser CAL.UN.
Tryck sedan [YES] för att ändra enhet.
Tryck [NO] för att välja vilken enhet man vill ha kg eller lb.
När man har den enhet man vill ha trycker man [YES].

• Tryck [NO] tills man ser CAP.
Tryck sedan [YES]  för att ändra kapacitet.
Tryck [NO] tills man får den kapacitet man vill ha.
När man har den kapacitet man vill ha trycker man [YES].

• Tryck [NO] tills man ser GRAD
Tryck sedan [YES]  för att ändra gradering.
Tryck [NO] tills man får den gradering man vill ha.
(Välj mellan 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20.)
När man har den gradering man vill ha trycker man [YES].

• Tryck [NO] till man ser END
Tryck sedan [YES]

Kalibrering 

• Tryck [NO] tills man ser CAL.
Tryck sedan [YES] för att gå in till kalibrerings läget

Här finns det två typer av kalibrering den ena är span kalibrering och den andra är lineär 
kalibrering. 
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Span kalibrering 
Span kalibrering använder sig av två kalibrerings punkter. Första punkten är Noll punkten (oftast 
vill man ha ingen vikt på). Andra punkten är den vikt man vill kalibrera med för bästa tänkbara 
kalibrering så bör man göra det på 100 % av kapaciteten på vågen. 

• Tryck [NO] tills man ser SPAN
Tryck sedan [YES] för att gå in till SPAN kalibrerings läget

• Displayen blinkar 0
Kolla så att man inte har någon vikt på vågen eller om man har den vikt
man vill ha nollpunkten på.
Tryck sedan [YES] för att starta nollkalibreringen.

• Displayen visar - - C - - undertiden noll kalibreringen utförs.

• När nollkalibreringen är klar visas span kalibrerings punkten.
Placera den specificerade vikten på vågen och tryck [YES].

• Om man vill kalibrera med en annan vikt än SPAN kalibrerings vikten,
så trycker man upprepade gånger på [NO] (öka värdet) eller [BACK] (
sänka värdet).
När man har nått den vikt man vill kalibrera med så trycker man [YES].

• Displayen visar - - C - - undertiden SPAN kalibreringen utförs.

• Om kalibreringen är lyckad så hoppar vågen ur kalibreringsläget och
visar vikten som står på vågen.
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Lineär kalibrering 
Lineär kalibrering använder sig av 3 kalibrerings punkter. Första punkten är Noll punkten (oftast 
vill man ha ingen vikt på). Andra punkten måste man kalibrera med 50 % av max kapacitet och 
tredje måste man kalibrera med full kapacitet 100 %.  

• Tryck [NO] tills man ser LINEAR
Tryck sedan [YES] för att gå in till SPAN kalibrerings läget

• Displayen blinkar 0
Kolla så att man inte har någon vikt på vågen eller om man har den vikt
man vill ha nollpunkten på.

• Displayen visar - - C - - undertiden noll kalibreringen utförs.

• Displayen blinkar med mittpunkts kalibrerings vikten.
Placera den vikt kalibreringen kräver och tryck [YES]

• Displayen visar - - C - - undertiden mittpunkts kalibrering utförs.

• Displayen blinkar med full kalibrerings vikten.
Placera den vikt kalibreringen kräver och tryck [YES]

• Displayen visar - - C - - undertiden tredje punkts kalibreringen utförs.

• Om kalibreringen är lyckad så hoppar vågen ur kalibreringsläget och
visar vikten som står på vågen.
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