Installation 6000sv
1

Placera vågen på ett stabilt underlag på en dragfri plats.

2

Anslut vågen till elnätet med den medföljande transformatorn eller med det medföljande 9-volts
batteriet. Kabeln ansluts i kontakten på instrumentets baksida. Vågen kan drivas med 230volts
växelström med transformator med batteri.

3

Om du placerar vågen i en miljö med risk för statisk elektricitet bör du jorda den. På det sättet
förebygger du elektriska störningar.

OBS!

Jordkabelns fria ände får inte anslutas till någon annan typ av elektrisk utrustning i lokalen, t ex
ett elektriskt värmeelement!

4

Slå på strömmen med ON-knappen.
Vågen gör nu en självkontroll. Under tiden visas -.--. När endast nollor visas är kontrollen
avslutad och vågen är klar att användas.

OBS!

Vågen får ej belastas med större vikt än den maximalt angivna.

Funktioner
TARERING

1.
2.
3.
4.

Starta vågen
Placera förpackningen, exempelvis en kartong på vågplattan. Förpackningens vikt visas i
sifferfönstret.
Tryck på ON/TARE-knappen.
Nu visas enbart o.00. Lägg i detaljer du vill väga.

UNIT

Med denna funktion kan du procentväga. Det betyder att om du har en kartong med skruv och ska fylla upp en
likadan kartong med lika mycket skruv kan du ställa in vågen så att den visar hur många procent du har fyllt
upp kartongen med jämfört med ”original”-kartongen.
1.
2.

Starta vågen med ON/TARE-knappen.
Tryck på UNIT-knappen för att välja PRESET.

3.

Placera föremål, exempelvis en kartong på vågplattan.
Tryck på ON/TARE-knappen tills markören blinkar.

4.

5.
6.
7.
OBS:

Tryck direkt igen på ON/TARE-knappen för att godkänna. Displayen kommer nu att visa 1.00.
Flytta föremålet ifrån vågplattan.
Lägg på ett föremål på vågen och den visar t.ex. 0.85 och detta betyder att föremålet väger 85% av
det första föremålet, 1.30 betyder att föremålet väger 130% jämfört med det första föremålet.
Värdet från UNIT-funktionen nollställs först efter att ni plockat ur batteriet ur vågen. Minsta vikt som
får kan användas för detta är 5kg. Ett ”E” visar om det är för lite vikt på vågen.

Garanti
Produkten har 1 års garanti förutsatt att produkten returneras i
originalemballage samt att originaladapter har använts och att
produkten inte utsatts för onormal yttre påverkan.
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