
BORDVÆGT – 30 kg.

Specifikationer:

Max belastning: 30 kg.
Inddeling: 1 gram
Nøjagtighedsklasse: III
Kalibreringsværdi: e = 10 g
Vejeplade: 218 x 260 mm.
Arbejdstemperatur: -10 til +50 Celsius
Strømforsyning: DC 6 V 4Ah Batteri / 12 Volt oplader

Før brug:

1. Placeres på en stabil og lige flade
2. Undgå direkte sollys og meget træk
3. Tænd altid vægten uden nogen belastning på vejepladen
4. Emnet som skal vejes skal placeres midt på vejepladen
5. Vej aldrig nogle emner som vejer over 30 kg., da det kan beskadige vejecellerne
6. Det anbefales at lade vægten være tændt i 5 minutter før første vejning

VIGTIGT:

HUSK AT SKRUE 
BESKYTTELSESSKRUEN AF UNDER 
VEJEPLADEN. 

GØRES DETTE IKKE FUNGERE 
VÆGTEN IKKE.



Display og taster:

Stabilitet Nul Tara Batteri lav

Skifter mellem vejning og tællefunktion / I indstillings-mode, skifter mellem menu

Nulstiller i vejefunktion / Tilføje ved tællefunktion

Skifter mellem kg / g / lb / pcs

Tara (nulstil) i vejefunktion / Reducer emne i tællefunktion



Brug:

Power: Når vægten tændes køres et auto-tjek i ca. 5 sekunder. Herefter er vægten klar til brug.

Nulstilling: Viser vægten ikke nul før vejning, kan vægten nulstilles ved tryk på (ZERO).

Enhed: Tryk på (UNIT) for at skifte fra eksempelvis kg. til g.

Tara funktion: Bruges, hvis man skal veje både emballage og indhold. Først stil emballagen på vægten og 
tryk (TARE). Fjern emballagen og vej indholdet.

Tællefunktion (Bemærk, virker kun ved enhed kg.): 

A) I veje-mode, lav en testvejning af emnet. Tryk (MODE) for at gå til tællefunktionen. Displayet viser 
nu emnenummeret.

B) Tryk (ZERO) for at øge antallet og (TARA) for at reducere antallet. BEMÆRK, at 10 stk. bliver lagt til 
eller trukket fra for hvert tryk. Holdes (ZERO) eller (TARA) nede i et sekund andres til, at der lægges 
1 stk. til eller trækkes fra.

C) Bekræft vejningen/tællingen. Tryk (MODE) for at gå til tællefunktion. Displayet viser nu tallet.
D) Tryk (MODE) for at vende tilbage til veje-mode.

Alarm:

A) Overbelastning – Hvis der er for mange kg. på vægten vil alarmen lyde og i displayet vise (- - - - - -). 
Fjern øjeblikkeligt overvægten så vægten ikke tager skade.

B) Underbelastning – Er emnet for let til at blive vejet vil alarmen lyde og i displayet vises (A d L - - -).
C) Tællealarm – Er tællefunktionen i minus viser displayet (C - Lo - -) og hvis tallet er over 1000000 

viser displayet (C - o u E r).
D) Batteri lavt – Er batteriet for lavt lyser ”low batteri” kontrollampen. Lad herefter vægten op i 

minimum 12 timer. Under opladning vil kontrollampen blinke. Når opladningen er færdig slukkes 
kontrollampen.

E) Opladning – Når batteriet oplades er kontrollampen rød. Den bliver automatisk grøn når 
opladningen er fuldført.



INDSTILLINGER

Hold (TARA) nede og tænd for vægten samtidig. Herefter kommer man ind i menuen. I menuen er 
forskellige parametre, som kan indstilles. Tryk (Mode) for at bladre i menuen.

Veje-type

Vejetype kan enten være tændt eller slukket. Bemærk, at den skal være tændt for at kunne ændre 
vejetypen. Er den slukket kan den ikke ændres (sikkerhed).

Tryk (UNITS) for at vælge vejetypen. Tryk (TARA) for tændt eller slukket.

Baggrundslys

Anvendes hvis baggrundslyset skal ændres eller slukkes. Når displayet viser bl 2 tryk (ZERO) og vælg hvilken 
styrke baggrundslyset skal have.


