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DAGLIG ANVÄNDNING:
Uppstart och vägning utan tara:
1.
2.
3.
4.
5.

Placera vågen på stabilt underlag och i ”våg”.
Slå på huvudströmbrytaren. Finns på höger sida under vågen.
Starta sedan vågen via ”ON/OFF” tangent.
Är det information i viktdisplayen tryck ”ZERO” tangent.
Påbörja vägning.

Vägning med tara:
6. Placera behållare på vågplattan och tryck ”ZERO” tangent.
7. Påbörja vägning.
8. Ta bort tara genom att trycka på ”ZERO” när vågplattan är tom.

Växla mellan viktenheter:
9. Tryck på ” UNITS ” för att byta vikt enhet.

(Det finns 14 st. viktenheter man kan välja mellan.)

Avstängning av batteri-spar funktionen:
10. Håll ” ZERO ” intryckt när vågen startas.

A-ON visas i displayen.
11. Tryck på ” ZERO ” en gång.
A-OFF visas i displayen.
12. Stäng av vågen och slå på den för att spara och återgå till vägning.
Styckräkning:
13. Lägg på önskat antal för referens (10-20-50 eller 100st).
14. Tryck på ” PCS ” (S-10pcs visas i displayen).
15. Tryck på ” UNITS ” för att välja rätt antal.
16. Tryck sedan på ” PCS ” för att bekräfta.
17. För att återgå till vägningsläge tryck på ” UNITS ”.
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DAILY USE:

1.
2.
3.
4.
5.

Start and weighing without tare:
Place the scale on a stable bench or other surface.
Switch on the main power switch at the bottom right of the scale.
Press “ON/OFF”
Press “ZERO” if needed to zero the scale
Start weighing

Weighing with tare
1. Place the container on the scale platform and press “ZERO”
2. Start weighing
3. End weighing with tara by pressing “ZERO” with an empty platform.

Change between units
• Press “UNITS” to change between different weighing
units (There are 14 units to choose between)
Turn off battery save mode
1. Press “ZERO” when starting the scale
A-ON is displayed
2. Press “ZERO” again
A-ON is displayed
3. Tur off the scale and start it again. The scale is ready to use.

1.
2.
3.
4.
5.

Counting
Place a sample on the scale platform (10-20-50 or 100 units).
Press “PCS”. (S-10pcs is displayed).
Press “UNITS” to decide the correct number of samples.
Press “PCS” to confirm.
To exit counting mode: press “UNITS”.
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