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ABW Equipment AB/ BERKEL

CE-INTYG

Tillverkare: Excell
TYP: VÅG LHW-150kg
Motsvarar kraven av följande EG-direktiv
Maskindirektiv:
EMC-direktiv:
LVD-direktiv:

2006/42/EG
2004/108/EG
2006/95/EG

Mikael Lydén/ Försäljningsansvarig

Mikael Lydén
ABW Equipment AB / Berkel -

Fågelviksvägen 18-20

145 53 NORSBORG

I nnan användning:
Innan du använder vågen för första gången ska du lyfta av
vågplattan och ta bort transportskyddet som finns under.

1.
2.
3.

Lyft av vågplattan
Tag bort transportskyddet
Sätt tillbaks vågplattan

Anslutning av vågen
Användning av nätadapter (inbyggt laddningsbart batteri)
Kontrollera att vågplattan ej är under belastning vid start.
Anslut nätadaptern.

Batteriväljaren skall vara inställd i läget för det inbyggda batteriet.
När vågen är korrekt ansluten så kommer en indikeringslampa att
börja lysa, antingen röd, gul eller grön beroende på det inbyggda
batteriets kondition.

Användning med vanliga torrbatterier
Man kan välja mellan att använda det inbyggda laddbara batteriet
eller att använda 6 st vanliga torrbatterier storlek ´D´.
(alkaliska batterier rekommenderas)

När denna symbol blinkar är det dags att byta torrbatterierna eller att ladda
det inbyggda batteriet.
Om vågen inte används under en längre tid så är det viktigt att ta ur
torrbatterierna för att dessa ej skall kunna orsaka skada genom läckage.

Laddning av det inbyggda batteriet
När vågen är ansluten via nätadaptern så laddas det inbyggda batteriet
kontinuerligt. Batteriets laddning visas genom att kontrollampan indikerar
rött, gult eller grönt.

För att bibehålla batteriet i en god kondition så skall det laddas så ofta som
möjligt. Om vågen inte används under en längre tid så är det viktigt att
batteriet laddas var tredje månad.

Handhavande
Felmeddelanden
Indikerar att vågplattan var under belastning vid start. Avlägsna
vikter och starta om vågen.
Indikerar att mätområdet för vågen har underskridits.
Kontrollera att vågplattan sitter ordentligt på vågplattformen.
Indikerar att mätområdet för vågen har överskridits.
Tillfälligt fel. Avlägsna samtliga vikter från vågplattan och
starta om vågen. Om detta inte avhjälper felet, kontakta
ABW Equipment AB/Berkel Service på tel: 08 - 534 701 55

Nollställning av vågen
Avlägsna samtliga vikter från vågplattan.

Räkna
Provvägning
Desto fler produkter använda i provvägningen desto noggrannare blir resultatet.

Om symbolen Ĩ syns ovanför styckevikts symbolen beror det på att
vikten/enheten är för låg och att detta kan leda till ett felaktigt resultat.

Om symbolen Ĩ syns ovanför styckeviktssymbolen, beror det på att
totalvikten är för låg och att detta kan leda till ett felaktigt resultat. Välj ett
större antal produkter för att få ett korrekt resultat.

Räkning

Väljs räkneläge och ingen provvägning har gjorts så gå tillbaka till avsnittet
provvägning för att få fram ett viktunderlag.

Addera vikt

Avläsning av adderade Poster
Antalet additioner och totalvikten kommer att visas i några sekunder sedan
går displayen tillbaka till ursprungsläget.

