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Vågen levereras kalibrerad och verifierad när den levereras. Detta indikeras med ett M på vågen.

Strömkabeln ligger i ett fack under vågen. Denna används när du ska ladda batteriet eller har
kontinuerlig strömförsörjning.
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1. Ställbara fötter
2. Handtag
3. Nätanslutning
4. Förvaringsplats för strömkabeln
5. Kalibreringsknapp (som endast används vid kalibrering)

För att få ett korrekt viktresultat

Vågen ska stå plant för att ge ett riktigt viktresultat. Justera fötterna så att vågen står plant.
Du ser om vågen står riktigt när luftbubblan i ”vattenpasset” är i den inre cirkeln.

Undvik att utsätta vågen för vibrationer, stora temperaturskillnader, direkt solljus eller kraftigt vind.

OBS!
Sänk aldrig ner vågen i vatten! När du vill rengöra vågen, stäng av den, ta av och diska vågplattan
torka av vågen med en fuktig trasa.
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Använda vågen

Du kan använda vågen utan att lagra PLU eller andra inställningar

1.Placera det som skall vägas på vågen

2. Knappa in priset (pris/kg)
Priset som skall betals visas i displayen

0 ... 9

3. Töm vågplattan och vågen visar 0 igen.

(Knappa in priset utan decimaltecken)

Arbeta med ”PLUn”

Lagra PLUn

Du kan spara priserna på de mest sålda varorna i vågens minne för att lätt kunna ta fram dem senare.

1. Ange pris/kg (utan något på vågplattan)

0…9 2. Tryck och håll inne PLU knappen tills du hör ett långt ”PIP”
P visas i displayen.

3. Ange det PLU nummer som du vill använda (1-9999)
0…9

4. Vänta tills vågen piper två gånger.
PLUet sparas och vågen återgår till 0

Vågen kan lagra 50 PLUn. Om minnet är fullt och du vill lagra ett nytt PLU kommer meddelanden
”Full” och ”Delete” visas. Du kan välja att skriva över ett speciellt PLU eller radera hela PLU minnet.

För att skriva över ett speciellt nummer tryck på C knappen och skapa ett nytt PLU med det nummer
som du vill skriva över.

För att radera hela PLU minnet tryck ENTER (On/Off) knappen

Använda lagrade PLUn

1. Placera det som skall vägas på vågen.

2. Skriv det PLU som du önskar. Enhetspris och priset som skall betalas
visas i displayen.

0 ... 9

3. Töm vågplattan så återgår vågen till 0
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Använda PLU snabbknappar M1….M16

Du kan spara de viktigaste/vanligaste PLUn till snabbknapparna till vänster på knappsatsen.
(där kan du också skriva namnet på varan på knapparna)

0…9 1. Skriv in pris/kg

M1 2. Tryck och håll nere önskad snabbknapp t.ex. M1 till ett långt pip hörs.
Två korta pip signalerar att priset har lagrats.

Använda snabbknapparna

1. Placera det som ska vägas på vågen

2. Tryck på önska knapp t.ex. M1. Priset per kg och priset att betala syns

M1 i displayen.

3. Töm vågplattan och vågen återgår till 0.

Använda Tara

När du väger upp i förpackningar eller använder någon typ av behållare så kan du räkna av den vikten

så att det endaste är varan som kunden betalar för.

Om du vet vikten på behållaren så kan du knappa in vikten utan att först väga behållaren.

0…9 1. Skriv in vikten på behållaren och tryck på knappen Tare

2. Placera det som skall vägas i sin behållare på vågen

3. Och fortsätt vägningen/prissättningen som vanligt med ett av de

alternativ som beskrivits tidigare.

Tarera bort en tom behållare/förpackning

1. Placera den tomma behållaren på vågen

2. Tryck Tare. Vikten återgår till 0 kg och NET symbolen syns i displayen.
Taravikten visas med ett minus framför på den första raden i
displayen när behållaren tas bort från vågen.

3. Fyll behållaren med det som skall vägas

4. Fortsätt vägningen/prissättningen som vanligt med ett av de
alternativ som beskrivs tidigare.
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Vid frågor kontakta B&O Vågar AB
För mer information och övrig
teknisk information läs den
kompletta manualen

Nolla Vågen

Om vågplattan är smutsig eller vågen av någon annan anledningen inte visar noll även när den är
olastad finns möjligheten att nolla vågen manuellt. Maximalt kan du nolla bort +/- 2 % av vågens
kapacitet.

Tryck på ZERO knappen så visar vågen 0

Fixera Pris och/eller Tara
Normalt sett så nollas vågen när vågen töms.
För vägning och prissättning av flera prover av samma PLU , t.ex. vid förpackning av en vara eller vid
godisförsäljning (när du alltid har samma pris) så kan du fixera priset och/eller taran.

1. Tarera behållaren som visat tidigare

2. Placera det första provet på vågen

3. Gör prissättningen som visats tidigare

4. Tryck FIX

När vågen nu töms så visas fortfarande priset och taran

5. Placera nästa prov på vågen
Priset visas

6. Töm vågen

7. Upprepa steg 5 och 6 för att göra mer prover med samma pris och
tara

8. Tryck FIX igen för att återgå till vanligt vågläge

►För att endast fixera priset, börja med steg 2
►För att endast fixera taravikten, hoppa över steg 2 och 3

”Hold-funktion”

Om du vill att vikten/priset skall stå kvar i displayen en stund efter att du tömt vågen så tryck
”Hold” tills ett långt pip hörs. Priset fryser i displayen och står kvar tills du trycker ”Hold”
igen.


