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Ytterligare information om vågens handhavande finns i 
bruksanvisningar som bifogas till varje våg på tyska och engelska 
eller som kan hämtas från internet.  
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1 Tekniska data 
 
Modellerna "FOB-NS": 
 

KERN FOB 0.5K-4NS FOB 5K-3NS 

Skalintervall  (d) 0,1 g 1 g 

Kapacitet (Max) 500 g 5000 g 

Upprepbarhet 0,1 g 1 g 

Linearitet ±0,2 g ±2 g 

Viktenheter g, lb, oz, ozt, dwt 

Rekommenderad justeringsvikt 
(klass), ingår inte i leveransen 500 g (M1) 5000 g (M1) 

Uppvärmningstid 10 min 

Signalens stigtid 
(typisk) 2 s 

Arbetstemperatur +10°C .... +35°C 

Luftfuktighet från 25 till 95% (utan kondensering) 

Hölje (B×D×H) [mm] 170×150×40 

Vågplatta, rostfritt stål [mm] 120×150×10 

Vikt (netto) [kg] 650 g 

"Auto off" funktion möjliga val: 2, 3, 4, 5 min; off 

Batteri 9 V, rektangulärt 

Nätadapterns sekundärspänning  9 V/100 mA 

Skyddsklass IP65 
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Modellerna "FOB-NL": 
 

KERN FOB 7K-4NL FOB 10K-3NL FOB 30K-3NL 

Skalintervall  (d) 0,5 g/1 g 1 g/2 g 2 g/5 g 

Kapacitet (Max) 5 kg/7,5 kg 8 kg/15 kg 16 kg/30 kg 

Upprepbarhet 0,5 g/1 g 1 g/2 g 2 g/5 g 

Linearitet ±1,5 g/3 g ±3 g/6 g ±6 g/15 g 

Viktenheter g, lb, oz, ozt, dwt 

Rekommenderad justeringsvikt 
(klass), ingår inte i leveransen 5 kg (M1) 10 kg (M1) 30 kg (M1) 

Uppvärmningstid 30 min 30 min 30 min 

Signalens stigtid 
(typisk) 2 s 

Arbetstemperatur +5°C …. +35°C 

Luftfuktighet från 25 till 95% (utan kondensering) 

Hölje (B×D×H) [mm] 285×255×90 

Vågplatta, rostfritt stål [mm] 252×200×14 

Vikt (netto) [kg] 3611 g 

"Auto off" funktion 2 min 

Batteri 4×1,5 V, AA 

Nätenhetens sekundärspänning  9 V/100 mA 

Skyddsklass IP67 
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2 Allmänt 

2.1 Ändamålsenlig användning 
Den av Er inköpta vågen används för bestämning av vikt (viktvärde) på det godset 
som vägs in. Den ska betraktas som "icke-självständig våg", dvs. föremål för vägning 
placeras försiktigt manuellt i mitten av vågplattan. Viktvärdet kan läsas av efter att 
värdet stabiliserat sig. 

2.2 Oändamålsenlig användning 
Vågen ska inte användas för dynamisk vägning. Om den vägda godsmängden 
minskas eller ökas något kan den inbyggda "kompenserings- och 
stabiliseringsmekanismen" ge felaktiga utslag från vägningen! (Exempel: en vätska 
rinner långsamt ut ur en behållare som befinner sig på vågen)  
Utsätt inte vågplattan för långvarig belastning. Detta kan skada mätmekanismen. 
Undvik slag eller överbelastning av vågplattan utöver angiven maximal (Max) 
belastning inkl. befintlig tarabelastning. Detta kan skada vågen. 
Använd aldrig vågen i explosionsfarliga utrymmen. Standardutförande är inte 
explosionssäkert utförande. 
Det är förbjudet att utföra några konstruktionsändringar i vågen. Detta kan orsaka 
felaktiga vägningsresultat, brott mot tekniska säkerhetsvillkor eller förstöra vågen. 
Vågen får endast används i enlighet med givna anvisningar. För annan 
användning/andra användningsområden ska skriftligt tillstånd från KERN inhämtas. 

2.3 Garanti 
Garantin upphör:   

• då våra anvisningar enligt bruksanvisningen inte följs; 

• när vågen används på ett icke ändamålsenligt sätt; 

• då man modifierar eller öppnar enheten; 

• vid mekanisk skada eller skada till följd av energibärare, vätskor, normalt slitage; 

• vid felaktig inställning eller felaktig elinstallation; 

• vid överbelastning av mätmekanismen. 
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2.4 Tillsyn över kontrollapparater 
Inom ramen för kvalitetssäkringssystemet ska vågens tekniska mätegenskaper och 
eventuella standardvikt kontrolleras regelbundet. Ansvarig användare ska i detta 
syfte bestämma en lämplig tidsintervall samt typ och omfattning på sådan kontroll. 
Information gällande tillsyn över kontrollapparater, däribland vågar, samt nödvändiga 
standardvikter kan hittas på KERNs hemsida (www.kern-sohn.com). 
Standardvikterna samt vågarna kan snabbt och billigt kalibreras hos av DKD 
(Deutsche Kalibrierdienst) ackrediterat KERNs kalibreringslaboratorium 
(återställande till den i landet gällande standarden). 

3 Allmänna säkerhetsföreskrifter 

3.1 Iakttagande av anvisningar enligt bruksanvisningen 

 

Före uppställning och idrifttagande av vågen ska 
bruksanvisningen läsas noga även om Ni redan har erfarenhet 
av KERNs vågar. 
Alla språkversioner innehåller icke bindande översättning. 
Originaldokumentet på tyska språket är bindande. 

 

3.2 Utbildning av personal 
Endast utbildad personal får handha och utföra underhåll av apparaten. 

4 Transport och förvaring 

4.1 Leveranskontroll 
Omedelbart efter leverans kontrollera att paketet inte har synliga skador, samma 
gäller för instrumentet efter uppackning. 

4.2 Förpackning/returfrakt 
 

 
 Spara alla delar av originalförpackningen för eventuell returfrakt. 
 Använd endast originalförpackning för returfrakt. 
 Före utskick koppla loss alla anslutna kablar och lösa/rörliga delar.  
 Återmontera transportskydden om sådana finns.  
 Skydda alla delar, ex. vindskyddet i glas, vågplattan, nätadaptern 

osv. mot stötar och skador. 
  

http://www.kern-sohn.com/
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5 Uppackning, uppställning och idrifttagande 

5.1 Uppställningsplats, användningsplats 
Vågarna är konstruerade för att uppnå trovärdiga vägningsresultat vid normala 
driftsförhållanden.  
Val av rätt uppställningsläge säkerställer exakt och snabb funktion. 
 
Vid val av uppställningsplats Iaktta följande regler: 
 

• Ställ upp vågen på stabil och plan yta. 

• Undvik extrema temperaturer samt temperaturvariationer som förekommer, 
ex. vid uppställning nära värmeelement eller platser utsatta för direkt solljus. 

• Skydda vågen mot korsdrag som förekommer vid öppna fönster och dörrar. 

• Undvik vibrationer under vägning 

• Skydda vågen mot hög luftfuktighet, ångor, vätskor och damm. 

• Utsätt inte vågen för hög fuktighet under en lång tid. Oönskad kondensbildning 
(kondensering av luftfukten i apparaten) kan förekomma då kall apparat 
placeras i ett mycket varmare utrymme. I sådant fall ska apparaten kopplas 
ifrån strömförsörjningsnätet och tillåtas anpassa till omgivningstemperaturen i 
ca 2 timmar. 

• Undvik statiska laddningar från vägt material, vågens behållare. 
 
Vid elektromagnetiska fält (ex. mobiltelefoner eller radioutrustning), statiska laster 
och ostabil strömförsörjning kan stora avvikelser i vägningsresultat förekomma 
(felaktigt resultat). I sådant fall ska vågens placering ändras eller störningskällan tas 
bort. 

5.2 Uppackning  
Ta försiktigt ut vågen ur förpackningen och ställ upp vågen i avsedd plats. 
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5.2.1 Uppställning 
Vågen ska ställas upp så att vågplattan är i horisontellt läge. 
 

5.2.2 Leveransomfattning  
Serietillbehör: 

• Våg  
• Vågplatta 
• Nätadapter (tillval) 
• Skyddskåpa 
• Bruksanvisning 

 

5.3 Anslutning till elnätet (tillval) 
Vågen kan strömförsörjas med nätadapter (tillval). Det på apparaten angivna 
spänningsvärdet måste stämma överens med lokal spänning.  
Använd endast originalnätadaptrar från KERN. Andra produkter får endast användas 
med KERNs medgivande.  
 

5.4 Batteridrift 
Demontera batterifackets lock i vågens botten (se avs. 1) och sätt i:  

• 9 V (FOB-NS) rektangulärt batteri eller 
• 4 st. 1,5 V, AA (FOB-NL) batterier. 

Återmontera batterifackets lock. 
 
Figur 1: 
 

FOB-NS FOB-NL 

 

 
 

 
Tryck inte allt för hårt på vågplattan när du drar åt batterifackets lock. Detta 
kan skada lastcellen. 
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I menyn kan AUTO-OFF-funktionen aktiveras (se avs. 8.4.2 "Funktion med 
automatisk avstängning"). Beroende på vald inställning kopplas vågen automatiskt 
om till batterisparläget. 

När batteriet blir urladdat visas "LobAt" indikeringen i displayen. Tryck på  
knappen och byt omedelbart batteriet/batterierna. 
Ta ur batteriet/batterierna och förvara det/dem på avskild plats om vågen inte 
kommer att användas under en längre tid. Läckande elektrolyt kan skada vågen. 

5.5 Första idrifttagande 
För att få exakta vägningsresultat med hjälp av elektroniska vågar ska man 
säkerställa att vågarna uppnår rätt arbetstemperatur (se "Uppvärmningstid", avs. 1). 
Under uppvärmningstiden ska vågen strömförsörjas (eluttag eller batteri). 
Vågens noggrannhet beror på den lokala tyngdaccelerationen.  
Anvisningar i avsnittet "Justering" ska ovillkorligen följas. 

5.6 Kalibrering 
Eftersom värdet av jordens tyngdacceleration inte är jämnt i varje plats på jorden ska 
varje våg anpassas - enligt vägningsregel som framgår av fysikgrunderna - till 
jordens acceleration som råder i vågens uppställningsplats (endast om vågen inte 
fabriksjusterats i uppställningsplatsen). Denna justeringsprocess ska utföras vid 
första idrifttagande, efter varje ändring av vågens läge samt vid varierande 
omgivningstemperatur. För att få exakta mätvärden ska vågen dessutom regelbundet 
justeras även i vägningsläget. 

5.7 Justering 
Justering ska utföras med hjälp av rekommenderade justeringsvikter (se avs. 1 
"Tekniska data”).  
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Förfarande under justering:  
Säkerställ stabila omgivningsförhållanden.  
Ge vågen nödvändig uppvärmningstid (se avsnitt 1 "Tekniska data" för att stabilisera 
vågen. 
Det får inte finnas några föremål på vågplattan. 
 
Modellerna FOB-NS: 
 
Indikering Handhavande 

 

 
 

 
(exempel) 

 Stäng av vågen. 

 Tryck och håll  knappen intryckt och samtidigt 

tryck 3× på  knappen, släpp  knappen — 
internt tal visas.. 

 

 
 
 

 
 

 
(exempel) 

 
 
 

 
 

 

 Tryck på  knappen, "0" indikeringen visas. 
 
 Ställ försiktigt justeringsvikten i mitten av vågplattan 

och tryck på  knappen, "CAL" indikeringen 
visas och sedan visas vikten av den uppställda 
justeringsvikten. 

 
 
 Ta bort justeringsvikten. 
 Vågen kopplas om till vägningsläget. 
 Kalibreringen avslutades framgångsrikt. 
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Modellerna FOB-NL: 
 
Indikering Handhavande 

 

 
 

 
(exempel) 

 Stäng av vågen. 

 Tryck och håll  knappen intryckt och samtidigt 

tryck 3× på  knappen, släpp  knappen — 
internt tal visas. 

 

 
 
 
 

 
 

 
(exempel) 

 
 
 

 
 

 

 Tryck på  knappen, "0" indikeringen visas. 
 Ställ försiktigt justeringsvikten i mitten av vågplattan 

och vänta tills stabiliseringssymbolen visas och tryck 

på  knappen, "CAL" indikeringen visas och 
sedan visas vikten av den uppställda 
justeringsvikten. 

 
 
 Ta bort justeringsvikten. 
 Vågen kopplas om till vägningsläget. 
 Kalibreringen avslutades framgångsrikt. 
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6 Styrorgan 

6.1 Översikt av tangentsatsen 

6.1.1 Modellerna FOB-NS: 
 

 
 

Knapp Benämning Tryck en gång och släpp 

 [ON/OFF] 
• Påslagning/frånslagning 

• Hämtning av menyn (tryck och håll knappen 
intryckt) 

 
[TARE] • Tarering 

I menyn: 
• Scrollning av 

menyposterna 
uppifrån nedåt 

 
[UNIT] • Omkoppling mellan 

viktenheterna 

• Hämtning av 
justeringsfunktion 

• Scrollning av 
menyposterna från 
vänster till höger 
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6.1.2 Modellerna FOB-NL: 
 

 
 

Knapp Benämning Tryck en gång och släpp 

 [ON/OFF] 
• Påslagning/frånslagning 

• Hämtning av menyn (tryck och håll knappen 
intryckt) 

 
[TARE] 

• Tarering 

• Hämtning av menyn 
(tryck och håll 
knappen) 

I menyn: 
• Scrollning av 

menyposterna 
uppifrån nedåt 

 
[UNIT] • Omkoppling mellan 

viktenheterna 

• Hämtning av 
justeringsfunktionen 
(trycks tre gånger) 

• Scrollning av 
menyposterna från 
vänster till höger 

 
[HOLD] • Hämtning av "Hold" 

funktionen 
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6.2 Översikt av indikeringar 

6.2.1 Modellerna FOB-NS: 
 

 
 
 

Indikering Beskrivning 
g, lb, oz, ozt, dwt Viktenhetsindikering 

 Stabiliseringssymbol 
 
 

6.2.2 Modellerna FOB-NL: 
 

 
 

Indikering Beskrivning 
g, lb, oz, ozt, dwt Viktenhetsindikering 

 Stabiliseringssymbol 

HOLD Symbol för "Hold" funktionen 

NET Nettoviktsindikering 
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