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Handhavande för KSFE
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1. Display översikt

Knappar Funktioner

 Av/På

 Nolla

Navigation key
 Bekräfta val

 Tarera

Navigation key
 Gå vidare i menyn

 För att ändra en numerisk angivelse

 Addera vikt till minnet för summering

 Visa totalvikt

 Radera summerade vikter i minnet

 Ändra mellan Brutto och nettovikt

Navigation key
 Gå vidare I menyn

 Ändra viktenhet

ESC
 Backa tillbaka till “vågläge”
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2. Viktig information

En elektronisk våg är ett känsligt precisionsinstrument och måste hanteras därefter.

Undvik att placera vågen i miljöer med vinddrag, vibrationer, elektriska och magnetiska fält
samt temperaturväxlingar.
Om de yttre omständigheterna ändras, justera om vågen.
Undvik hög luftfuktighet, vätskor och damm då vågen inte är hermetiskt sluten.
Låt ej vätska komma i kontakt med vågen då det finns en risk att den kan tränga in i vågen
och skada lastcellen.
Vid rengöring av vågen använd ej kemikalier utan endast en torr eller lätt fuktad trasa och
torka försiktigt av vågen.
En uppvärmningstid på ett par minuter före användning ger ett stabilare mätresultat.

Detaljer som ska vägas måste placeras försiktigt på vågen.
Undvik att belasta vågen under en längre tid, även när den ej används.
Undvik chock-belastningar, slag, överlast och andra extrema behandlingar.
Torka omedelbart av eventuellt spill.
Om vågens programvara “hänger sig” och den ej reagerar som den ska, stäng av och sätt på
vågen igen.
Använd aldrig vågen i miljöer där det finns risk för explosioner. Standardversionen av vågen

är ej EX skyddad.
Brytning av plomberingen upphäver garantin.

3. Förberedelser

Packa upp vågen och placera den på ett stabilt underlag.
Justera fötterna så att vågen står plant, använd gärna ett vattenpass.
Undvik att placera vågen i miljöer med vinddrag, vibrationer, elektriska och magnetiska fält
samt temperaturväxlingar.
Undvik hög luftfuktighet, vätskor och damm om vågen inte är hermetiskt sluten.

4. Nätanslutning

Strömförsörjningen sker via den externa strömadaptern. Den angivna spänningsvärdet måste vara

samma som den lokala spänningen. Använd endast original KERN nätadapter. Användning av andra

fabrikat kräver samtycke från KERN.
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4. Batteridrift

Före första användning ska batteriet laddas genom att ansluta den till elnätet i minst 12
timmar.

Utseendet på den uppladdningsbara batterisymbolen i viktdisplayen visar att batteriet är
nästan slut. Enheten kommer att vara klar för drift i ca. ytterligare 10 timmar innan
avstängning automatiskt. Ladda batteriet med hjälp av den medföljande nätdelen.

Det uppladdningsbara batterisymbolen visar laddningsnivån i batteriet:

Spänning har fallit under föreskrivna miniminivån.

Batteri mycket låg

Batteriet är helt urladdat

5. Service, underhåll, avfallshantering

Innan något underhåll, rengöring och reparationer koppla bort apparaten från

driftspänningen.

Rengöring

Rengör delarna av rostfritt stål med en mjuk trasa fuktad med ett rengöringsmedel som

lämpar sig för rostfritt stål.

För delar av rostfritt stål skall inga rengöringsmedel som innehåller natriumhydroxidlösning,

ättiksyra, saltsyra, svavelsyra eller citronsyra användas.

Använd inte metallborstar eller rengöringssvampar av stålull, eftersom detta orsakar ytlig

korrosion.

Service, underhåll

Apparaten får endast öppnas av utbildad servicetekniker som är auktoriserade av KERN.
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6. Användning

Starta vågen:

 Tryck vågen utför en självtest. Så fort vågdisplayen visar 0 är vågen redo att
användas.

Stänga av vågen:

 Tryck

Nolla vågen:

Återsälla vågen till noll om vågen visar lite fel p.g.a. lättare smuts eller liknande på
vågplattan.

 Töm vågen

 Tryck och vågen återgår till noll.

Vägning

 Placera det som skall vägas på vågplattan.
 Vänta tills vågen är stabil och “stable” visas I displayen.
 Avläs resultatet.

Överlastvarning

Överlast som överskrider max kapaciteten (max), minus en möjlig taravikt, måste

undvikas eftersom det kan skada vågen.

Om kapaciteten överskrids visas “ol“ I displayen och en signal. Töm i så fall vågen.
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Väga med Tara

 Ställ behållaren som skall användas på vågen. Tryck på knappen.
Zero visas och „NET“ visas i nederkanten av displayen.

Nu sparas taravikten I vågens minne.

 Väg det som du skall väga och endast vikten på godset visas (inte behållaren)
 När du tömmer vågen kommer taravikten att stå kvar som ett minustal i displayen.
 Taraprocessen kan upprepas flera gånger t.ex. när man adderar till ett recept.

Gränsen är nådd när vågens maxkapacitet är nådd.

 För att växla mellan brutto och nettovikt Tryck .

 För att ta bort taravikten och nolla vågen Tryck .

Ställa in toleranser/gränsvärden[

Du kan sätta en övre och en undre toleransgräns för kontrollvägning för att försäkra dig om att lasten

håller sig inom gränsvärdena.

Vid kontrollvägning visa LO, OK, HI i displayen. Det går även att ställa in ljudsignaler(se den
kompletta engelska manualen)

Gå till menyn:

 Tryck och på samma gång och den första menydelen

visas.

Välj gränsvärden:



 Håll inne tills displayen som används för att ställa in det undre
gränsvärdet SET LO visas.

 Tryck och det nuvarande värdet visas.
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 För att ange ett undre gränsvärde , t.ex. 10 Kg, använd piltangenterna
k. Den nuvarande inställningen blinkar I displayen.

 Bekräfta värdet med .

 Välje SET HI med hjälp av .

 Tryck och det nuvarande övre gränsvärdet visas.

 För att ange ett övre gränsvärde , t.ex. 12 Kg, använd piltangenterna.
Den nuvarande inställningen blinkar I displayen

 Bekräfta med .

 Tryck och vågen återgår till vågläge.

Kontrollväga

 Om du använder en behållare, börja med att tarera bort den.

 Lägg på den last som skall vägas så startar kontrollvägningen, om du har
ställt in vågen för det.

Lasten väger mindre än det

undre gränsvärdet

Lasten ligger inom

gränsvärdena.

Lasten väger mer än det

övre gränsvärdet.

LO visas I displayen OK visas I displayen HI visas I displayen

 För att ta bort gränsvärden välj att lägga in “00.000 kg“.
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Manuell summering

Med denna funktionen sker summering när du trycker .

 Menyinställning:
„F5 Prt“ „P prt“ Kapitel. 8.2 i den tekniska manualen
“P4 CHk“ „mode 1“ Kapitel 11.4 i den tekniska manualen

 Summering fungerar inte när vikten är under 20d.

Summera:

 Placera lasten A på vågen.

Vänta tills vågen visas STABLE I displayen, då trycker du . Värdet sparas i minnet.

 Ta bort lasten från vågen. Ny last kan vägas när displayen visar ≤ zero. 

 Placera lasten B på vågen.

Vänta tills vågen visas STABLE I displayen, då trycker du . Värdet sparas i minnet.
Numret på vägningen, följt av den totala vikten visas i 2 sek.

 Placera mer last på vågen enligt föregående beskrivning.
Tänk på att vågen måste tömmas mellan vägningarna.

 Du kan repetera denna proceduren 99 gånger eller tills kapaciteten (max) på vågen är
uppnådd

Visa sparade värden

 När vågen visar noll, tryck , antalet vägningar följt av totalvikten visas i 2 sek.

Töm minnet

 När vågen visar noll tryck antalet vägningar följt av totalvikten visas i 2 sek.

Under tiden som totalvikten visas tryck
Minnet töms på vägningar.
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Automatisk summering

Den här funktionen summerar vägningar utan att du behöver trycka .

 Meny inställning:
„F5 Prt“ „P prt“, kapitel 8.2 i den tekniska manualen
“P4 CHk“ „mode 1“, kapitel 11.4 i den tekniska manualen

 När funktionen är aktiverad visas AUTO I displayen.

Summera:

 Placera last A på vågen.
När vågen är stabil så ljuder en signal.

 Lasta av vågen. Vikten lagras I minnet

Mer vikt kan endast adderas när vågen vissar ≤ zero. 

 Placera last B på vågen.
När vågen är stabil så ljuder en signal. Värdet sparas i minnet. Numret på vägningen, följt
av den totala vikten visas i 2 sek.

 Placera mer last på vågen enligt föregående beskrivning.
Tänk på att vågen måste tömmas mellan vägningarna.

 Du kan repetera denna proceduren 99 gånger eller tills kapaciteten (max) på vågen är
uppnådd

 Efter ljudsignalen kan du ta bort lasten eller addera till den.

 Visa och radera vågdata se kapitel 7.7 I den tekniska manualen.
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Om du har frågor?

Ring eller mejla oss:

info@vagar.com

0321-530720

Djurvägning/Väga rörlig last

En medelvärdesvägning för last som rör sig.

Menyinställning:

 , kapitel 11.4 I den tekniska manualen

När funktionen är sparad syns ANIMAL i displayen.

 Placera godset som skall vägas på vågen.

 När lasten har lugnat sig en aning, hörs en ljudsignal. Det medelvärde som uppnåtts visas
i displayen.

 Medan medelvärdet räknas fram så kan du addera eller ta bort last eftersom
mätvärdena uppdateras constant.

För att avsluta djurvägning och återgå till vanligt vågläge:

Välj menyinställning  , kapitel 11.4 i den tekniska manualen.


