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1. SÄKERHETSINFORMATION 
Definition av signalvarningar och symboler 
Säkerhetsanvisningar är markerade med signalord och varningssymboler. Dessa visar 
säkerhetsproblem och varningar. Att ignorera säkerhetsanvisningarna kan leda till 
personskada, skada på instrumentet, fel och felaktiga resultat. 

VARNING För en farlig situation med medelhög risk, eventuellt resulterande i 
allvarliga skador eller dödsfall om den inte undviks. 

IAKTTA 
FÖRSIKTIGHET 

För en farlig situation med låg risk, vilket kan leda till skador på 
enheten eller fastigheten eller förlust av data eller mindre eller 
medelstora skador om de inte undviks. 

UPPMÄRKSAMMA För viktig information om produkten. Kan leda till skador på 
utrustningen om den inte undviks. 

NOTERA För användbar information om produkten. 

Varningssymboler 
 

Allmän fara 

 

Explosionsrisk 
 Risk för elektrisk 

stöt 

Säkerhetsåtgärder 

IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Läs alla säkerhetsvarningar innan du installerar, 
ansluter eller gör service på denna utrustning. Underlåtenhet att följa dessa 
varningar kan leda till personskada och/eller egendomsskador. Behåll alla 
instruktioner för framtida referens. 

 Innan du ansluter ström, kontrollera att nätadapterns ingångsspänningsområde och 
pluggtyp är kompatibla med den lokala nät-strömförsörjningen. 

 Placera inte utrustningen så att det är svårt att nå elanslutningen. 

 Se till att nätsladden inte utgör ett potentiellt hinder eller snubbningsrisk. 

 Använd utrustningen endast under omgivningsförhållanden som anges i dessa 
instruktioner. 

 Utrustningen är endast för inomhusbruk. 

 Använd inte utrustningen i våta, farliga eller instabila miljöer. 

 Låt inte vätskor komma in i utrustningen. 

 Ladda inte utrustningen över den nominella kapaciteten. 

 Släpp inte laster på plattformen. 

 Placera inte utrustningen upp och ner på plattformen. 

 Använd endast godkända tillbehör och kringutrustning. 

 Koppla bort utrustningen från strömförsörjningen vid rengöring. 

 Service ska endast utföras av behörig personal. 
 

VARNING: Arbeta aldrig i en miljö med explosionsrisk! Instrumentets hölje är 
inte gastätt. (explosionsrisk på grund av gnistbildning, korrosion orsakad av 
gasinträngning). 
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IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Batteri ska endast bytas ut av en auktoriserad 
Ohaus-servicehandlare. Explosionsrisk kan uppstå om det laddningsbara 
batteriet byts ut mot fel typ eller om det inte är korrekt anslutet. Kassera det 
laddningsbara batteriet enligt lokala lagar och förordningar.  

Avsedd användning 
Detta instrument är avsett för användning i företag och lätt industri miljö. Det ska endast 
användas för att mäta parametrarna som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan typ av 
användning och bruk utanför gränserna för tekniska specifikationer, utan skriftligt 
medgivande från OHAUS, anses inte vara avsett. Detta instrument uppfyller gällande 
industristandarder och de erkända säkerhetsföreskrifterna. det kan dock utgöra en fara vid 
användning. 
Om instrumentet inte används enligt denna bruksanvisning kan det avsedda skyddet som 
instrumentet tillhandahåller försämras. 

2. INSTALLATION 

2.1 Välja plats 
Platsen måste vara robust, platt och jämn. Undvik platser med överdriven luftström, 
vibrationer, värmekällor eller snabba temperaturförändringar. Tillåt tillräckligt med utrymme 
runt instrumentet.  

2.2 Ström  
Anslut nätadaptern till elnätet. Anslut kontakten till DC-uttaget längst ner på vågen. Vågen 
kan användas på nätadaptern som är ansluten till elnätet eller 4 alkaliska batterier. 
Notera: Nätadaptern kan vara tillval eller ingår med vågen, beroende på modell. 

2.3 Laddningsbart batteri 
Låt batteriet ladda i 12 timmar innan du använder skalan på batteriets strömkälla. 
Instrumentet kan användas under laddning och batteriet är skyddat mot överladdning. För 
maximal driftstid bör batteriet laddas vid rumstemperatur. 
Notera: Tillgängligheten beror på region som tillbehör. 
VARNING: Ladda endast batteriet när omgivningstemperaturen är mellan 0 och 140 ° F / 0 
och 40 ° C. 

2.4 Utjämning av instrumentet 
För att jämna instrumentet, justera fötterna / nivelleringshjulet så att bubblan är centrerad i 
cirkeln på nivåindikatorn. Se till att utrustningen är jämn varje gång dess plats ändras. 
 

2.5 Inledande kalibrering 
För bästa resultat bör instrumentets kalibrering kontrolleras före första användningen. Om 
justering behövs, se avsnittet Kalibrering i bruksanvisningen. 
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3. DRIFT 
 

 
 
                                                                                                            
 
 
 

 

 
Noteringar:   
Tryck Kort: Tryck mindre än 3 sekunder. 
Tryck Långt Håll intryckt i mer än 3 sekunder. 

3.1 Använda instrumentet 
Vägningsapplikation: 
1. Lägg vid behov en tom behållare på pannan och tryck på Tare. 
2. Lägg prov i pannan eller behållaren. Displayen visar provets vikt. 

4. UNDERHÅLL 

4.1 Rengöring 

 VARNING: Risk för elektrisk stöt. Koppla bort utrustningen från 
strömförsörjningen innan rengöring. 
Se till att ingen vätska kommer in i instrumentets insida. 

 
Observera: Använd inte lösningsmedel, starka kemikalier, ammoniak eller 
rengöringsmedel. 

 
Huset kan rengöras med en trasa fuktad med ett milt tvättmedel vid behov.  

4.2 Felsökning 
För tekniska problem kontakta en auktoriserad Ohaus-serviceagent. Besök vår webbplats 
www.ohaus.com för att hitta Ohaus-kontoret närmast dig. 

Knapp Funktioner 

 Tryck på (när av): Slår på vågen 

Tryck Kort (när på): Ställer in displayen 

till noll 

Tryck Långt (när på): Slår av vågen 

Tryck på (i menyn): Bekräfta (Enter) 

 Tryck Kort: Anger/rensar ett tarvärde 

Tryck Långt  Gå in i användarmenyn 

Tryck på (i menyn): Ändrar menyval 

(Framåt) 

Artikel Beskrivning 

1 Symbol för batteriladdning 

2 Centrering av Noll symbol 

3 Negativ symbol 

4 Stabil vikt symbol 

5 NET-symbol 

1 

2 

3 

4 

5 
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5. TEKNISK DATA 
Utrustningsbetyg:  
Endast inomhusbruk  
Höjd: 2000m 
Driftstemperatur: 0 till 40°C 
Fuktighet: Maximal relativ luftfuktighet 80% för temperaturer upp till 31 ° C minskar linjärt 
till 50% relativ fuktighet vid 40 ° C. 
Elförsörjning:  12VDC, 0,5A. För användning med certifierad eller godkänd 
strömförsörjning, som måste ha en SELV och begränsad energikretsutgång. 
Spänningsfluktuationer: Nätets spänningsfluktuationer upp till ± 10% av den nominella 
spänningen. 
Överspänningskategori (installationskategori): II 
Föroreningsgrad: 2 

Specifikation 

Modell V12P3 V12P6 V12P15 V12P30 

Kapacitet ×  Lä sbarhet 

(Max x d ej godkä nd) 

3 kg x 0.0005 kg 

3,000 g x 0.5 g 

6 kg x 0.001 kg 

6,000 g x 1 g 

15 kg x 0.002 kg 

15,000 g x 2 g 

30 kg x 0.005 kg 

30,000 g x 5 g 

Hö gsta visad upplö sning 1:6,000 1:6,000 1:7,500 1:6,000 

Upprepbarhet (g) 0,001 kg 0,002 kg 0,005 kg 0,01 kg 

Linearitet (g) ± 0.001 kg ± 0.002 kg ± 0.005 kg ± 0.01 kg 

Kraftbehov 
4 x alkaliskt batteri (ingå r), nä tadapter (tillval) eller uppladdningsbart batteri 

(tillval) 

 

Modell V12P3T V12P6T V12P15T V12P30T 

Kapacitet ×  Lä sbarhet 

(Max x d ej godkä nd)  

3 kg x 0.0002 kg 

3,000 g x 0.2 g 

6 kg x 0.0005 kg 

6000 g x 0.5 g 

15 kg x 0.001 kg 

15000 g x 1 g 

30 kg x 0.002 kg 

30000 g x 2 g 

Maximal visad upplö sning 

(d) 
1:15,000 01:12,000 01:15,000 01:15,000 

Modell V12P3T-M V12P6T-M V12P15T-M V12P30T-M 

Kapacitet X lä sbarhet 

(Max x e godkä nd) 

3 kg x 0.001kg 

3000 g x 1 g 

6 kg x 0.002 kg 

6000 g x 2 g 

15 kg x 0.005 kg 

15000 g x 5 g 

30 kg x 0.01 kg 

30000 g x 10 g 

Godkä nd resolution 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 

Repeterbarhet  0,001 kg 0,002 kg 0,005 kg 0,01 kg 

Linjä ritet ± 0.001 kg ± 0.002 kg ± 0.005 kg ± 0.01 kg 

Strö mkrav 
4 x alkaliskt batteri (ingå r), nä tadapter (tillval) eller uppladdningsbart batteri 

(tillval) 
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6. GODKÄND 
Överensstämmelse med följande standarder indikeras av motsvarande märke på 
produkten. 
 

Beteckning Standard 

 

Denna produkt uppfyller tillämpliga harmoniserade standarder i EU-

direktiv 2011/65 / EU (RoHS), 2014/30 / EU (EMC), 2014/35 / EU (LVD) 

och 2014/31 / EU (NAWI). EU-försäkran om överensstämmelse är 

tillgänglig online på www.ohaus.com/ce. 

 

Denna produkt uppfyller EU: s direktiv 2012/19 / EU (WEEE) och 

2006/66 / EC (batterier). Kassera denna produkt i enlighet med lokala 

föreskrifter vid den samlingspunkt som anges för elektrisk och 

elektronisk utrustning. 

För information om bortskaffande i Europa, se www.ohaus.com/weee. 

 

EN 61326-1 

Viktigt meddelande för V12P ...- M-verifierade vägningsinstrument i EU 
När instrumentet används i handeln eller en lagligt kontrollerad applikation måste det 
sättas in, verifieras och förseglas i enlighet med lokala vikter och åtgärder. Det är köparens 
ansvar att se till att alla relevanta lagkrav uppfylls. 
Vägningsinstrument som verifierats på tillverkningsorten har följande  
kompletterande metrologimärkning på den beskrivande plattan.  

Vägningsinstrument som ska verifieras i två steg har ingen kompletterande 
metrologimärkning på den beskrivande plattan. Det andra steget av bedömning av 
överensstämmelse måste utföras av tillämpliga vikter och mätningsmyndigheter. 
Om nationella bestämmelser begränsar giltighetstiden för verifieringen, måste användaren 
av vägningsinstrumentet strikt följa omprövningsperioden och informera vikterna och mäta 
myndigheterna. 
Eftersom verifikationskraven varierar beroende på jurisdiktion, bör köparen kontakta sina 
lokala vikter och måttkontor om de inte känner till kraven. 
  
ISED Canada: s överensstämmelse: 
Denna digitala B-apparat uppfyller Kanadensiska ICES-003. 

ISO 9001 Registrering 
Hanteringssystemet för produktionen av denna produkt är ISO 9001-certifierat.  
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