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Hoppas Ni kommer att trivas med

Er nya våg!

Om ni har frågor eller vill se på

tillbehör och fler vågar, kontakta oss

på Tel.0321-530 720 eller gå in på vår

hemsida: www.vagar.com

Handhavande för KBFS

Våginstrument KFS-T
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Översikt Display

Display Vikt Display Medelvikt per ”bit”

Display Antal

Display Vikt: Här visas vikten av din last i kg

TARE Nettovikt

o Visar när vågen är stabil

→0← Nollar displayen

Display medelvikt per ”bit”: Här visas referensvikten av de som ska räknas i g.
Detta värde knappar man in manuellt eller beräknas genom vägning.

Display Antal: Här visas det totala antalet som finns på vågen.
Om man använder sig av summeringsläge visas summan av vägningarna.

TOTAL Totalt antal av ”bitar”

+ Antalet överstiger toleransnivån

√ Antalet är inom toleransnivån

- Antalet understiger toleransnivån
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Andra Symboler

Strömförsörjning vi adapter

Status på laddningsbart batteri (tillval)

BUSY
Sparar/beräknar vågdata

LIGHT
Vikten/antalet är för lätt/litet

Knapp Funktion

 Stäng av eller sätt på

 Tarera (>2 % Max)

 Nolla (< 2 % Max)

 Ändra menyinställningar

 För att bestämma referensvikt genom vägning

 För numerisk inmatning av referensvik

 Referens optimering

 Tolerans för “målvikter”

 Summering

 Lämna meny och återgå till vågläge

 Beräkna vågdata via skrivare

 Funktionsmeny

 Väljer i menyn

….
 Siffertangenter

 Decimal

 “Radera”



1 Använda vågen

1.1 Starta vågen

►Tryck på on/off knappen och instrumentet kommer att utföra en självtest. Så snart som

som displayen visar o.ooooo så är vågen klar för vägning.

1.2 Stänga av vågen

►Tryck på on/off knappen och diplayen släcks.

1.3 Nolla vågen

Man kan nolla vågen om den inte visar noll när man startar (den kanske är lite smutsig).
Det går enbart att nolla om vågen ligger inom felmarginalen ± 2 % av kapaciteten.

►Tryck på Tara/→0← knappen

1.4 Att väga

►Placera godset som skall vägas på vågplattan
►Vänta på att stabiliseringsindikatorn tänds i displayen [O]
►Avläs vikten

1

!! Överlasta inte!!

Överlast som överstiger vågen kapacitet – tara måste undvikas!
Vågen kan skadas
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.5 Väga med Tara

►Placera behållare/vagnen på vågplattan och tryck på Tara/→0← knappen
►Fyll behållaren/vagnen, ställ på vågplattan och avläs nettovikten.
►Tareringsproceduren kan upprepas så många gånger som behövs. Gränsen går vid vågens

max-kapacitet.

Överlast visas i displayen med ”O-err” och ljudsignal.
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1.6 Räkna

Man kan räkna genom att lägga i eller ur en behållare. När man ska räkna ett stort antal
”bitar” måste en referensvikt (en medelvikt) först räknas fram med ett mindre antal antal
”bitar”.
Desto större referens-antal desto större noggrannhet. Hög referens måste användas om man
räknar mycket små ”bitar” eller när ”bitarna” varierar mycket i vikt.

1.6.1 Ta fram referensvikt genom vägning

►Tarera den tomma behållaren (displayen skall visa noll)

►Placera ett antal av de föremål som skall räknas på vågplattan (t.ex. 10 st) som en
referens.

►Vänta på att vågen stabiliserat sig, skriv sedan in de antal som du lagt på vågen genom
använda sifferknapparna.

►Bekräfta med

►Vågen lagrar referensvikten per ”bit”
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Räkna:
►Tarera om det behövs, placera det som ska räknas på vågen(i behållaren) och läs av
antalet.

Ta bort referensvikten

 ►Tryck för att ta bort referensvikten.

1.6.2 Manuell inmatning av referensvikt

►Skriv in vikten och bekräfta med

 ►Sedan väger/räknar ni som vanligt
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1.7 Summering
Med den funktionen summeras enskilda vägningar.

1.7.1 Manuell summering

►Beräkna referensvikten via vägning eller knappa in den manuellt
►Placera den last som ska räknas/vägas på vågplattan

►Vänta tills vågen är stabil, tryck sedan . Antalet som visas i displayen (t.ex. 50) läggs i
minnet.
►Ta bort lasten och vågen ska visa noll igen.
►Placera nästa last på vågen

► Vänta tills vågen är stabil, tryck sedan . Antalet som visas i displayen (t.ex. 20) läggs i
minnet.
►Den totala vikten, antalet vägningar och det totala antalet ”bitar” visas en kort stund i
displayen. Efter det så återgår displayen till att visa nuvarande last.
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Skrivare finns som tillval,

Kontakta gärna oss på B&O

Vågar AB 0321-530720

Eller gå in på vår hemsida:

wwww.vagar.com

►Fortsätt väga så många gånger som du behöver. Kom ihåg att vågen måste lastas av mellan
varje vägning.
►Det här kan upprepas 99 gånger eller tills max kapaciteten har nåtts.

Visa totalen

►Lasta av vågen och tryck Den totala vikten, antalet vägningar och det totala antalet
”bitar” visas i 2 sekunder i displayen. Om du har en skrivare kopplad till vågen så skrivs ett
kvitto ut.

Exempel på kvitto:

Total

NO: 2

WT: 7.0000kg

PCS: 70pcs

*********

►Tryck sedan för att tömma minnet och återgå till vanligt vågläge igen

För automatisk summering och kontrollvägning med toleranser krävs justeringar i vågens

inställningar. Läs mer om dessa i den kompletta tekniska manualen som följer med vågen vid

leverans, eller kontoakta oss på B&O Vågar.

Dessa justeringar och ändringar av vågens inställningar bör endast göras av auktoriserad personal.



B&O Vågar AB ● Box 30 ● 523 30 Ulricehamn ● 0321-530720 ● info@vagar.com
www.vagar.com


