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Handhavande för räknevågar
CPB-N/CPB-DM
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Innehållförteckning:
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1 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 uppvärmingstid 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.

1 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 då vågen inte är hermetiskt sluten

OBS! Glöm inte att ta bort transportskruven innan du börjar väga
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2 Översikt

I viktdisplayen visas följande:

Batteriet behöver laddas

NET Nettovikt

Vågen är stabil

a Nollar diaply

I displayen för referensvikt visas:

Referensviktenärför liten

PRESET Sparad målvikt / Målvikt

Antaletbitarärför litet

I displayen för antalet visas:

M Data i “summeringsminnet”

Vikt Referensvikt Antal
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Selection Function

 Siffertangenter

 Raderingsknapp

 Målvikt

 Adder ii minnesfunktion

 Minnesfunktion

 Sätt en målvukt

 Starta bakrundsbelysningen i displayen. Tryck länge.

 Dataöverföring till skrivare eller PC

 Ställ in referensvikten genom vägning

 Ställ in en känd referensvikt siffertangenterna

 Funktionsval

 Tara knapp

 Spara

 Noll

 Tillbaka till vägning
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3 Vägning

Starta vågen:

Förfarande Indikation

1. Starta vågen

Tryck ON/OFF (på vågens högra sida right

sida)

Vågen utför en “självtest”

Så snart vågen visar noll kan du
börja väga

2. Nolla vågen

Väga

Förfarande Display

Placera lasten på vågplattan

Avläs vikten

Om vikten är stabil visas -
symbolen

Om lasten är större än vågens kapacitet

visas "QL" (=Overload), och en signal ljuder..
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4 Väga med Tara
Vikten av en behållare kan tareras bort så att endast vikten på lasten visas.

Förfarande Indikation

Placera den tomma behållaren på vågplattan.
Vikten på behållaren visas.

(Exempel)

Tryck:

Vikten på behållaren sparas nu
internt.

Placera godset som skall vägas på vågen
Nu kan du avläsa vikten på enbart
godset.

Tareringsprocessen kan upprepas flera gånger t.ex. när man addera flera komponenter för en

blandning. Gränsen är nådd när vågens kapacitet är använd.

Tara-värdet rundas av i enlighet med vågens noggrennhet.



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

8

Om du vill tarera fler gånger.

Tryck

Placera mer last i behållaren Nu visas värdet av den sist
adderade lasten.

Föra att ta bort Taravikten:

Lasta av vågen och tryck
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5 Antalsberäkning
Med räknefunktionen kan du antingen räkna antalet delar till en behållare eller plocka
bort antal delar från en behållare. För att räkna en stor kvantitet behöver medelvikten
per del beräknas med en liten kvantitet (referens kvantitet). Desto större referens
kvantitet, desto högre räkneexakthet. Hög referenskvantitet är ett måste för
väldigt små delar.

Fastställande av referensvikt via vägning:
Förfarande Display

 Se till att vågen visar “0” eller tarera bort
behållare om en sådan används

Ställ in referensvikt:

 Placera ett känt antal “bitar” på vågen som
referens.

 Vänta tills vågen är stabil, skriv sedan in
antalet med hjälp av siffertangenterna.

Bekräfta inom 5 sekunder genom att trycka:

„SAMP“ visas i rutan;

Referensvikten beräknas och visas i
displayen.
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Räkna antal:

Tarera igen om det behövs. Lägg på “bitar” och avläs antalet.

Weight placed on balance: Reference weight: Quantity placed on balance:

Värdet kan skrivas u tom du använder en skrivare .

Exempel med Skrivare KERN YKB-01N:

Item counter NO. 0

Weight placed on

balance

GS
0.300 kg

Reference weight U.W. 100.0000 g

Quantity placed on

balance

PCS
3 pcs

Ta bort referensvikt

Tryck , Referensvikten raderas

.
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6 Numerisk inknappning av referensvikt
Om referensvikten per del är känd kan du knappa in den med de numeriska knapparna.

Ange referensvikt:

Skriv in referensvikten och bekräfta inom 5
sekunder genom att trycka:

Räkna antalet:

Tarera om så behövs, placera godset på vågen och avläs antalet:

Vikt placerad på vågen: Referensvikt: Antal “bitar” på vågen:

Värdet kan skrivas ut med hjälp av en skrivare: .

Exempel KERN YKB-01N:

Item counter NO. 0

Weight placed on

balance

GS
0.500 kg

Reference weight U.W. 100 g

Quantity placed on

balance

PCS
5 pcs
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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

För 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 kontakta oss på B&O Vågar.
Dessa justeringar och ändringar av vågens inställningar bör endast göras av auktoriserad
personal.

Rengöring
Koppla ur elkabel före rengöringen. Använd inte frätande/aggressiva typer av
rengöringsmedel. Använd en fuktad trasa med mild såpa. Se till att inga vätskor
kommer in i vågen. Torka med en torr och mjuk trasa.
Damm eller lösa partiklar från material kan försiktigt tas bort med en borste
eller dammsugare.
Vätskor som läckt eller spillts från material måste tas bort omedelbart.

Service, underhåll
Vågen får enbart öppnas av utbildade service tekniker. B&O i Ulricehamn kan
tillhandahålla servicetekniker och underhåll.
Före öppning av vågen, koppla ur elkabel.

Avyttring
Avyttring av våg och förpackning måste ske enligt det lands lagar och regler
där vågen används.


