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Brugsanvisning 



Digital vægt 

 

Varenr.: 9042576 

 

Beskrivelse: 

En hurtig og præcis vægt med ophængskroge. Vejer fra 2 til 300 kg med 100 grams 

intervalvisning. 

 

Sikkerhed: 

Gå aldrig under emner der hænger i vægten. 

Forsøg aldrig vejning af emner der overstiger vægtens maksimale kapacitet. 

De medfølgende batterier er ikke genopladelige batterier. Forsøg ikke at oplade dem. 

 

Oversigtstegning: 

 
 

  

Ophængskrog 

 

Display 

 

Taster 

 

Lastekrog 

Ophængskrog 

 

 

Vejehus 

 

 

Lastekrog 



Funktioner: 

Vægten er med et indbygget 
batteri. Start med at oplade dette, 
med den medfølgende batterilader.  
Kan også drives af 4 stk. AA 
batterier. 
Omskifterkontakt position A for 
indbygget batteri. Position B for de 
fire udskiftelige batterier.  
 

Displayets taster. 

 
 

A 

 

 
Nulstiller display. 

 
B 

 

 
Skifter mellem målt vægt og ny vejning. 

 
C 

 

Display vises eller i dvale.  
For at slukke vægten helt aktiveres hovedafbryderen 
på bagsiden af vægten. 

 
D 

 

 
Reset. Ny vejning. 

 

 
 
Tasterne på fjernbetjeningen er de 
samme som displayets. 
 
Nederste tast på fjernbetjeningen 
(E) er til baggrundslys i display. 

 

Hoved-

afbryder 

Omskifter 

Ladestik

  

Batterier 
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Lyser når vægten er stabil og kan aflæses. 

 

 
Lyser mens der vejes indtil vægten er stabil. 

 

Lyser når der er lav batteristand.  
Oplad eller skift batterier. 

 

Ladning: 

Åbn bagpladen for at tilslutte opladeren. Tilslut derefter strømmen til opladeren. 

Når batteriet er fuldt opladet, bliver indikatoren på opladeren ændret fra farven rød 

(opladning) til grøn, som indikerer at ladeprocessen er afsluttet. 

For bedst mulig opladning, anbefales det, at opladningen sker mens vægten er slukket. 

 

Indstilling: 

Vægten giver et bip når vægten er stabil og kan aflæses. For at fravælge dette bip holdes 

tasten (B) inde mens display tæller ned fra ni til nul lige efter at vægten er tændt. 

I display vil der så stå (BEE 0) skift til (BEE 1) med tasten (C) for at slå lyden fra. 

 

Visning i kg kan ændres til pund. 

Tryk på tasten (A) til der står (CHT 0) i display. For visning i pund ændres det til (CHT 1) 

med (C) tasten. 

Brug: 

Tænd for vægten med hovedafbryderen på bagsiden af vægten. 



Når der vises 0,0 i display er vægten klar til vejning. (Bemærk: Det anbefales at lade 

vægten være tændt i 3 til 5 minutters før vejningen). 

Hvis emnet, der skal vejes, er i en kasse, der ikke skal vejes med, eller der bruges en 

kæde til at løfte emnet med, der ikke skal vejes, skal kassen eller kæden vejes uden 

emne, og vægten nulstilles med tasten (A) inden emnet vejes. 

Efter vejning slukkes vægten. Tryk på tasten (C) to gange for at slukke for displayet. Tryk 

derefter på hovedafbryderen på bagsiden af vægten for ikke at tappe batterierne. 

Brug ikke vægten i regnvejr eller stærkt forurenet miljø. 

Undgå slag mod displayet. 

Fjern batterierne, hvis vægten ikke bruges i længere tid. 

 

Kalibrering: 

 Hold tasten (A) inde mens vægten tændes uden belastning. I display vil der stå 

(SPEN). 

 Tryk på tasten (A) så der står (SET 00000) i display. 

 Belast vægten med en vægt der kendes den nøjagtige vægt på. Jo tungere vægt jo 

mere nøjagtig kalibrering. Tasten (A) flytter cursor til venstre. Tasten (C) ændre tal i 

display. 

 Tryk på tasten (A) og der står (HOLD) i display for at gemme kalibreringen. 

 Efter nogle sekunder skifter display til almindlig vejning, og kalibreringen er afsluttet. 

 

Teknisk data: 

Løftekapacitet Max. 300 kg 

Måleinterval 0,1 kg 

Batteri indbygget opladelig 7,4V / 2Ah 

Batteri udskiftelig 4 stk. AA 1,5V 

Batteri fjernbetjening 2 stk. AAA 1,5V 

Vægt 2 kg 

 


