Bagagevægt
Manual

Specifikationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nulstil / Tara
Lav effekt / overbelastnings indikation
LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44")
Kapacitet: 50 kg / 110lb
Måleenhed: 50g / 0.1lb
Strøm: 1X3V (CR2032) litium batteri inkluderet

Taste illustration
Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Vejning
1. Spænd sele bæltet gennem bagagens håndtag, og fastgør krogen af båndet på trekanten.
2. Tryk på
knappen for at tænde for vægten før løft (sikrer der er ingen belastning).
3. Når displayet viser nul, løft vægten forsigtigt. Sørg for, at vægten er horisontal og afbalanceret.
Displayet viser vægten af bagage.
a. Tryk på
knappen for nul eller egenvægt før låsning. (Hvis vægten er mindre end 2 kg,
skal du trykke på
knap for nul vægt. Hvis vægten er mere end 2 kg, skal du trykke på
knap for egenvægt og displayet viser "T".)
b. Vejning vil blive låst efter blink tre gange (displayet viser "H"). Tryk på
knappen for at
nulstille LCD til nul og komme i vejemodus igen. Vægten vil vise vejningen i 2 minutter og
automatisk slukke.
4. Inden vejemodus, tryk
knap i tre sekunder for at slukke.

At konvertere vægtenhed
1. Når vægten er slukket, skal du trykke på
knap og hold indtil displayet viser nul og vægt enheden
blinker. Slip derefter knap.
2. Tryk på
knappen for at vælge vægtenhed. Vægt enheden vil blive fastsat efter inaktiv i 3
sekunder. Du kan begynde at veje nu.

Advarselsindikatorer
1. Udskift batteriet.

2. Overbelastning af vægten. Fjern element for at undgå skader. Maks. vægt
kapacitet er angivet på vægten.

Strøm
Vægten er drevet af 1X3V (CR2032) litium batteri.
Ved første gang i brug, åben batteri cover og fjern batteri isolation ark.

Hvis du vil udskifte batteri
Udskift batteriet, når displayet viser "Lo". Åbn batteriholderen på bagsiden af vægten:
A. Tag det brugte batteri ved hjælp af en skarp genstand;
B. Installer nyt batteri ved at sætte den ene side af batteriet under batteri pladen og derefter trykke
ned på den anden side.
Vær opmærksom på polariteten.
Produktbillede er kun en indikator.

Trekants ring

Batteri cover

Batteri
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Pleje og vedligeholdelse
1. Tør vægten med en let fugtig klud. MÅ IKKE nedsænkes i vand eller bruges kemiske / slibende
rengøringsmidler.
2. IKKE overbelast den trekantede ring i lang tid. Under rejser, holder vægten væk fra genstande med
skarpe ender (såsom legetøj, kontorartikler mv), i tilfælde af vægten er tændt ofte og forbruger
batteriet.
3. For at sikre nøjagtighed, brug IKKE denne vægt i stærk magnetfelt.
4. Hold vægten væk fra babyer og børn for at undgå risikoen for at sluge batterierne og små
komponenter.

Bagagevåg
Manual

Specifikationer
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nollställ / Tara
Låg effekt / överbelastningsindikation
LCD-sifferhöjd: 11.3 mm (0,44")
Kapacitet: 50 kg / 110lb
Mätenhet: 50g / 0.1lb
Ström: 1X3V (CR2032) litiumbatteri ingår

Knappillustration
Tänd/släck, viktenhetskonvertering, nollställ/Tara

Vägning
5. Dra åt bältet genom bagagehandtaget och fäst bältets krok på trekanten.
6. Tryck på
knappen för att starta vågen innan du lyfter bagaget med vågen (säkerställ att det inte
finns någon belastning).
7. När displayen visar noll lyfts vågen försiktigt. Se till att vågen är placerad horisontell och
avbalanserad. Displayen visar bagagets vikt.
a. Tryck på
knappen för att nollställa eller få fram egenvikten före låsning. (Om vikten är
lägre än 2 kg måste du trycka på
knappen för att nollställa vikten. Om vikten är högre
än 2 kg måste du trycka på
knappen för att få fram egenvikten och displayen visar "T".)
b. Vägningen blir låst efter att displayen har blinkat tre gånger (displayen visar "H"). Tryck på
knappen för att nollställa LCD-displayen och återgå till vägningsläget. Vågen kommer
att visa vägningen i 2 minuter och släcker sedan automatiskt.
8. Innan vägningsläget kan man trycka på
knappen i tre sekunder för att släcka vågen.

Att konvertera viktenheten
3. När vågen är släckt måste du trycka på
knappen och hålla inne knappen tills displayen visar noll
och viktenheten blinkar. Släpp sedan knappen.
4. Tryck på
knappen för att välja viktenhet. Viktenheten kommer att väljas efter 3 sekunders
inaktivitet. Du kan börja väga nu.

Varningsindikatorer
3. Byt ut batteriet.

4. Överbelastning av vågen. Ta bort föremål för att undvika skador. Maximal
viktkapacitet visas på vågen.

Ström
Vågen drivs av ett 1X3V (CR2032) litiumbatteri.
Vid första användning måste batteriskyddet öppnas och batteriisoleringsarket tas bort.

Om du vill byta ut batteriet
Byt ut batteriet när displayen visar "Lo". Öppna batterihållaren på vågens baksida:
C. Ta ut det använda batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål;
D. Installera det nya batteriet genom att sätta i batteriets ena sida under batteriplattan först och tryck
sedan ned den andra sidan.
Var uppmärksam på polariteten.
Produktbilden är endast en indikation.
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Skötsel och underhåll
5. Torka av vågen med en fuktig trasa. Vågen FÅR INTE doppas i vatten eller utsättas för
kemiska/slipande rengöringsmedel.
6. Överbelasta INTE trekantsringen under längre tid. När du resar måste vågen hållas borta från
föremål med vassa kanter (t.ex. leksaker, kontorsartiklar osv.) om vågen är påsatt och förbrukar
batteriet.
7. För att säkra noggrannheten får vågen inte användas i starka magnetfält.
8. Håll vågen borta från spädbarn och barn för att minska risken att de sväljer batterierna eller små
komponenter.

