Bagagevåg
Manual

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

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
1. Dra åt bältet genom bagagehandtaget och fäst bältets krok på trekanten.
2. Tryck på
knappen för att starta vågen innan du lyfter bagaget med vågen (säkerställ att det inte
finns någon belastning).
3. 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.
4. Innan vägningsläget kan man trycka på
knappen i tre sekunder för att släcka vågen.

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

Varningsindikatorer
1. Byt ut batteriet.

2. 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:
A. Ta ut det använda batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål;
B. 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.

Batteriskydd
Trekantsring
Batteri
Krok

Bälte

Bagagehandtag

Skötsel och underhåll
1. Torka av vågen med en fuktig trasa. Vågen FÅR INTE doppas i vatten eller utsättas för
kemiska/slipande rengöringsmedel.
2. 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.
3. För att säkra noggrannheten får vågen inte användas i starka magnetfält.
4. Håll vågen borta från spädbarn och barn för att minska risken att de sväljer batterierna eller små
komponenter.

