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Bruksanvisning 
Slå på vågen genom att skjuta strömbrytaren bakåt. Reglaget är placerat 
på vågens sida. Efter ca 3 sekunder säger vågen ”NOLL” och är då redo 
att användas.  
 
Volymen justeras genom att hålla nere knappen ON/RESET på vågens 
framsida. Vågen säger då ”NOLL” och efter en kort stund upprepas ordet 
med varierande volymstyrka. Släpp knappen när du nått önskad 
volymnivå. 
 
Om vågen nollställs och vikten därefter minskas till en lägre vikt, kommer 
vågen automatiskt att nollställas vid den nya nivån och då säga ”NOLL”. 
Till exempel sker detta om man nollställer vågen med skålen på plats 
och sedan tar bort skålen.  
 
Om du ökar mängden långsamt hörs ett högt tonande “blip” för vart 5 
gram mängden ökar. Vågen säger vikten ca 2 sekunder efter avslutad 
påfyllning. 
 
Om du minskar tyngden långsamt hörs ett högt tonande “blip” för vart 5 
gram mängden minskar. Vågen säger vikten ca 2 sekunder efter 
avslutad reducering. 
 
Om du ökar eller minskar förhållandevis stora mängder uteblir ”blipet” 
och vågen säger i stället vikten efter några sekunder. 
 
Om vågen anger en vikt och du lägger till men sedan snabbt tar bort en 
mängd, upprepar inte vågen den ursprungliga vikten. 
 
Om du vill att vågen ska upprepa en vikt, tryck försiktigt ner vågkanten 
med ett finger. Vågen upprepar då vikten inom några sekunder. Notera 
att endast ett mycket försiktigt tryck behövs och att det kan behövas lite 
övning för att få till den rätta styrkan. 
 
Dessa egenskaper låter dig att väga snabbt och noggrant genom att 
placera en ungefärlig mängd på vågen, höra vikten och sedan öka eller 
minska med små mängder samtidigt som du lyssnar på 5-
gramsintervallens ”blipen”.  
 
Stäng av vågen genom att skjuta tillbaka strömbrytaren till utgångsläget. 
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Tarering   
Tarering gör det möjligt att nollställa vågen utan att tömma skålen. 
Denna egenskap är särskilt användbar när du behöver väga flera 
ingredienser eller behållare som innehåller vätska. 
 
Här följer ett exempel på hur du gör för att väga en bestämd mängd mjöl: 
1. Ställ en tom bunke på vågskålen. 
 
2. Tryck ner knappen "ON/RESET" och vänta tills vågen säger "NOLL". 
 
3. Häll I den ungefärliga mängden mjöl i bunken. 
 
4. Vänta tills vågen säger vikten. 
 
5. Justera tills rätt mängd mjöl finns i skålen. 
 
Du kan väga ytterligare en ingrediens genom att: 
1. Tryck ner knappen "ON/RESET" med den första ingrediensen 

(mjölet) kvar i bunken och vänta på att vågen säger ”NOLL”. 
 

2. Lägg till nästa ingrediens och vänta sedan på att vågen säger vikten.  
 
Den totala vikten får inte överskrida 5 000 gram (5 kg). Om det inträffar 
kommer en varningston att ljuda. 
 
Specifikationer 
1.  Funktioner: Maxvikt 5000 gram (5 kg), tarering 
 
2.  Känslighet: 5 gram 
 
3.  Precision: +/- 2% eller +/- 5 gram (mitt på vågplattan) 
 
4. Utdata: Tal 
 
5. Strömförsörjning: 

a) 1 x  DC9V (PP3) batteri 
b)  or AC Adaptor DC 7.5V 150mA output 

 
6.  Elförbrukning: 0.14W 
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Säkerhetsanvisningar 
Vågen har utformats och tillverkats enligt krav på hög standard. Genom 
att följa de enkla förhållningsreglerna kommer du att få glädje av din våg 
i många år framöver. 
  
a. Undvik för hård hantering av vågen eller att lämna vikt på den under 

för lång tid. 
 

b. Sänk aldrig ner vågen i vatten. Skålen kan diskas både för hand och i 
diskmaskin men torka endast själva vågen med en lätt fuktad trasa. 
 
 

c. Använd aldrig någon form av kemiska rengörings- eller 
lösningsmedel på varken skål eller våg. Skador kan uppstå i plasten. 
 

d. Stäng alltid vågen efter användning. 
 

e. Om du använder batterier, se till att byta de uttjänta genast eftersom 
gamla batterier kan läcka och därmed skada vågen. 
 

f. Om du använder elnätsanslutning, kom ihåg att alltid stänga av 
vågen efter användning och innan rengöring. 

 
 
Nätanslutning 
Vågen kan antingen anslutas till elnätet med en adapter eller drivas med 
batterier. Vi rekommenderar elnätsanslutning vid normalbruk för att 
undvika de extra kostnader och besvär som användning av batterier 
medför. 
 

a. Batteridrift; sätt i ett 9-volts batteri i hållaren på vågens undersida. 
 

b. Elanslutning med adapter; använd en AC-adapter med 7,5V 
150mA mittpositiv effekt. Finns att köpa som tillbehör. 


