Bagasjevekt VDL002
Side 1 av 2

Brukermanual
01:

Bagasjevekten slås på ved å trykke på knappen. LCD skjermen med
grønt bakgrunnslys er inneholdende en visning av valgt måleenhet,
og måleenheten kg eller lb velges ved å trykke på den samme
knappen idet 8888 vises. Bagasjen kan veies når måleenheten er
valgt, og 0.00 kg vises på LCD skjermen.

02:

Bagasjen veies ved å tre beltet igjennom håndtaket eller stroppen på
bagasjen og la kroken plasseres i beltefestet, og så løfte
bagasjevekten inntil bagasjen blir hengende i beltet. LCD skjermen
blinker noen ganger idet vekten vises på LCD skjermen sammen med
teksten hold. Visningen av vekten blir stående på LCD skjermen, og
kan eventuelt nulles ut ved å trykke på knappen.
Bemerk:
Dersom vekten overstiger 20 kg så gis et rødt varsellys i den
innebygde vateren, for varsel av denne vektgrensen som idag brukes
av de fleste flyselskapene. Dersom vekten overstiger 50 kg så
varsles overbelastningen med EEEE på LCD skjermen.

03:

Med den innebygde vateren kan bagasjevekten enkelt plasseres i
vater for den best mulige nøyaktigheten.

04:

Bagasjevekten slås av ved å trykke på knappen og holde denne inne
i rundt to sekunder. Dersom den ikke slås av manuelt så slås den
automatisk av etter å ha vært urørt i rundt 30 sekunder.

05:

Bagasjevekten gis strøm fra to AAA batterier. Dersom batterinivået er
lavt så vises dette med LO (for low battery) på LCD skjermen.
Batteriene skiftes ved å ta bort batteriluken som enkelt vippes opp
med bruk av kroken.

06:

Bagasjevekten har et uttrekkbart målebånd med 1 meter lengde som
lar deg måle bagasjen for eksempelvis å finne utav hvorvidt den kan
tas med som håndbagasje.
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Kapasitet:
Bagasje på opptil 50 kg kan veies med 50 gram intervaller på vektskalaen.
Generelt:
Bagasjevekten leveres med en beskyttelsesfilm som dras av.
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