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Knappar och indikering av funktion/status på vågdisplay 

    ● Betydelse/status av LED symboler. 

Symbol Analys Orsak. 

～ 
Indikerar om vågen är 

stabil eller ej. 
Indikeras om vågen ej är stabil. 

 Indikering av nollpunkt. 
Indikeras om nollpunkten är inom ±0.2d, 

annars släckt.  

NET 
Indikerar om vågen är i 

gross eller netto läge 

Indikeras när vågen är i netto läge 

(tarerad) och släckt när vågen är i gross 

läge. 

 Vikt kontroll Underlastad 

 

 
 Godkänd vikt  

  Överbelastad 

 Räkning 
Lampan tänds när räkne funktionen är 

aktiv  
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 Summering Lampan lyser när summering är aktiv 

 Viktenhet kg Viktenheten visas 

 Batteri  Visar batteristatus.  

 Knappindikator 
Lampa lyser när en knapp är intryckt. 

Annas är den släckt.  

●  Knappfunktioner 

Om inte annat refereras så är det korta knapptryckningar som gäller. 

Knapp 

symbol 
Normalt vägningsläge Anmärkning 

 Summerings knapp 
Kort tryck → Addera vikt 

Långt tryck→ Kontrollera totalvikt.  

Fungerar om 

summering (eller 

någon av de olika  

funktionerna) är aktiv. 

 Räknefunktion 
Kort tryck → byt mellan antal och vikt 

Långt tryck→ Ingen definition. 

Fungerar om 
summering (eller 
någon av de olika  

funktionerna) är 
aktiv. 

 

Kort tryck: Print  
 Flytta markören 
till vänster  

 

Nollställer tarerat värde.  
Flytta markören till 
höger  

 

Taraknapp.    

TOTAL 

COUNT

 

PRINT 

GROSS

 

TARE 
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 Nollställer vågen. Våg skall ej vara belastad.    

 

Kort tryck  Starta vågen 
Långt tryck  Stäng av vågen  

 

 
För att spara batteri så går vågen ner i energisparläge efter 5 min. Displayen visar då 
slumpmässigt ett tecken i displayen, efter sista vägningen. Efter ytterligare 10 minuter stängs 
vågen av. Och måste startas om igen.          

 

 

 

 
     
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Varning 

Utbildat servicepersonal ska alltid användas 

vid service eller reparation 

 
Varning 

Stäng av indikatorn och vänta 3 sek. innan nätspänning för laddning 
kopplas på. 

ZERO 

ON/OFF 
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EG-Försäkran om överensstämmelse 
             EC-Declaration of conformity              
     EG-Konformitätsbescheinigung 

     EF-Forsikring om overensstemmelse         
     EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Beskrivning av produkter : Märke, typbeteckning, serie nr etc . 
Description of products: Mark, type designation, serial no etc. / Beschreibung der Produkte: 
Zeichen, Typenbezeichung, Serie nr etc. / Beskrivelse av produkter: Merke, typebetegnelse , serie 
nr etc. / Tuotteiden kuvaus: Merkki, tyyppimerkintä , sarjanro jne. 

HPS-8, HPS-A, HPS-C, HPS-D = LW-MSP/C mobile scale 

Tillverkning har skett i enlighet med följande EG-direktiv : 
Manufacturing is done in accordance with the following EC-directive : / Die Herstellung erfolgt 
gemäss folgender EG-Direktive : / Produksjon har skedd i overensstemmelse med f0lgende EF-
direktiv : / Valmistuksessa on noudatettu seuraavaa EU-direktiiviä: 

2014/30/EU EMC directive 
2006/42/EG Machinery directive 
2011/65/EU RoHS 

Tillverkning har skett i enlighet med följande harmoniserade standarder : 
Manufacturing is done in accordance with the following harmonized standards: / Die Herstellung erfolgt 
gemäss folgenden harmonisierten Standards: / Produksjon har skjedd i overensstemmelse med f0lgende 
harmoniserende standarder: / Valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonis-oitujastandardeja : 

EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 

EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 E61326-1:2013 E61326-2-3:2013 

Obligatoriskt/frivilligt test har gjorts hos nedanstående anmält organ/företag : 
Compulsory/voluntary test is done by the below mentioned notified body/company: I 
Obligatorischer/freiwilliger Test wurde bei dem nachstehenden angemeldeten Organ/Unter-nehmen 
gemacht: I Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstående oppgitte organ/foretak: 
Pakollinen/vapaaehtoinen testaus on suoriettu seuraavan ilmoitetun laitolsen toimesta : 

NTEK-2017NT0308131E                                                               
NTEK-2016NT0129387E 
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