
Brecom Digital vekt 400 kg 

Før du bruker vekten, les denne bruksanvisningen. 

Sikkerhet 

 Ikke overbelast vekten.  

 Ikke belast vekten over tid, dette vil forkorte vektens levetid. 

 Kontroller vektens oppheng og krok før bruk. 

 Ved tomt batteri, innstaller nye. 

 Ikke bruk vekten under regn og torden. 

Spesifikasjoner  

Kvalitet:  GB/T 11883-2002. ISO9001-2000 sertifisert.  

Sikkerhet:  ”Stainless steel” oppheng, aluminium schassie. 

Display:  60x30mm LCD 

Batteri:   2 stk. AAA 1,5v batteri. 

Batteritid:  >150 timer  

0,00 innstilling: 0,5 sek. 

Veietid, stabil:  < 10 sek.  

Maks belastning: +120 %                                     

Temperatur:  -10 C til + 40 C 

Vekt:   620 gram 

                                                                                        Størrelse i mm:  

 

 

 

 

 

 

 



Start 

 Trykk og hold start/stopp knappen i 1 sekund. 

 Display viser innstillinger og vekten stiller seg automatisk på 0.00 kg. 

Stopp 

 Trykk og hold start/stopp knappen i 1 sekund. 

 Display viser OFF og slukker. 

Kompensere 

Vekten kan kompensere for ekstra vekt, 0,00 kg. for å veie faktisk vekt, ikke oppheng etc. 

 Trykk TARE knappen. 

 Vekten stiller seg til 0,00. 

 Hvis vekten ikke henger stabilt er funksjonen ikke tilgjengelig 

 Vekten kompenserer ikke hvis vekten overbelastes. 

 Trykk TARE knappen og funksjonen opphører. 

Låse displayet 

 Trykk HOLD knappen 

 Nøkkellås vises og displayet ”fryser”. 

 Trykk HOLD knappen for å aktivere displayet igjen. 

Vekt enheter 

 Trykk UNIT knappen for å skifte vektenhet. 

 Kan skifte mellom kg, Ib og N. 

Ved funksjonsproblemer 

Symtom Mulig feil Løsning 
Blankt display når on/off 
trykkes 

Defekt batteri 
Defekt on/off knapp 

Bytt batterier 
On/off knapp er holdt for 
lenge 

Ingen reaksjon etter TARE 
eller HOLD er trykket. 

Defekt TARE eller HOLD 
knapp 

Rengjør TARE eller HOLD 
knapp 

Ustabil avlesning Vekten er i bevegelse 
Skitt/støv på PCB skjerm 

Stabiliser vekten 
Rengjør PCB skjerm 

Viser ikke 0,00 uten 
belastning. 

Ustabilt system 
Veie celler er strukket for 
mye eller for lenge 

Lenger oppvarmingstid 
Re kalibrer vekten 

Store feil i avlesing/vekt Vekten er ikke ”nullet før 
belastning. 
Re-kalibrering behøves 

Heng vekten uten belastning 
og ”null” 
Re-kalibrer vekten 

 


