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1 Din nye detailvægt 

1.1 Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger
•	 Læs denne betjeningsvejledning, før du tager vægten i brug.
•	 Følg betjeningsvejledningen omhyggeligt.
•	 Opbevar betjeningsvejledningen i nærheden af vægten, så du har 

den til fremtidig reference.
•	 Medarbejdere, som ikke har den relevante oplæring, må ikke betjene 

eller rengøre vægten.
•	 Vægten må ikke åbnes.
•	 Tag altid vægtens stik ud af kontakten, før rengøring og vedligehol-

delse udføres.

Sikkerhedsanvisninger for brug af batterier
•	 Batteriet må ikke komme i kontakt med kemiske opløsningsmidler, 

olie eller vand.
•	 Batterierne må ikke komme i kontakt med kraftig varme eller ild.
•	 Batteriet må ikke åbnes.

FORSIGTIG 
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et batteri 
af en forkert type.

 f Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

1.2 Yderligere dokumenter
•	 Du kan finde yderligere dokumenter vedrørende detailvægten (f.eks. 

brugsanvisning, datablad) på følgende or webside:
http://www.ohaus.com/aviator7000

1.3 Vedligeholdelse
•	 Vægten må kun åbnes og repareres af særligt kvalificeret personale. 

Kontakt din lokale forhandler.
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1.4 Tilsigtet brug
•	 Brug kun vægten til vejning i overensstemmelse med denne vej-

ledning.
•	 Vægten er kun beregnet til brug i tørre omgivelser.
•	 Enhver anden brug eller betjening, som ikke er omfattet af denne 

tekniske specifikation, betragtes som ikke-tilsigtet brug.

Forkert brug
•	 Vægten må ikke anvendes i industrimiljøer og krævende miljøer.

1.5 Oversigt over enheden
Vægten fås i to versioner: som kompakt vægt og i tower-version.

1.5.1 Tastatur
Tastaturet er opdelt i fire sektioner. De avancerede funktionstaster 
afhænger af området.

1 2a 3 2b 2c4

1 Forprogrammerede PLU-taster 
2a Avancerede funktionstaster, basis (resten af verden)
2b Avancerede funktionstaster, Europa
2c Avancerede funktionstaster, 2 varianter til Nordamerika
3 Numerisk tastatur
4 Basisfunktionstaster 
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1.5.2 Display

Displayet har følgende layout set fra kundens og sælgerens side: 

 

2
1

3
4
5

6

5 2 3 4

1 Kalibreringsplade
2 Vægtdisplay
3 Enhedspris 
4 Pris
5 Forprogrammeret tara
6 Niveauindikator

Udover vægt og pris kan følgende statusmeddelelser og indikatorer 
vises:
ZERO Vægten er på nulpunktet
PT Tastaturets tara eller tara hentet fra PLU
NET Nettoværdi (brutto minus tara), trykknap for tara forefin-

des
FIX Enhedspris og/eller tara er fast
X Vægten står i medtællingsfunktion
100 g Pris for 100 g er aktiveret
1/2 Pris for 1/2 lb er aktiveret
1/4 Pris for 1/4 lb er aktiveret
Add Vægten er i akkumuleringsfunktion. Der er data i akku-

muleringshukommelsen
Total Den viste totalpris tilføjes i akkumuleringshukommelsen

 Batteriet er ca. fuldt opladet
 Batteriet er 2/3 opladet
 Batteriet er 1/3 opladet
 Batteriniveauet er kritisk lavt

Sælgers display

Kundens display
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1.5.3 Tilslutninger og funktioner på undersiden
2

3

4

5

6

8

7

Der er følgende tilslutninger på undersiden af vægten:
1 Justerbare fødder
2 Montering af tower 
3 Håndtag
4 Tilslutning af strømforsyning
5 Opbevaringsboks til strømforsyning
6 Kalibreringsknap
7 Tilslutning af grænsesnit; RS232/USB, afhænger af kablet
8 Batterikontakt: NiMH – størrelse D
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1.6 Lovlig til brug i handel

Når vægten bruges til handel eller formål, der er omfattet af lovgivning, 
skal den opstilles, kontrolleres og forsegles i henhold til gældende 
lokale regler for vægt og mål. Det er købers ansvar at sikre, at alle 
gældende lovkrav er overholdt. Da kravene til kontrol varierer afhængig 
af retsområde, skal køber kontakte de lokale myndigheder med ansvar 
for vægt og mål, hvis køber ikke kender kravene.
For produkter, der sælges i EU, er kontrolprocessen udført på fabrik-
ken. Disse produkter er forseglet, og typeskiltet indeholder supplerende 
mærkning vedrørende måling.  De kan straks tages i brug. Der vil 
allerede være sat yderligere mærkater på enheden, hvis dette er et krav 
fra de lokale myndigheder med ansvar for vægt og mål.
For produkter, der sælges i andre områder, skal kontrolprocessen gen-
nemføres på brugsstedet.
For at undgå, at kalibreringen og måleindstillingerne kan ændres, skal 
vægten forsegles med en papir- eller trådforsegling.

OHAUS Kvikvejledning Aviator 7000 Bestillingsnummer  30304451A



911/15

2 Opsætning 

2.1 Krav til placering af vægten
Det er afgørende for vejningens nøjagtighed, at vægten placeres korrekt.

Betingelser for en egnet placering
•	 Ingen stød og vibrationer
•	 Ingen store temperaturudsving
•	 Intet direkte sollys
•	 Ingen kraftig træk

•	 Placér vægten et stabilt og helst vandret sted, som er fri for vibra-
tioner.

2.2 Nivellering af vægten
Kun en perfekt nivelleret vægt giver nøjagtige vejeresultater. Vægten er 
udstyret med en niveauindikator til brug for nivellering.

 f Vægten nivelleres ved at dreje på de justerbare fødder, til boblen i 
niveauindikatoren befinder sig i den inderste cirkel.
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2.3 Montering af tower
I tower-versionen er kundedisplayet i øjenhøjde.
Tower-delen skal monteres først.

1. Fjern vejepladen, og vend vægten på hovedet.
2. Åbn dækslet i towerets basedel.
3. Før kablet fra tower-delen gennem basedelen.
4. Placér tower-delen på basedelen, og fastgør den med to skruer.
5. Klik kabelklemmerne sammen.
6. Placér kablerne og klemmerne i basedelen.
7. Luk dækslet i towerets basedel.
8. Vend vægten om, og sæt vejepladen på.

2.4 Isætning af batterier

1. Kontrollér, at den eksterne strømforsyning er frakoblet.
2. Fjern vejepladen.
3. Fjern batteridækslet.
4. Vend vægten på hovedet, og indstil batterikontakten som følger:

 – for genopladelige D-batterier: "NiMH".
 – for ikke-genopladelige D-batterier: "Battery"

5. Vend vægten på hovedet.
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ADVARSEL 
Der er risiko for eksplosion, hvis batterikontakten ikke er indstillet kor-
rekt. 

 f Kontrollér, at batterikontakten er står i den rigtige position til den 
ønskede batteritype.

6. Læg batterierne i batterirummet med pluspolerne mod fjedrene. Se 
polmarkeringerne på dækslet og på kabinettet.

7. Luk batterirummet, og sæt vejepladen på.

2.5 Tilslutning til lysnettet

FARE 
Fare for elektrisk stød

 f Enheden skal altid sluttes til en jordet stikkontakt.
 f Brug kun det strømkabel, der følger med enheden.
 f Brug let tilgængelige stikkontakter, som er inden for strømkablets 
rækkevidde.

 f Jordstikbenet må ikke fjernes.

Strømforsyningen er placeret i et rum under vægten, så den kan trans-
porteres sikkert.
1. Tilslut den medfølgende strømforsyningsenhed til strømstikket på 

vægtens underside.
2. Sæt strømforsyningsenheden i en korrekt jordet stikkontakt.

2.6 Tænd/sluk for vægten
 f Vægten tændes ved at trykke på On/Off-tasten.
 f Vægten slukkes ved at holde On/Off-tasten nede, til der lyder et 
langt bip. 

•	 Når vægten tændes, udfører den en kort displaytest. Alle segmenter 
og statusmeddelelser lyser kortvarigt, og softwareversionen vises.

•	 Vægten er klar, når vægtdisplayet vises.
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3 Hurtig og nem betjening

De anvendelsesområder, som er beskrevet i dette kapitel, gælder ved 
arbejde med en sælger.

3.1 Fri indtastning
Vægten kan bruges til vægt og salg med det samme – uden forudgå-
ende konfiguration.

1. Læg varen på vægten.

2. Indtast enhedsprisen (pris/kg).  
Varens pris vises.

3. Tag varen af vægten.  
Alle display viser igen 0.

Indtast enhedsprisen på normal vis uden decimaltegn, men med alle 
decimalerne.

0 ... 9   
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3.2 Opkald til PLU
Afhængig af indstillingen i Trin 7 i operatøropsætningen kan PLU kaldes 
op på to måder.

Opkald med PLU-tasten   
(fabriksindstilling, Trin 7 i operatøropsætningen = OFF)

1. Læg varen på vægten.

2. Indtast det relevante PLU-nummer, og tryk på PLU-tasten. 
Enhedsprisen og varens pris vises.

3. Tag varen af vægten.  
Alle display viser igen 0.

Automatisk opkald til PLU (Trin 7 i operatøropsætningen = ON)

1. Læg varen på vægten.

2. Indtast det relevante PLU-nummer.  
PLU kaldes op automatisk.   
Enhedsprisen og varens pris vises.

3. Tag varen af vægten.  
Alle display viser igen 0.

Opkald til PLU via forprogrammerede taster   
(Trin 14 i operatøropsætningen = OFF)

1. Læg varen på vægten.

2. Tryk på den relevante forprogrammerede tast, f.eks. M1.  
Enhedsprisen og varens pris vises.

3. Tag varen af vægten.  
Alle display viser 0.

0 ... 9   

0 ... 9 

M1 
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3.3 Brug af tara
Du fylder dine produkter i beholdere, og kunderne har deres egen behol-
dere med. Med tarafunktionen kan du sikre, at kun varerne indtastes 
og medregnes i prisen. 
Hvis du kender beholdernes vægt, kan du indtaste taravægten via 
tastaturet. På denne måde behøver du ikke tarere den tomme beholder. 

Tarering af en tom beholder

1. Placér den tomme beholder på vægten.

2. Tryk på Tare-tasten.     
Vægtens display nulstilles til 0,000 kg, og NET-symbolet vises. 
Taravægten vises på nederste linje på displayet.

3. Fyld de varer, som skal vejes, i beholderen.

4. Angiv prisen som beskrevet ovenfor.

5. Tag beholderen af vægten.  
Alle display viser igen 0.

3.4 Nulstilling
På grund af snavs på vejepladen eller ydre påvirkninger kan det ske, at 
vægtdisplayet for den ubelastede vejeplade ikke længere viser 0,000 
kg. Hvis det sker, skal vægten nulstilles.
Den maksimale tilladte afvigelse, der må kompenseres for ved nulstil-
ling, er +/- 2 % af vejeintervallet.

 f Tryk på Zero-tasten.

 Vægtens display nulstilles.

 

... 

0,010 kg 

 0,000 kg
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3.5 Rengøring

FORSIGTIG 
Skader på vægten

 f Enheden skal lukkes og stikket tages ud af kontakten, før rengøring 
udføres.

 f Enheden må ikke åbnes.
 f Sørg for, at der ikke kommer væske i enheden.
 f Brug ikke skurepulver eller rengøringsmidler, der opløser plast, til 
rengøringen.

 f Tag vejepladen af, og rengør den med et almindeligt rengøringsmid-
del til husholdningsbrug.

 f Hvis enheden er meget snavset kan den aftørres udvendigt med en 
kraftigt opvredet klud, der er dyppet i vand med et mildt flydende 
rengøringsmiddel.

Rengøring

OHAUS Kvikvejledning Aviator 7000Bestillingsnummer  30304451A
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4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Vægtdata
Maks. belastning / intervallerKompakte versioner 3 kg / 1 g

 12 kg / 2 g
 15 kg / 5 g
 30 kg / 10 g
Tower-versioner 6 kg / 2 g
 15 kg / 5 g

Display
Vægtdisplay 6 cifre
Enhedsprisdisplay 6 cifre
Totalprisdisplay 7 cifre
Omgivelsesforhold
Driftstemperatur –10 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur –25 °C til +50 °C 
Fugtighed Maks. relativ fugtighed 85 %,  

ikke kondenserende
Højde op til 2000 m
Elektriske data
Strømforsyning 100 til 240 V AC, 50 / 60 Hz

Spændingsudsving i lysnet-
tet

op til ±10 % af mærkespændingen

Installationskategori II
Forureningsgrad 2

4.2 Overensstemmelseserklæring

Overholdelse af følgende standarder er angivet med tilsvarende mærk-
ning på produktet.
Dette produkt overholder EMC-direktivet 2014/30/EU, lavspændingsdi-
rektivet 2014/35/EU og direktivet vedrørende ikke-automatiske vægte 
2014/31/EU. Den overenstemmelseserklæringen i sin fulde ordlyd kan 
ses online på
http://www.ohaus.com/ce
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5 Bortskaffelse

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektro-
nisk udstyr (WEEE) må denne enhed ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald. Dette gælder også for lande uden for EU i henhold 
til de relevante nationale regler.

 f Bortskaf produktet ved at indlevere det i henhold til de gældende 
lokale bestemmelser for særskilt indsamling af elektrisk og elek-
tronisk udstyr.

Eventuelle spørgsmål rettes til de relevante myndigheder eller den 
forhandler, hvor du har købt enheden.
Hvis enheden overdrages til andre (eksempelvis til videre privat eller 
kommerciel/industriel brug), skal denne erklæring medfølge.
Tak, fordi du bidrager til at beskytte miljøet.

Batterier indeholder tungmetaller og må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald.

 f De gældende lokale bestemmelser for bortskaffelse af miljøfarlige 
materialer skal overholdes.

For oplysninger om bortskaffelse i EU henvises til 
http://www.ohaus.com/weee

Bortskaffelse af 
batterier
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