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1 Nýja smásöluvigtin 
 

1.1 Öryggisleiðbeiningar 

Grunnöryggisleiðbeining

ar 
• Lestu leiðbeiningarnar áður en vigtin er tekin í notkun. 
• Fara skal að leiðbeiningum í einu og öllu. 
• Geyma skal leiðbeiningarnar í námunda við vigtina til síðari nota. 
• Óþjálfað starfsfólk skal ekki vinna með eða þrífa vigtina. 
• Ekki má opna vigtina. 
• Ávallt skal taka vigtina úr sambandi fyrir hreinsun og viðhald. 

 
Öryggisleiðbeiningar um notkun rafhlöðu 
• Rafhlaðan má ekki snerta kemísk leysiefni, olíu eða vatn. 
• Haltu rafhlöðum frá hita og eldi. 
• Ekki opna rafhlöðuna. 

 
VARÚÐ 
Sprengihætta þegar rafhlaða er endurnýjuð með rangri gerð rafhlöðu 
f Farga skal notuðum rafhlöðum samkvæmt leiðbeiningunum. 

 
 

1.2 Nánari upplýsingar 
• Nánari upplýsingar um nýju smásöluvigtina (t.d. 

notkunarleiðbeiningar, upplýsingablað) má finna á eftirfarandi 
vefsvæði: 

http://www.ohaus.com/aviator7000 
 
 

1.3 Viðhald 
• Aðeins starfsfólk með réttindi má opna og gera við vigtina. Hafðu 

samband við næsta fulltrúa. 
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1.4 Tilætluð notkun 
• Eingöngu skal vigta með vigtinni í samræmi við handbókina. 
• Eingöngu skal nota vigtina á þurrum stað. 
• Vigtin er ekki ætluð til annarrar notkunar en kemur fram í 

tæknilýsingu. 
 

Röng notkun 
• Ekki má nota vigtina við óblíðar aðstæður eða umhverfi. 

 
 

1.5 Yfirlit tækis 
Vigtin er til í tveimur útgáfum: Fyrirferðarlítil vigt eða með turni. 

 
1.5.1 Lyklaborð 

Lyklaborðið skiptist í fjóra hluta. Lyklar fyrir háþróaðar aðgerðir fara 
eftir landsvæðinu. 

 

   
1 2a 3 4 

1 PLU-forstilltir lyklar 

2b 2c 

2a Háþróaðir aðgerðalyklar, Grunnlyklar (afgangurinn af heiminum) 
2b Háþróaðir aðgerðalyklar, Evrópa 
2c Háþróaðir aðgerðalyklar, 2 tilbrigði fyrir Norður-Ameríku 
3 Talnalyklaborð 
4 Grunnaðgerðalyklar 



6 OHAUS Stytt handbók fyrir Aviator Pöntunarnúmer 11/1 

 
 
 

1.5.2 Skjár 
Skjámynd frá sjónarhorni viðskiptavinar og seljanda: 

1 
2 

Skjár söluaðila 3 
4 
5 

6 

 
Skjár viðskiptavinar 

 
 

5 2 3 4 
 

1 Plata til kvörðunar 
2 Vigtunarskjár 
3 Einingaverð 
4 Verð 
5 Forstillt tara 
6 Hallamál 

 
Auk þyngdar og verðs er hægt að sýna eftirfarandi boð og vísbendingar: 
NÚLL Vigtin er við núll 
PT Tara lyklaborðs eða tara kölluð fram úr PLU 
NET Nettó (brúttó mínus tara): töruhnappur til staðar 
FIX Einingarverð og/eða tara eru föst 
X Vigt er stillt á stykkjatal 
100 g 100 g verð er virkjað 
1/2 1/2 lb verð er virkjað 
1/4 1/4 lb verð er virkjað 
Samlagning Vigtin er í uppsöfnunarstillingu; gögn til staðar í 

uppsöfnunarminni 
Samtals Birtu verði samtals er bætt við í uppsöfnunarminni 

Rafhlaða er u.þ.b. 
full 2/3 af hleðslu 
eftir 1/3 af hleðslu 
eftir 
Lítið eftir á rafhlöðunni 
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2 

7 6 

1.5.3 Tengingar og aðgerðir neðan á 
 
 
 
 
 
 
 

3 

8 4 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Eftirfarandi tengingar eru neðan á vigtinni: 
1 Stillanlegir fætur 
2 Turnuppsetning 
3 Grip 
4 Tenging við rafmagn 
5 Geymsluhólf fyrir rafsnúru 
6 Kvörðunarhnappur 
7 Tenging skilflatar; RS232/USB, fer eftir kapli 
8 Rafhlöðurofi: NiMH – D-cell 
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1.6 Löggilding 
Þegar vigtin er notuð í viðskiptum eða við eftirlitsskylda notkun skal 
setja hana upp, prófa og innsigla í samræmi við gildandi reglugerðir 
um mál og vog. Það er á ábyrgð kaupanda vogarinnar að tryggja að 
viðeigandi lagaákvæði séu uppfyllt. Þar eð kröfur um prófanir eru 
mismunandi eftir lögsagnarumdæmum skal kaupandi hafa samband 
við viðkomandi löggildingarstofu ef honum er ekki kunnugt um 
kröfurnar. 
Um evrópskar vörur gildir að prófunarvinnan hefur þegar farið fram á 
framleiðslustað. Vigtin hefur verið innsigluð og merkiplata er með 
skoðunarári. Taka má vigtina í notkun þegar í stað. Ef yfirvöld á 
staðnum krefjast þess hefur viðbótar límmiðum verið komið fyrir á 
tækinu. 
Varðandi vigtar seldar á öðrum svæðum þarf prófunarvinnan að fara 
fram á notkunarstað. 
Til að hindra aðgengi að kvörðun og mælifræðilegum stillingum þarf 
að innsigla vigtina með pappírs- eða vírinnsigli. 
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2 Uppsetning 
 
 

2.1 Kröfur um staðsetningu vigtar 
Rétt staðsetning skiptir máli um vigtunarnákvæmni. 

 
Kjörstaðsetning 
• Engin högg eða titringur 
• Engar ýktar hitasveiflur 
• Ekkert beint sólarljós 
• Ekki dragsúgur 

 
• Velja skal stöðugan stað sem ekki titrar og helst láréttan. 

 
 

2.2 Lárétt stilling vigtar 
Nákvæm vigtun næst einungis ef vigtin er algjörlega lárétt. Innbyggt 
hallamál fylgir vigtinni til að auðvelda hallastillingu. 
f Þegar vigtin er stillt lárétt skal skrúfa stillanlega fætur uns loftbólan í 

hallamálinu er í innri hringnum. 
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2.3 Uppsetning á turni 
Í turngerðinni er skjárinn í augnhæð viðskiptavinar. Setja þarf 
turninn á áður. 

 

 
1. Taktu burt vigtarskálina og snúðu vigtinni á hvolf. 
2. Opnaðu lokið á turnsökkli. 
3. Leiddu kapalinn frá turni gegnum turnsökkul. 
4. Settu turninn á turnsökkulinn og festu með tveimur skrúfum. 
5. Klemmdu saman kapaltengin. 
6. Láttu kapla og tengi í turnsökkulinn. 
7. Lokaðu turnsökkli. 
8. Snúðu vigtinni við og láttu vigtarskálina aftur á hana. 

 
 

2.4 Rafhlöður settar í 

1. Ganga skal úr skugga um að vigtin sé ekki í sambandi. 
2. Fjarlægðu vigtarskálina. 
3. Taktu lokið af rafhlöðuhólfinu. 
4. Snúðu vigtinni á hvolf og stilltu rafhlöðurofann sem hér segir: 

– Fyrir hlaðanlegar D-cell-rafhlöður: "NiMH". 
– Fyrir venjulegar D-cell-rafhlöður: „Battery“ 

5. Snúðu vigtinni við. 
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VIÐVÖRUN 
Sprengihætta þegar rafhlöðurofinn er ekki rétt stilltur. 
f Gakktu úr skugga um að rafhlöðurofinn sé í réttri stöðu fyrir óskaða 

tegund rafhlöðu. 
 

6. Láttu rafhlöðurnar í hólfið þannig að plúspólar snúi að 
fjöðrunum. Sjá pólmerkingar á loki og í hólfi. 

7. Lokaðu rafhlöðuhólfinu og láttu vigtarskálina aftur á sinn stað. 
 

2.5 Sett í samband við rafmagn 

HÆTTA 
Hætta á raflosti 
f Aðeins skal tengja við vel jarðtengda innstungu. 
f Aðeins skal nota rafsnúruna sem fylgir tækinu. 
f Nota skal aðgengilegar innstungur sem eru staðsettar þannig að 

rafsnúran nái þangað. 
f Ekki má fjarlægja jarðtengilinn. 

 
Rafsnúran er geymd í hólfi undir vigtinni til að tryggja öryggi í 
flutningum. 
1. Tengdu rafsnúruna við innstunguna neðan á vigtinni. 
2. Settu rafsnúruna í samband við rétt jarðtengda innstungu. 

 
 

2.6 Kveikt og slökkt á vigt. 
f Ýttu á On/Off takkann til að kveikja á vigtinni. 
f Slökktu á vigtinni með því að þrýsta á og halda On/Off takkanum 

þar til heyrist langdregið píp. 

• Eftir að kveikt hefur verið á vigtinni fer fram stutt skjáprófun. Öll 
strika- og stöðuboð kvikna örstutt og hugbúnaðarútgáfa er sýnd. 

• Vigtin er tilbúin þegar þyngdarskjárinn birtist. 

 



12 OHAUS Stytt handbók fyrir Aviator Pöntunarnúmer 11/1 

 
 
 

3 Fljótt og auðvelt stilling 
 

Leiðbeiningarnar í þessum kafla miðast við sérstakar aðgerðir / 
stillingar. 

 
 

3.1 Vigtað án innsetningar í minni. 
Hægt er að vigta og reikna út verð, án þess að setja inn í minni 
vogar áður. 

 
1. Setjið vöru á vogarpallinn. 

 
2. Skráið inn á rofaborði einingaverð vöru ( kg verð ). Útreiknað verð 

vöru miða við þyngd hennar á vogarpalli birtist á skjá. 
 

3. Fjalægið vöru af vogarpalli. 
Vogin sýnir aftur núll á verðskjá. 

 
ATH: Setjið inn einingaverð vöru í vog, án kommu en með 
aukastöfum. 

0 ... 9 
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3.2 Verð sótt í PLU minni 
Hægt er að kalla fram verð úr minni á tvo vegu. Fer eftir því hvernig 
Skref 7 er stillt í uppsetningu notanda. 

 
Verð sótt í minni með PLU lyklum (notanda uppsetning, Skref 7 = OFF ) 

 
1. Setjið vöru á vog. 

 
2. Sláið inn samsvarandi PLU númer og ýtið á PLU lykilinn. 

Einingaverð og söluverð birtast á skjá. 
 

3. Fjarlægið vöru af voginni. 
Skjár sýnir núll. 

 
 

Verð sótt sjálfvirkt í minn (notanda uppsetning, Skref 7=ON ) 
 

1. Setjið vöru á vog. 
 

2. Sláið inn samsvarandi PLU númer. 
PLU er sótt sjálfvirkt í minni 
Einingaverð og söluverð birtist á skjá. 

 
3. Fjarlægið vöru af voginni. 

Skjár sýnir núll. 
 
 

Verð kallað fram með forstilltum lyklum (notanda uppsetning, Skref 14=OFF ) 
 

1. Setjið vöru á vog. 
 

2. Sláið á samsvarandi rofa t.d. M1. 
Einingaverð og söluverð er sýnt á skjá. 

 
3. Fjarlægið vöruna af vog. 

Skjárinn sýnir núll. 

0 ... 9 

0 ... 9 

M1 
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3.3 Notkun á törun 
Þú setur vöru í pakkningar eða viðskiptavinur kemur með sitt eigið 
ílát. Törun á vog tryggir að aðeins er verðlagt fyrir innihald. 
Ef þyngd umbúða er þekkt, er hægt að slá þyngd inn í gegnum 
lyklaborð. Þannig þarf ekki að vigta tómar umbúðir fyrst. 

 
 

Tarað = tómar umbúðir 
 

1. Leggjið tómar umbúðir á vogarpall. 
 

2. Ýtið á ,,TARE” rofann 
Skjárinn sýnir 0,000kg og “NET” táknið birtist á skjá. 
Törunnarþyngdin er sýnd á skjá með mínus-merki í fyrstu línu á 
skjá þegar umbúðir eru fjarlægðar. 

 
3. Umbúðir eru þá fylltar með vöru sem vigta á. 

 
4. Varan er vigtuð og verðlögð. 

 
5. Fjarlægið pakkning af vogarpalli, 

skjárinn sýnir aftur 0. 
 
 
 

3.4 Nýtt núll sett inn 
Vegna auka- eða aðskotahluta á palli eða annara utanaðkomandi 
áhrifa, getur það gerst að vogin sýni ekki 0,000kg þrátt fyrir að 
vogarpallur sé tómur. 
Í þeim tilvikum þarf að setja nýtt núll á vogina. Mesta skekkja er +/- 
2% af fullri þyngd viðkomandi vogar. 

 
f Sláið á „ZERO“ lykilinn 

Skjárinn sýnir núll. 

... 

0.010 kg 

0.000 kg 
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3.5 Þrif. 
 

Varleg meðferð ! 
Hætta á skemmdum með vatni / vogin er ekki varin fyrir vatni. 
f Slökkvið á tækinu og takið úr sambandi fyrir þrif. 
f Takið ekki tækið í sundur. 
f Gætið þess að vökvi eða vatn komist ekki inn í tækið 
f Notið ekki sterk hreinsiefni eða efni sem leysa upp plast við þrifin. 

 

Þrif f Fjarlægið vogarpallinn af tækinu og hreinsið með hreinsiefnum sem 
ætluð eru til heimilisþrifa. 
f Ef tækið er mjög óhreint, vætið tusku með vatni og mildum 
uppþvottalegi, vindið vel og strjúkið af voginni. 
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4 Tæknilegar upplýsingar 
 
 

4.1 Tæknilegar upplýsingar 
 

Vigtarupplýsingar  

Hám. álag / skref Fyrirferðarlitlar gerðir 3 kg / 1 g 
12 kg / 2 g 
15 kg / 5 g 
30 kg / 10 g 

turngerðir 6 kg / 2 g 
15 kg / 5 g 

Skjár  

Vigtunarskjár 6 tölustafir 
Einingaverðsskjár 6 tölustafir 
Heildarverðsskjár 7 tölustafir 
Umhverfisaðstæður  

Notkunarhitastig –10 °C til +40 °C 
Geymsluhitastig –25 °C til +50 °C 
Rakastig 85 % hám. rakastig, ekki þéttiraki 

Hæð yfir sjávarmáli Allt að 2000 m 
Raftækniupplýsingar  

Rafmagn 100 til 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Spennusveiflur hjá rafveitu allt að ±10 % af nafnspennu 

Uppsetningarflokkur II 
Mengunarstig 2 

 
 

4.2 Fylgni 
 

Á vigtinni er gefið til kynna með merki hvaða eftirfarandi staðla hún 
uppfyllir. 
Vigtin er í samræmi við EMC tilskipunina 2014/30/ESB, 
lágspennutilskipunina 2014/35/ESB og tilskipun um ósjálfvirkan 
vogarbúnað 2014/31/ESB. Hægt er að nálgast 
samræmisyfirlýsinguna í heild á netinu á 
http://www.ohaus.com/ce 
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5 Förgun 
 

Samkvæmt ákvæðum evrópsku tilskipunarinnar 2002/96 EES um raf- 
og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE) má ekki farga tækinu með 
heimilissorpi. Þetta á einnig við um lönd utan ESB í samræmi við 
reglugerðir viðkomandi þjóða.  
f Farga skal vigtinni í samræmi við gildandi reglugerðir til sérstakra 
móttökustöðva raf- og rafeindabúnaðar. 
Ef spurningar vakna skal hafa samband við viðkomandi yfirvöld eða 
söluaðila sem tækið var keypt hjá. 
Ef þetta tæki er afhent öðrum (til dæmis til einkanota, í verslun eða iðnaði) 
gildir hið sama um reglugerðina. 
Kærar þakkir fyrir að stuðla að verndun umhverfisins. 

 
 

Förgun rafhlöðu 
 

Í rafhlöðum eru þungmálmar og er þess vegna ekki hægt að farga 
þeim með heimilissorpi. 
f Farðu eftir gildandi reglum um förgun efna sem eru hættuleg 

umhverfinu. 
 

Varðandi förgunarleiðbeiningar í Evrópu 
sjá http://www.ohaus.com/weee 
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