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1 Din nya detaljhandelsvåg 

1.1 Säkerhetsinstruktioner

Grundläggande säkerhetsinstruktioner
•	 Läs dessa instruktioner innan du använder vågen.
•	 Följ dessa instruktioner noggrant.
•	 Förvara dessa instruktioner nära vågen för framtida referens.
•	 Låt inte okvalificerad personal använda eller rengöra vågen.
•	 Öppna inte vågen.
•	 Koppla alltid bort vågen före rengöring och underhåll.

Säkerhetsinstruktioner för batterier
•	 Batteriet får inte komma i kontakt med kemiska lösningar, olja eller 

vatten.
•	 Håll batterier borta från värme och eld.
•	 Öppna inte batteriet.

FÖRSIKTIGT 
Explosionsrisk om batteriet byts mot en felaktig typ

 f Kassera uttjänta batterier enligt instruktionerna.

1.2 Ytterligare dokument
•	 Ytterligare dokument om din nya detaljhandelsvåg (t.ex. användar-

guide, datablad) finns på följande webbplats:
http://www.ohaus.com/aviator7000

1.3 Underhåll
•	 Endast auktoriserad personal får öppna och reparera vågen. Kon-

takta din lokala representant.
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1.4 Avsedd användning
•	 Använd vågen endast för vägning i enlighet med denna bruksanvis-

ning.
•	 Vågen är avsedd för användning endast på torra platser.
•	 Annan typ av användning och drift bortom gränserna för de tekniska 

specifikationerna betraktas som ej avsedd.

Felaktig användning
•	 Använd inte vågen i industriella och kärva miljöer.

1.5 Enhetsöversikt
Vågen är tillgänglig i två versioner: som en kompakt våg eller som en 
tornversion.

1.5.1 Tangentbord
Tangentbordet är indelat i fyra sektioner. De avancerade funktionsknap-
parna beror på regionen.

1 2a 3 2b 2c4

1 PLU förinställda knappar 
2a Avancerade funktionsknappar, grundläggande (övriga världen)
2b Avancerade funktionsknappar, Europa
2c Avancerade funktionsknappar, 2 varianter för Nordamerika
3 Numeriska knappar
4 Knappar för basfunktioner 
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1.5.2 Display

Displayen är utformad som följande, från kund- och säljarperspektiv: 

 

2
1

3
4
5

6

5 2 3 4

1 Kalibreringsplatta
2 Viktdisplay
3 Enhetspris 
4 Pris
5 Förinställd tara
6 Nivåindikator

Utöver vikt och pris kan följande statusmeddelanden och indikatorer 
visas:
ZERO Vågen står på noll
PT Vågen är tarerad via tangentbord eller PLU
NET Nettovärde (brutto minus tara); tryckknapp för tara finns
FIX Enhetspris och/eller tara fixerade
X Vågen är i fast-pris-läge
100 g 100 g prissättning är aktiverad
1/2 1/2 lb prissättning är aktiverad
1/4 1/4 lb prissättning är aktiverad
Add Vågen är i ackumuleringsläge; data fins i ackumule-

ringsminnet
Total Det visade totalpriset sparas i ackumuleringsminnet

 Batteriet är fulladdat
 2/3 av batteriet kvar
 1/3 av batteriet kvar
 Batterinivå låg

Säljdisplay

Kunddisplay
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1.5.3 Anslutningar och funktioner på undersidan
2

3

4

5

6

8

7

Följande anslutningar finns på vågens undersida:
1 Justerbara fötter
2 Tornmontering 
3 Handtag
4 Uttag för nätadapter
5 Förvaringsbox för nätadapter
6 Kalibreringsknapp
7 Gränssnittsanslutning; RS232/USB, beroende på kabel
8 Batteriomkopplare: NiMH – D-cell
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1.6 Legal för handel

När vågen används i handel eller en legalt kontrollerad applikation 
måste den sättas upp, verifieras och plomberas i enlighet med lokala 
vikt- och måttbestämmelser. Det är köparens ansvar att säkerställa att 
alla tillämpliga legala krav uppfylls. Eftersom verifieringskrav varierar 
efter jurisdiktion ska köparen kontakta det lokala vikt- och måttdepar-
tementet om köparen inte känner till kraven.
För produkter sålda i Europa har verifieringsprocessen slutförts på 
tillverkningsplatsen. Dessa produkter har plomberats och typskylten 
innehåller extra metrologimarkeringar.  De kan tas i bruk omedelbart. 
Om lokala W & M-myndigheter så kräver har extra dekaler redan pla-
cerats på enheten.
För produkter sålda i övriga regioner måste verifieringsprocessen utfö-
ras på användningsplatsen.
För att förhindra åtkomst till kalibrerings- och metrologiinställningar 
måste vågen plomberas med ett papperssigill eller trådsigill.
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2 Kom igång med vågen 

2.1 Krav för vågens placering
Att placera vågen korrekt är mycket viktigt för vågens precision.

Villkor för ideal placering
•	 Inga stötar och vibrationer
•	 Inga stora temperatursvängningar
•	 Inget direkt solljus
•	 Inga kraftiga luftdrag

•	 Välj en stabil, vibrationsfri och företrädesvis horisontell plats för 
din våg.

2.2 Nivellering av vågen
För att leverera korrekta mätresultat måste vågen stå helt plant. Vågen är 
utrustad med en nivåindikator för att underlätta nivelleringen av vågen.

 f Ställ vågen plant genom att skruva på vågens justerbara fötter tills 
luftbubblan i nivåindikatorn befinner sig i den inre cirkeln.
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2.3 Montera tornet

Med tornversionen är kunddisplayen i ögonhöjd.
Tornet måste monteras först.

1. Ta bort vågskålen och vänd på vågen.
2. Öppna tornbaslocket.
3. Dirigera kabeln från tornet genom tornbasen.
4. Placera tornet på tornbasen och fixera det med två skruvar.
5. Sätt ihop kabelanslutningarna.
6. Placera kablarna och anslutningarna i tornbasen.
7. Stäng tornbaslocket.
8. Vänd på vågen och sätt tillbaka vågskålen.

2.4 Isättning av batterierna

1. Se till att den externa strömförsörjningen är frånkopplad.
2. Ta bort vågskålen.
3. Ta bort batteriluckan.
4. Vänd på vågen och ställ batteriomkopplaren så här:

 – för laddningsbara D-cellbatterier: "NiMH".
 – för ej laddningsbara D-cellbatterier: "Battery"

5. Vänd på vågen.
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VARNING 
Explosionsrisk om batteriomkopplaren inte är korrekt inställd. 

 f Se till att batteriomkopplaren är i rätt läge för önskad typ av batteri.

6. Placera batterierna i facket så att pluspolerna är vända mot fjäd-
rarna, se polmarkeringar på locket och huset.

7. Stäng batteriluckan och sätt tillbaka vågskålen.

2.5 Ansluta vågen till elnätet

FARA 
Fara för elstötar

 f Anslut enheten endast till ett korrekt jordat uttag.
 f Använd endast strömsladden som medföljer enheten.
 f Använd eluttag som är lätta att komma åt och som inte befinner sig 
längre bort än strömsladdens längd.

 f Avlägsna inte jordkontakten.

Nätadaptern är placerad i ett fack på undersidan av vågen för att 
säkerställa säker transport.
1. Koppla den medföljande nätadaptern till strömkontakten på under-

sidan av vågen.
2. Koppla nätadaptern till ett korrekt jordat eluttag.

2.6 Slå på/stänga av vågen
 f Tryck på knappen On/Off för att slå på vågen.
 f Tryck på och håll inne knappen On/Off tills ett långt pip hörs för att 
stänga av vågen. 

•	 När vågen har startat körs ett kort displaytest. Alla segment och sta-
tusmeddelanden tänds kortvarigt och programvaruversionen visas.

•	 Vågen är redo att användas när viktdisplayen visas.
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3 Snabb och enkel användning

Applikationerna som beskrivs i detta kapitel avser arbete med en säljare.

3.1 Fri inmatning
Du kan direkt börja använda vågen för vägning och försäljning – utan 
föregående konfiguration.

1. Placera varan på vågen.

2. Mata in enhetspriset (pris/kg).  
Priset att betala visas.

3. Ta bort varan från vågen.  
Alla displayen återgår till 0.

Mata in enhetspriset som vanligt utan decimalkomma, dock med alla 
decimaler.

0 ... 9   
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3.2 Visa PLU
Beroende på användarens inställningar i Steg 7 finns det två sätt att 
visa PLU.

Visa via PLU-knapp   
(fabriksinställning, användarinställning Steg 7 = OFF)

1. Placera varan på vågen.

2. Mata in motsvarande PLU-nummer och tryck på PLU-knappen. 
Enhetspris och pris att betala visas.

3. Ta bort varan från vågen.  
Alla displayen återgår till 0.

Visa PLU automatiskt (användarinställning Steg 7 = ON)

1. Placera varan på vågen.

2. Mata in motsvarande PLU-nummer.  
PLU visas automatiskt.   
Enhetspris och pris att betala visas.

3. Ta bort varan från vågen.  
Alla displayen återgår till 0.

Visa PLU med förinställda knappar   
(användarinställning Steg 14 = OFF)

1. Placera varan på vågen.

2. Tryck på motsvarande förinställd knapp, t.ex. M1.  
Enhetspris och pris att betala visas.

3. Ta bort varan från vågen.  
Alla displayen återgår till 0.

0 ... 9   

0 ... 9 

M1 
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3.3 Använda tara

Du fyller behållare med dina produkter eller så tar kunden med sin egen 
behållare. Tarafunktionen säkerställer att endast produkterna anges 
och betalas för. 
Om du vet vikten på dina behållare kan du mata in taravikten via tang-
entbordet. Du behöver då inte tarera den tomma behållaren. 

Beräkna taravikt av en tom behållare

1. Placera den tomma behållaren på vågen.

2. Tryck på knappen Tare.     
Viktdisplayen återställs till 0,000 kg och NET-symbolen visas. 
Taravikten visas på den nedre raden på displayen.

3. Fyll behållaren med varorna som ska vägas.

4. Skapa prissättning enligt beskrivningen ovan.

5. Ta bort behållaren från vågen.  
Alla displayen återgår till 0.

3.4 Nollställning
På grund av nedsmutsning på vågskålen eller ogynnsam yttre påverkan 
är det möjligt att vikten som visas på displayen på en tom vågskål 
överskrider 0,000 kg. I sådana fall måste vågen nollställas.
Den maximalt tillåtna avvikelsen som ska kompenseras av nollställning 
är +/- 2 % av vågens vägningsområde.

 f Tryck på knappen Zero.

 Viktdisplayen återställs till noll.

 

... 

0,010 kg 

 0,000 kg

OHAUS Snabbguide Aviator 7000 Beställningsnummer  30304458A



1511/15

3.5 Rengöring

FÖRSIKTIGT 
Skada på vågen

 f Stäng av och koppla bort enheten från strömförsörjningen före 
rengöring.

 f Öppna inte enheten.
 f Se till att inga vätskor kommer in i enheten.
 f Använd inte skurpulver eller plastupplösande rengöringsmedel för 
rengöring.

 f Ta bort vågskålen och rengör den med ett kommersiellt hushålls-
rengöringsmedel.

 f Om enhetens yta är kraftigt nedsmutsad, rengör den med en fuktig 
trasa, som har doppats i vatten innehållande ett milt flytande ren-
göringsmedel, och som har vridits ur ordentligt.

Rengöring

OHAUS Snabbguide Aviator 7000Beställningsnummer  30304458A
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4 Tekniska data

4.1 Tekniska data

Vågdata
Max. belastning / påslag Kompakta versioner 3 kg / 1 g

 12 kg / 2 g
 15 kg / 5 g
 30 kg / 10 g
Tornversioner 6 kg / 2 g
 15 kg / 5 g

Display
Viktdisplay 6 siffror
Enhetspris display 6 siffror
Totalpris display 7 siffror
Miljövillkor
Arbetstemperatur –10 °C till +40 °C
Lagringstemperatur –25 °C till +50 °C 
Luftfuktighet 85 % max. relativ luftfuktighet,  

ej kondenserande
Höjd över havet upp till 2000 m
Elektriska data
Strömförsörjning 100 till 240 V AC, 50 / 60 Hz

Nätanslutningens spän-
ningsvariationer

upp till ±10 % av märkspänningen

Installationskategori II
Föroreningsgrad 2

4.2 Överensstämmelse

Överensstämmelse med följande standarder anges av den motsva-
rande markeringen på produkten.
Denna produkt överensstämmer med EMC-direktivet 2014/30/EU, låg-
spänningsdirektivet 2014/35/EU och direktivet för icke-automatiska 
vågar 2014/31/EU. Hela försäkran om överensstämmelse är tillgänglig 
online på
http://www.ohaus.com/ce
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5 Avfallshantering

I enlighet med de krav som ställas av EG-direktivet 2002/96 EG angå-
ende avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får 
inte denna enhet kasseras ihop med hushållsavfall. Detta gäller även 
länder utanför EU i enlighet med de regler som gäller för respektive land.

 f Kassera denna produkt i enlighet med de lokala reglerna för separat 
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Om du har några frågor, kontakta de lokala myndigheterna eller försäl-
jaren som du köpte denna enhet från.
Om denna enhet förs vidare (exempelvis för vidare privat eller kom-
mersiellt/industriellt bruk), ska dessa förordningar också följa med.
Stort tack för ditt bidrag till att skydda miljön.

Batterier innehåller tungmetaller och kan därför inte slängas med hus-
hållsavfall.

 f Observera lokala regler när det gäller kassering av material som är 
skadliga för miljön.

För instruktioner om avfallshantering i Europa, se 
http://www.ohaus.com/weee

Bortskaffande av 
batterier
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