
G & P    LIDÉN WEIGHING    AB 

 

 
Modeller: AXM 
Daglig användning: 

 
 

Uppstart och vägning utan tara: 
1. Placera vågen på stabilt underlag och i ” våg ”. 
2. Starta vågen via ” ON / ZERO ”. 
3. Är det information i viktdisplayen tryck ” ON / ZERO ”. 
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck ” TARE”. 
5. Påbörja vägning. 
 

Vägning med tara: 
6. Placera ex. behållare på vågplattan och tryck  ” TARE ”. 
7. Påbörja vägning. 
 

Expanderad visning: 
8. Håll ” MODE ” intryckt i ca. 2 sekunder och vågen visar en extra decimal. 
 

Avstängning av batteri-spar funktionen: 
9. Håll ” TARE ” intryckt samtidigt som vågen slås på. 
10. Tryck på ” TARE ” tills det står F4 i displayen. 
11. Tryck på ” MODE  ” en gång. 

4_oFF visas i displayen. 
12. Tryck på ” MODE ” en gång till. 

0_oFF visas i displayen. ( 0_oFF = Kontinuerlig drift ) 
13. Spara genom att trycka på ” TARE ”. 
14. Avslut genom att tycka på ” ON / ZERO ”för att återgå till normal vägning. 
 

Automatisk tara: 
15. Håll tara knappen nedtryck i ca. 5 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen. 
 

Växling mellan 3000 och 6000 (7500) Delningar (endast ej verifierade vågar): 
16. Håll ” TARE ” intryckt samtidigt som vågen slås på. 
17. Tryck på ” TARE ” tills det står F3 i displayen. 
18. Håll ” MODE  ” intryckt ca. 5 sek. 

Kapacitet och delning visas i displayen. ( 3000 Delningar ) 
19. Håll ” MODE  ” intryckt en gång till i ca. 5 sek. 

Kapacitet och delning visas i displayen. ( 6000 / 7500 Delningar ) 
20. Spara genom att trycka på ” TARE ”. 
21. Avslut genom att tycka på ” ON / ZERO ”för att återgå till normal vägning. 

 
Rengöring och underhåll: 

22. Rengör med en fuktig mjuk trasa, använd vid behov ett milt rengöringsmedel. 
23. Använd inga slipande medel, aceton thinner eller alkohol för rengöring.  
24. Kontrollera noggrannheten med jämna mellan rum vid behov kalibrera. 
25. Ha gärna damm skyddet på vågen vid användning. 
26. Vågen måste placeras horisontalt under transport och längre förvaring. 
27. Ta bort plattan före transport och längre förvaring. 
28. Förvara våg i torrt och rent utrymme. 
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