
1. Specifikationer
 A: Kapacitet: 50 lb (22,6 kg)
 B: Batteri (2) CR2032
 C: Viktenhet: Pound (lb) eller Kilo (kg)
 D: Noggrannhet: +/- 56 g när vågen hänger i ett fast objekt
 E: Automatisk avstängning efter 240 sekunder utan aktivitet

2. Instruktioner
 A. Sätta på vågen
  1. Tryck och håll ner POWER/ZERO-knappen i två sekunder. Vågen utför då ett test och visar  
  fyra åttor i tre sekunder. När 0.00 kg eller 0 lb visas i displayen är vågen nollställd och redo att  
  användas.
 B. Vägning
	 	 1.	Häng	fisken	på	vågkroken.	Vikten	visas	i	kg	eller	lb.	
 C. Växla mellan viktenheter
  1.  Tryck och håll ner POWER/ZERO-knappen och CHOOSE/HOLD-knappen samtidigt i tre   
  sekunder. Vågen växlar då från kg till lb och vice versa.
 D. Väga med vågsäck
	 	 1.	Om	du	vill	väga	flera	fiskar	samtidigt	eller	väga	en	levande	fisk	som	du	ska	släppa	tillbaka,	är			
  det bra med en vågsäck. Häng säcken i kroken och vänta tills vågen stannar på en vikt.
	 	 2.	Tryck	på	POWER/ZERO-knappen	en	gång.	Vågen	nollställs	då	och	du	kan	lägga	fisken	i	säcken		
  för vägning.
 E. Stanna på vikt 
  Automatiskt
  1. Håll vågen stilla, när tyngden är stabiliserad visar displayen vikten och stannar.
  Manuellt
  1. När vikten visas på displayen, tryck på CHOSSE/HOLD-knappen. Vågen stannar då på den  
  visade vikten, detta indikeras med ett H till vänster. För att starta vägningen igen, tryck på  
  POWER/ZERO-knappen.
 F. Spara vikter
  Spara automatiskt
	 	 1.	Vikten	sparas	automatiskt	30	sekunder	efter	att	fisken	tagits	av	vågen.	Tryck	på	
  POWER/ZERO-knappen innan dess om du inte vill spara vikten.
  Spara manuellt
  1. När du har stannat på en vikt och H visas till vänster på displayen, tryck på CHOOSE/HOLD-knappen  
  för att aktivera minnesläget. När vågen är i minnesläge, tryck på CHOOSE/HOLD-knappen för att 
		 	 navigera	genom	tio	sparade	minnen.	De	visas	till	vänster	och	är	numrerade	0-9.	Det	finns	även		
  fyra bokstaver som indikerar andra funktioner. Ett A visar medelvikten på alla sparade vikter.  
  Ett E visar den totala vikten och ett C nollställer minnet.
  2. För att spara en vikt, tryck och håll ner CHOOSE/HOLD-knappen i tre sekunder. Vikten sparas  
  då på en ledig minnesplats. För att visa sparade vikter, gör som beskrivet ovan.
 G. Nollställa minnet
  1. Med vågen i C-läge, tryck och håll ner CHOOSE/HOLD-knappen i sex sekunder, minnet nollställs  
  då. Tryck på POWER/ZERO-knappen för att väga igen.
 H. Stänga av vågen manuellt
  1. Tryck och håll ner POWER/ZERO-knappen i sex sekunder.
    
3. Meddelanden
 A. ERR: Fel vid testvägning. Byt batteri och försök igen. 
 B. FAIL: Om du försöker nollställa vikten med en tyngd som är tyngre än 25% av maxvikten.
 C. FULL: Vikten är tyngre än vågens maxvikt.
 D. Low Battery Indicator: Byt batteri.

OBS: Att överstiga vågens maxvikt kan skada vågen permanent. Att överstiga maxvikten ogiltigförklarar garantin.


