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1 Tekniset tiedot  
 

KERN VHE 2T5A 

Tulostarkkuus (d) 5 kg 

Punnitusalue (Max) 2000 kg 

Toistuvuus 20 kg 

Lineaarisuus ±30 kg 

Signaalin nousuaika 3 s 

Sallittu ympäristölämpötila -10°C .... +40°C 

Ilman kosteus max. 95% 
(ei kondensointia) 

Painoyksikkö kg 

Virransyöttö 2 x 1,5 V -paristoa, tyyppi AA 

Käyttöaika 100 h 

Auto off -toiminto 3 min 

Nettopaino 65 kg 
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1.1 Mitat 

 
 

A Haarukan pituus 1150 mm 
B Haarukan leveys 150 mm 
C Haarukan pienin korkeus 83 mm 

Maavara 30 mm 
D Haarukan maksimi korkeus 205 mm 

Porraskorkeus 122 mm 
E Leveys haarukan kanssa 520 mm 
F Näytön yläreunan korkeus 575 mm 

 

A 

F D 

C 

E 

B 
102° 

102° 
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2 Rakenne 

2.1 Lukemat 
 

 
 

 

 

Kuorma nostettu liian korkealle, ylin nuoli palaa 

  
 

 
Viitekorkeus saavutettu 

  
 

 

Viitekorkeus melkein saavutettu, nostettava hyvin hitaasti, yksi nuoli 
palaa 

  
 

 

Nosta hitaasti, 2 nuolia palaa 

  
 

 

Nosta nopeasti, 3 nuolia palaa 

  

 Näytöltä ilmenevä painoarvo on negatiivinen 
  

M Paino tallennettu 

  

KG Paino kg:ssa 

  

 
Näytön paristo heikko, vaihda paristot 
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2.2 Näppäimistö 

2.2.1 Punnitustilassa 
 
 

Käyttö 
  

   
Painikkeen painaminen • Nollaaminen • Vaa’an käynnistys 

• Painon lisäys 
summausmuistiin 

   
Pain ja pidä painiketta 
painettuna 
(> 3 s) 

 • Välisumman 
lataaminen 

   
Pain ja pidä painiketta 
painettuna 
(> 10 s) 

• Muistin tyhjentäminen  

   
Kummankin painikkeen 
samanaikainen 
painaminen ja pitäminen, 
kunnes näytölle tulee 
„OFF” 

• Järjestelmän sammutus 
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3 Yleistä 

3.1 Tarkoituksenmukainen käyttö 
 
Tämä vaaka on tarkoitettu aineiden painon (painoarvon) mittaamiseen. Vaakaa on 
käytettävä ”ei-automaattisena” vaakana. Tämä tarkoittaa, että punnittava aine on 
asetettava käsin punnituslevyn keskelle. Painoarvo voidaan lukea lukeman 
vakautuessa. 
 

3.2 Väärinkäyttö 
Vaakaa ei saa käyttää dynaamiseen punnitsemiseen. Jos punnittavan aineen 
määrää pienennetään tai suurennetaan pienenkin verran, vaa’assa oleva 
vakausjärjestelmä voi näyttää väärän punnitustuloksen! (Esimerkki: vaa’an päällä 
olevasta astiasta valuu nestettä.)  
Älä altista vaa’an punnituslevyä pitkäaikaiselle kuormitukselle. Se voi johtaa 
punnitusmekanismin vaurioitumiseen. 
Vältä ehdottomasti vaa’an punnituslevyn iskemistä ja ylikuormittamista yli suurimman 
kuormituksen (Max) taaralla pienennettynä. Ylikuormitus voi johtaa vaa’an 
vaurioitumiseen. 
Älä koskaan käytä vaakaa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vakiovarusteinen 
tuoteversio ei ole räjähdysturvallinen. 
Vaa’an rakennetta ei saa muuttaa. Se voi aiheuttaa virheellisiä punnitustuloksia sekä 
teknisten turvallisuusvaatimusten rikkomista ja vaa’an vaurioitumista. 
Vaakaa on käytettävä ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muita 
käyttötarkoituksia/sovellutuksia varten on haettava KERN:n kirjallinen lupa. 
 

3.3 Takuu 
 
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:   

• laitteen käyttöohjeen määräyksien laiminlyönti; 

• käyttötarkoituksen vastainen käyttö; 

• laitteen muuttaminen tai avaaminen; 

• mekaaninen tai nesteiden tai aineiden aiheuttama vaurioituminen;  

• luonnollinen kuluminen; 

• väärä asettaminen tai väärän sähköverkon käyttö; 

• mittausjärjestelmän ylikuormitus. 
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3.4 Punnituslaitteiden valvonta 
Laadunvalvontajärjestelmän puitteissa tulee tarkistaa määräajoin vaa’an 
mittaustoimintaa sekä mahdollisesti käytettävissä referenssipainon teknisiä 
ominaisuuksia. Tätä varten vastaavan käyttäjän tulee määrätä sekä 
tarkastusaikavälin sekä -menetelmän ja -laajuuden. Valvontalaitteisiin (eli myös 
vaakoihin) liittyvät tarkastusohjeet sekä tarvittavat kalibrointipainot löytyvät KERN:n 
verkkosivulta (www.kern-sohn.com). Referenssipainoja ja vaakoja voidaan kalibroida 
nopeasti ja edullisesti DKD:n (Deutsche Kalibrierdienst) valtuutetussa KERN:n 
kalibrointilaboratoriossa (tietyssä maassa voimassaolevaan standardiin 
mukauttaminen). 

4 Perusturvallisuusohjeet 

4.1 Käyttöohjemääräyksien noudattaminen 
 

 

Ennen vaa’an asettamista ja käynnistämistä lue huolellisesti 
tämä käyttöohje, vaikka teillä olisi jo kokemusta KERN-
vaakojen käytöstä. 

 

4.2 Henkilöstön kouluttaminen 
Ainoastaan koulutetut työntekijät saavat käyttää ja huoltaa laitetta. 

5 Kuljetus ja varastointi 

5.1 Vastaanottotarkastus 
 
Paketin vastaanoton yhteydessä pakkaus on tarkistettava välittömästi mahdollisten 
ulkovaurioiden varalta - sama pätee laitteeseen, kun se on purettu pakkauksesta. 

5.2 Pakkaus/palautuskuljetus 
 

 
 Kaikki alkuperäisen pakkauksen osat on säilytettävä 

mahdollisen palautuslähetyksen varalta. 
 Laitteen voi palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessaan. 

 
  

http://www.kern-sohn.com/
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6 Pakkauksesta purkaminen ja asettaminen 

6.1 Asennus- ja käyttöpaikka 
Vaaka on rakennettu siten, että normaaleissa käyttöolosuhteissa saatavat 
mittausarvot ovat luotettavat.  
Oikean sijainnin valinta varmistaa vaa’an tarkan ja nopean toiminnan. 
 
Asennuspaikan osalta noudata seuraavia sääntöjä: 
 
 Kuorma on nostettava siten, ettei se koske näytön koteloon tai muihin 

kuormalavoihin. 
 

 

 

 
Väärin  Oikein 

 
 Nostettava kuorma on asetettava kuormalavalle tasaisesti. Tällöin 

tulosvarmuus paranee (mahdollinen poikkeama on 0,8% punnitusalueesta). 
 Punnitusjärjestelmän kallistuessa, punnitustulos voi poiketa todellisuudesta. 

Tämä sääntö liittyy myös mahdollisiin alustassa oleviin aukkoihin tai kuoppiin. 
Optimaalista punnitusta ajatellen vaakatoimintoa on käytettävä tasaisella 
alustalla. 
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 Punnitustuloksen tarkkuus on paras, kun kuorman keskipiste sijaitsee 
haarukan välissä. Ellei kuormitus ole keskitetty, haarukka voi vääntyä. 
Ylikuormitus voi vaikuttaa tarkkuuteen. 

 

 
 

 Vältä ravistamista punnittaessa. 
 Suojaa vaakaa korkealta ilmankosteudelta, höyryiltä ja pölyltä. 

 

 

 Ei saa altistaa pitkäaikaisesti kosteuden vaikutukselle. Ilmassa olevasta 
kosteudesta aiheutuva kondensointi voi syntyä, jos kylmä laite siirretään 
huomattavasti lämpimämpään tilaan. Tällöin laite on katkaistava 
sähköverkosta ja jätettävä 2 tunniksi mukautumaan ympäristölämpötilaan. 

 
 Mikäli ympäristössä on olemassa sähkömagneettisia kenttiä (esim. GSM-

verkkoja tai radiolaitteita), staattisia kuormia tai epästabiilia virransyöttöä, suuri 
lukeman poikkeama (väärä punnitustulos) on mahdollinen. Tällöin on 
muutettava vaa’an sijaintia tai poistettava häiriöiden lähde.  

 

6.2 Toimituslaajuus 
Vakiovarusteet: 

• Pumppukärryvaaka 
• 2 x 1,5 V -paristoa, tyyppi AA 
• Käyttöohje 
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7 Kalibrointi 
 

Koska putoamiskiihtyvyys vaihtelee maapallon eri paikoilla, jokainen vaaka on 
fysiikan periaatteiden mukaisen punnitusmenetelmän vuoksi mukautettava 
käyttöpaikan mukaiseen putoamiskiihtyvyyteen (ainoastaan jos vaakaa ei ole 
tehdaskalibroitu käyttöpaikalla). Kalibrointi on suoritettava käyttöönoton 
yhteydessä, vaa’an käyttöpaikan vaihtuessa sekä ympäristölämpötilan 
vaihdellessa. Lisäksi tarvittavan mittaustarkkuuden aikaansaamiseksi suositellaan 
kalibroimaan vaaka säännöllisesti myös punnitustilassa.  
 
Pidä huolta stabiileista käyttöolosuhteista. Stabilointiin tarvitaan lämpenemisaika. 
Järjestelmä ei voi olla kuormitettu. Punnitusjärjestelmän tulisi olla nostettu 2 
nostopulssin verran ja seisoa vapaasti. 

 

7.1 Nollaaminen 
 Varmista, ettei punnitusjärjestelmä ole kuormitettu ja kytke se päälle painamalla 

TOTAL-painiketta. 
 Ellei punnitusjärjestelmä osoita „0”, paina ZERO-painiketta. 
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Kalibrointimenetelmä 

 Sammuta punnitusjärjestelmä. 

 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla 30 sekunnin 
ajan, kunnes näytölle tulee „PAR”. 

 

 Paina -painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle 
tulee valikon kohta „CAL”.  

 Paina -painiketta, ellei viitearvoa ole saavutettu. 
Näytölle tulee vilkkuen „ZERO”. 

 Aseta kuormalava pumppukärryvaa’alle ja aseta 
viitekorkeus. Viitekorkeuden täyttyessä lukeman vilkkuminen 
loppuu ja näytön oikealle puolelle ilmestyy vaakasuora viiva. 

 
 

 

 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla n. 3 sekunnin 
ajan; ajan laskenta ensimmäisen kalibrointipisteen 
asettamiseksi tapahtuu automaattisesti. 

 
 
 

1. kalibrointipisteen kalibrointipainoarvo tulee näytölle: 
1000 kg. Lukujen eteen ilmestyy piste (1. kalibrointipiste). 

 
 

 
 

 
 

 Laita 1000 kg kalibrointipaino vaa’alle. 
Kun kalibrointipaino on laitettu vaa’alle, punnitusjärjestelmä 
laskee viitekorkeuden alapuolelle ja lukema alkaa vilkkua. 

 Aseta punnitusjärjestelmä viitekorkeudelle, jolloin lukeman 
vilkkuminen loppuu. 
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 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla n. 3 sekunnin 
ajan; ajan laskenta toisen kalibrointipisteen asettamiseksi 
tapahtuu automaattisesti. 
2. kalibrointipisteen kalibrointipainoarvo tulee näytölle. 
Lisäksi näytöltä näkyy kaksi pistettä. 

 Laita 2000 kg kalibrointipaino vaa’alle. 

 Kun kalibrointipaino on laitettu vaa’alle, punnitusjärjestelmä 
laskee viitekorkeuden alapuolelle ja lukema alkaa vilkkua. 

 Aseta punnitusjärjestelmä viitekorkeudelle, jolloin lukeman 
vilkkuminen loppuu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla n. 3 sekunnin 
ajan; ajan laskenta kolmanteen kalibrointipisteen 
asettamiseksi tapahtuu automaattisesti, jolloin näytölle tulee 
„0”. 

 

 

 Poista kalibrointipaino. 

 Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „vU004” ja 
sitten „PAr”. 

 
 

 

 Paina -painiketta noin 3 sekunniksi, jolloin näytölle 
tulee „SAVE” ja sitten „0”. 
Vaaka toimii nyt punnitustilassa. 

 
 

 
Kalibrointiprosessi on päättynyt. 
Kalibrointivirheen tai väärän kalibrointipainon esiintyessä, 
näytölle tulee virheilmoitus, suorita kalibrointiprosessi 
uudelleen. 
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Kalibrointimenetelmä kalibrointipainon syötöllä 
 
 Sammuta punnitusjärjestelmä. 

 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla 30 sekunnin 
ajan, kunnes näytölle tulee „PAR”. 

 

 Paina -painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle 
tulee valikon kohta „CAL”.  

 Paina -painiketta, ellei viitearvoa ole saavutettu. 
Näytölle tulee vilkkuen „ZERO”. 

 Aseta kuormalava pumppukärryvaa’alle ja aseta 
viitekorkeus. Viitekorkeuden täyttyessä lukeman vilkkuminen 
loppuu ja näytön oikealle puolelle ilmestyy vaakasuora viiva. 

 
 

 

 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla n. 3 sekunnin 
ajan; ajan laskenta tapahtuu automaattisesti. 

 
 
 
 

Näytölle tulee „.1000”. 

 
 

 
 

 

 Paina kaksi kertaa -painiketta, jolloin näytölle tulee 
nollalukema.  

 Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee 
kalibrointipainoarvon asetus. Oikea luku vilkkuu.  

 Syötä navigointipainikkeella tarvittava kalibrointipainoarvo. 

Voit vaihtaa luvun -painikkeella ja siirtyä seuraavalle 

luvulle -painikkeella. 

 
(esimerkki) 

 

VINKKI: Jos haluat asettaa kalibrointipainoarvoksi 1500 kg, syötä 15 000 
(esimerkki). Muiden arvojen osalta on toimittava vastaavasti: viimeistä nolla ei 
huomioida. 
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 Vahvista painamalla -painiketta.  

 Aseta vaa’alle asetettu kalibrointipaino ja aseta se 
viitekorkeudelle. 

 

 Paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla n. 3 sekunnin 
ajan; ajan laskenta tapahtuu automaattisesti, jolloin näytölle 
tulee ohjelmistoversio ja „Save”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kalibrointiprosessi on päättynyt. 
Kalibrointivirheen tai väärän kalibrointipainon esiintyessä, näytölle tulee 
virheilmoitus, suorita kalibrointiprosessi uudelleen. 
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8 Käynnistys 
 

 
Oikea punnitus on mahdollinen ainoastaan viitekorkeudella 
(katso kuva 1 ja 2). 

 
 Paina muutaman kerran vetovarren kahvaa (paina käsivipua 1 alaspäin, kuva 1), 

kunnes pumppukärry saavuttaa viitekorkeuden. Näytölle tulee -merkki, 
katso kuva 2. 

 
Kuva 1 

 

Kuva 2 
 

 

 Jos pumppukärryvaaka ei ole viitekorkeudella, painoarvo 
vilkkuu. 

 Aseta pumppukärry viitekorkeudelle, jolloin lukeman 
vilkkuminen loppuu. 
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8.1 Pumppukärryvaa’an käynnistys 

 Kytke pumppukärryvaaka päälle painamalla -
painiketta, jolloin vaaka suorittaa itsetarkistuksen ja 
näytölle tulee nollalukema. 

 
 

 
 

8.2 Pumppukärryvaa’an sammutus 
 

 Paina samalla ja pidä painettuna  ja -
painiketta, kunnes näytölle tulee „OFF” 

 
(esimerkki) 
 

 

Näyttö sammuu.  
 
 
 

 
 Näyttö sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei 

paineta 2 minuutin ajan tai järjestelmä on joutilaana. 
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8.3 Punnitseminen 
 

 Kytke pumppukärryvaaka päälle painamalla -
painiketta, jolloin vaaka suorittaa itsetarkistuksen ja 
näytölle tulee nollalukema. Näytölle tulee vilkkuen 
„0”.  

Jos lukema „0” ei ole näkyvillä, paina -
painiketta. 

 

 
 

 

 Laske pumppukärryvaaka ala-asentoon. Näytölle 
tulee kolme nuolia.  

 

 
 Laita kuorma vaa’alle ja nosta se viitekorkeudelle. 

Kolme nuolia palaa. Näytölle tulee painoarvo. Jatka 
kuorman nostamista. 

 

 
 

 Kaksi nuolia palaa. Nosta hitaasti. 
 

 
 

 Yksi nuoli palaa. Nosta hitaasti. 
 

  

 
Viitekorkeus on saavutettu. Näytölle tulee -merkki. 
Painoarvon vilkkuminen loppuu. 

 

 
 
 

Jos kuorma on nostettu liian korkealle, ylin nuoli palaa. 
Aloittaaksesi uuden punnituksen, laske pumppukärry 
alustalle.  
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8.4 Nollapisteen korjaus 
 

 Kytke pumppukärryvaaka päälle painamalla -
painiketta.  

 

 Varmista, että pumppukärryvaa’an haarukka tyhjä. 
 Nosta pumppukärryvaaka viitekorkeudelle (katso luku 

8, kuva 1). 
 

 Jos lukema ei ole nollilla, nollaa se painamalla 

-painiketta. 

 
 
 
 
 

 
 

8.5 Taaraaminen 
 

 Nosta punnittava säiliö viitekorkeudelle (katso luku 8, kuva 1). 

 Kytke pumppukärryvaaka päälle painamalla -
painiketta. Näytölle tulee punnitussäiliön painoarvo. 

 

 Taaraa säiliö painamalla -painiketta.  
 
 Täytä säiliö punnittavalla aineella. Näytölle ilmestyy 

nettopaino. 

 

 

 Kun poistat säiliön vaa’alta, näytölle tulee pre-tare -
taara-arvo negatiivisena arvona. Taara-arvo pysyy 

muistissa, kunnes painetaan -painiketta tai 
sammutetaan vaaka. 
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8.6 Summaus 
 
Näytön avulla voidaan lisätä painoarvoja ja laskea kokonaispainon. 
 

 Laita kuorma vaa’alle ja nosta se viitekorkeudelle. 
 

               
(esimerkki) 

 

 Paina -painiketta. Arvo tallennetaan ja 
näytölle tulee M-merkki. 
Seuraavaksi näytölle tulee vuorotellen juokseva 
numero (punnitusmäärä) ja kokonaispaino. 
Muutaman sekunnin kuluttua järjestelmä palaa 
normaaliin punnitustilaan. 

 

 
 

 
Punnitusmäärä 

 

 
Kokonaispaino 

 Summaa seuraava kuorma yllä kuvatulla tavalla. 
Kuorma on poistettava punnitusten välissä. 

 

 

8.7 Tallennettujen punnitusarvojen näyttäminen 

 Paina -painiketta noin 3 sekunniksi, jolloin näytölle tulee vuorotellen 
punnitusmäärä ja kokonaispaino. 
 
 
 

8.8 Tallennettujen punnitusarvojen poistaminen 

 Kun näytöltä ilmenevät punnitustiedot, paina -painiketta, jolloin 
muistissa olevat tiedot poistetaan ja näyttö siirtyy automaattisesti punnitustilaan sekä 
M-merkki sammuu. 
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8.9 Paristokäyttö 
Virransyöttö tapahtuu 2:lla 1,5 V AA-tyyppisellä paristolla. Normaaleissa 
käyttöolosuhteissa paristot riittävät noin 1 vuodeksi.  

Kun näytölle ilmestyy  paristoilmaisimeen, se tarkoittaa, että paristo on heikko. 
Vaihda paristot välittömästi. 
Kun paristojen virta on loppunut, näyttö sammuu automaattisesti. 
Pariston säästöä varten vaaka sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua kuorman 
viime muutoksesta lukien. 
Ellei vaakaa käytetä pidempiaikaisesti, poista paristot ja säilytä ne erikseen. Vuotava 
elektrolyytti voi johtaa vaa’an vaurioitumiseen. 
 
Pariston vaihto tapahtuu seuraavasti: 
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9 Virheilmoitukset  
 

- O.L. - Punnitusjärjestelmä on ylikuormitettu. Poista kuorma. 
  

Err06 Punnituskennojen signaali on liian korkea. 
  

Err07 Punnituskennojen signaali on liian matala. 
  

Err12 Kalibrointi poistettu. 
  

Err98 Kalibrointiarvon tulee ylittää tähänastista arvoa. 
  

 
Akkusymboli vilkkuu: akku on tyhjä, vaihda akku. 

  
Low bat Tärkeä häiriöilmoitus: 

Akku on lähes tyhjä. 
Vaihda akku heti. 
Muuten punnitusjärjestelmä kytkeytyy pois päältä pian. 
Kaikki tiedot tuhoutuvat ja järjestelmäasetukset on 
tehtävä uudelleen. 

  
M M-merkki vilkkuu: Muisti on täynnä, ei saa lisätä painoa. 

Tyhjennä muisti (katso kohta 8.8). 
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10 Huolto, kunnossapito ja hävitys 

10.1 Puhdistus 
Ei saa käyttää syövyttäviä aineita (liuottimet jne.), vaan pestävä laitetta miedolla 
saippualiuoksella kosteutetulla kankaalla. Varo, ettei nestettä pääse laitteen sisään ja 
puhdistuksen jälkeen pyyhi laite kuivaksi pehmeällä kankaalla. 

10.2 Huolto ja kunnossapito 
Ainoastaan koulutetut ja KERN:n valtuuttamat työntekijät saavat käyttää ja huoltaa 
laitetta. 
 
Pumppukärryvaakaan liittyvät samat huolto-ohjeet, kuin tavallisiin pumppukärryihin 
ilman punnitustoimintoa. 
 
Noudatettavat säännöt: 

 Pumppukärryä on helpompi ohjata vetämällä eikä työntämällä (kääntöpyörät 
sijaitsevat vetovarren puolella). 

 Ellei pumppukärryä käytetä, käsivipu on asetettava keskiasentoon. Näin 
tiivisteiden kestävyys paranee. 

 Näyttöä on puhdistettava ainoastaan kostealla kankaalla. Kemialliset 
puhdistusaineet ja paineenalainen vesivirta voi vahingoittaa vaa’an. 

 Elektroniikan ja punnituskennojen vahingoilta suojaamiseksi 
punnitusjärjestelmään tehtäviä hitsaustöitä saavat suorittaa ainoastaan 
pätevät asiantuntijat. 

 Pyörien laakerit sekä kantorullien nivelet on puhdistettava ja voideltava 
säännöllisesti. 

 

10.3 Hävitys 
Pakkauksen ja laitteen hävitys on suoritettava laitteen käyttöpaikalla voimassaolevien 
kansallisten tai alueellisten lainmääräyksien mukaisesti. 
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11 Vianetsintä  
 
Jos ohjelman käyntiaikana syntyy vaikeuksia, vaaka on sammutettava ja katkaistava 
sähköverkosta. Seuraavaksi punnitusprosessi on aloitettava uudelleen. 
 
Opastus: 
Häiriö Mahdollinen syy 
  
Näyttö ei pala. • Vaaka ei ole kytketty päälle. 
 • Paristot ovat heikot. 
Painoarvo vaihtelee jatkuvasti. • Veto/liikkuva ilma. 
 • Tärinä. 
 • Haarukka ottaa kiinni muihin esineisiin. 

• Sähkömagneettiset kentät/staattiset 
kuormat (aseta vaaka muuhun 
paikkaan/mikäli mahdollista, sammuta 
häiriöitä aiheuttava laite). 

Punnitustulos on selkeästi 
virheellinen. 

• Painolukema ei nollaudu. 

 • Väärä kalibrointi. 
 • Voimakas lämpötilavaihtelu. 

• Sähkömagneettiset kentät/staattiset 
kuormat (aseta vaaka muuhun 
paikkaan/mikäli mahdollista, sammuta 
häiriöitä aiheuttava laite). 

• Haarukka ei ole asetettu viitekorkeudelle. 
• Tarkistustappi ei sijaitsee ”viitekorkeuden” 

asennossa. 
 
Jos laite antaa muun virhekoodin, sammuta se ja kytke päälle uudelleen. Jos 
virheilmoitus on edelleen näkyvillä, ota yhteyttä valmistajaan. 
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