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8.1 Uregelmæssig visning af vægt 
• Det er normalt forbi et kabel eller en vejecelle ikke virker optimalt (Der kan også være 

fugt i kabel, samleboks og display). 
• For at finde fejlen er det nødvendigt at frakoble vejecellerne en for en: Åbn vejecelle 

forbindelsen og afmonter alle vejeceller undtagen en (husk at kablet som går til 
computeren altid skal være tilkoblet). 

• Check den tilkoblede vejecelle (lav en vægtprøve) og kontrollere at displayet viser det 
samme som vægtprøven ganget med hvor mange vejeceller man har I systemet. 
F.eks. hvis vægten er 80 kg (vægten på en mand) og man har 4 vejeceller vil vægten 
på displayet nærme sig 320 kg  (husk at nulstille ved tryk på RESET eller 
MINUS+ZERO tasterne på computeren før hver ny check.). Testen er meget vigtigt for 
at kontrollere stabiliteten af vejecellen; den viste vægt har ikke den store betydning, 
bare tallet er rimeligt stabilt..  

• Den ovenfor beskrevne test skal gentages for hver vejecelle for at lokalisere fejlen (den 
defekte vejecelle vil være ustabil eller ikke vise vægten) 

• Erstat den defekte vejecelle. Hvis der ikke er nogen vejecelle som er defekt (Vægtens 
display er ustabil ved alle celler) er det nødvendig at kontrollere tilstanden på  
forbindelsesboksen og kablerne som går fra boksen til computeren. 

• Hvis ikke det er problemet, foreslås det at man kontrollerer vejecellens installation fra 
det mekaniske synspunkt.  

• Hvis ikke den sidste kontrol viser hvor problemet er, sendes computeren til 
forhandleren. (Dog er det vores erfaring, at det er sjældent at der er noget galt med 
computeren. Nogen gange kan det virke som den er nemmeste løsning er, at skifte 
computeren, men det løser sjældent problemet).  

 
8.2 Computeren vil ikke tænde 
• Kontroller forsigtigt forbindelseskablerne som går fra computeren til strømforsyningen. 

(Batteri, strømforsyning o.lign.) 
• Afprøv strømforsyningens effektivitet (minimum 9 volt/o.5 mA). 
• Hvis der er andre problemer, sendes computeren til forhandleren. 

  
 

8.3   Ved tænding , meddelelsen VENT står I displayet I lang tid 
• Samme kontrol som under punkt 8.1 

 
 

8.4   Tilstedeværelse af alarm for lavt batteri (low batt.). 
• Tænd og sluk computeren og kontroller om strømforsyningen er årsag til forstyrrelsen. 

Hvis problemet ikke forsvinder laves same kontrol som I punkt 8.1.  
 
 


