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1. Sikkerhet, kontroll, vedlikehold 

 

Risiko: Kranvekten er del av løfteutstyr – sørg for at retningslinjer 
følges for å unngå alvorlig skade! Regelmessig kontroll og 
vedlikehold er påkrevet. 

 Opphold deg ALDRI under hengende last 

 Kranen må posisjoneres slik at lasten løfter rett opp 

 Bruk verneutstyr som hjelm og hansker ved betjening av kran og vekt 

 Lasten skal ikke rotere eller svinge 

 Vekten skal ikke overbelastes – dette vil skade veiecellen og garanti 
opphører 

 La aldri lasten henge over tid – dette vil redusere vektens nøyaktighet og 
forkorte veiecellens levetid 

 Inspiser ALLTID sjakkel og lastekrok før bruk. Kontroller skruer og fester 
regelmessig 

 Vekten skal IKKE benyttes ved tordenvær 

 Oppbevar vekten hengende i et tørt, ventilert rom. Skal ikke legges på 
gulvet 

 IKKE forsøk å reparere vekten på egenhånd – kontakt din forhandler 

 Vekten er IKKE godkjent for personløft 

Eier er ansvarlig for at vekten brukes i henhold til disse retningslinjer, brukermanual 
og ellers gjeldende forskrifter og regler. Alle brukere skal være instruert og denne 
brukermanual skal være tilgjengelig der vekten skal brukes. 

 OCS-X skal ikke brukes i eksplosjonsutsatte områder 

 Unngå temperaturforskjeller som kan medføre kondensering 

Regelmessig tilsyn og vedlikehold 

Første gangs 
bruk, 
Hver 3. måned 
eller etter 
12 500 veiinger 

 Kontroller alle dimensjoner 

 Kontroller sjakkel / oppheng og krok for slitasje eller skade 

 Kontroller sikkerhetsleppen på lastekroken 

 Kontroller at alle fester ikke er løse 

Hver 12. måned 
eller  
etter 50 000 
veiinger 

 Utvidet tilsyn av sakkyndig. Her skal alle last-bærende deler 
kontrolleres med magnetisk pulver.  

 Anbefalt kalibrering med sertifikat hver 12. eller 24. måned 

Hvert 5. år eller 
etter 250 000 
veiinger 

 Alle last-bærende deler bør skiftes 

Etter 10 år eller 
500 000 veiinger 

 Kranvekten bør ikke benyttes lenger 
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2. Kvalitetsbeskrivelse 

 

Marsden OCS-X er en kranvekt i solid mekanisk design kombinert med 
avansert elektronikk – noe som gjør den allsidig, pålitelig og brukervennlig. 

 Høy kvalitet i samsvar med OIML R76, Kinesisk GB/T11883-2002 nasjonal 
standard og Europeiske CE direktiver. 

 Sikkerhet. Vekthus i støpt aluminium, kraftig sjakkel og lastekrok med 
sikkerhetsleppe. 

 Pålitelighet med avansert teknologi som gir nøyaktighet og stabilitet 
 Brukervennlig også med fjernkontroll 

 

3. Spesifikasjoner 
 

Klassifisering Kinesisk GB/T 11883-2002 Klasse III, samsvarende med OIML R76 

Tarering Inntil 100% 

Auto Zero Nullstiller +/- 20% 

Manuell Zero Kan nullstille avvik +/-4% 

Stabiliseringstid <10 sek. 

Overlast 100% F.S. + 9e 

Last sikkerhet 150% F.S. 

Batteri 6V/4.0Ah oppladbart batteri, integrert 

Adapter 100~220VAC 50/60Hz input 
7.2VDC/1000mA output 

Display 35mm LED enhet 

Brukstemperatur -10° ~ +40°C 

Tillatt luftfuktighet 20°C <90% 

 
 
 
 

4. Kapasitet 

Modell Maks. kapasitet Min. kapasitet Lesbarhet Deling 

OCS-X 1t 1,000kg 10kg 0,5kg 2,000 

OCS-X 3t 2,000kg 20kg 1 kg 3,000 

OCS-X 5t 5,000kg 40kg 2 kg 2,500 
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5. Display og betjeningspanel 

På kranvekten 

Tast Navn Funksjon 

 

On/Off 
Hold 1 sek for å slå av / på 

Ellers – returnerer til veiemodus 

 

Zero 
Manuell nullstilling ved mindre avvik. 

Ellers – øke blinkende tallverdi i innstillinger 

 

Tare 
Tarere inn / ut vekt av beholder o.l. 

Ellers – flytt blinkende nummerposisjon mot høyre i 
innstillinger  

 

Hold 
Lås / av-lås veieresultat i display 

Ellers – bekreft ( Enter ) i innstillinger 

 

På fjernkontrollen 

Tast Navn Funksjon 

 
Zero  

Samme som : 

 

Tare 
Samme som :  

 
Hold 

Samme som :   

 
Acc. 

Akkumuler veiinger 
Ellers – reduser blinkende tallverdi i innstillinger 

 

Del. 
Slett siste veiing 
Slett alle veiinger 

Ellers – flytt blinkende nummerposisjon mot venstre 

 

F1 
Se akkumulerte veiinger 

Ellers – sett desimal i innstillinger 

 
F2 Bytter mellom valgfrie enheter 

 
Off 

Hold 1 sek for å slå av  
Ellers – returner til veiemodus fra innstillinger 

 
2nd 2. funksjon 
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Indikator 

LED Navn Merknad 

 
Stable Lyser når vekten er stabil / klar 

 
Zero Lyser når vekt er nullstilt 

 
Tare Lyser når Tare er brukt  

 
Hold Lyser når vekten er låst 

 
Ib Lyser når valgt enhet er Ib 

 
kg Lyser når valgt enhet er kg 

 

Melding i display 

Melding Navn Merknad 

  Finner vekt 

 
 I hvilemodus 

 
Setup Brukerinnstillinger meny  

 
BATtery Viser batterinivå i prosent 

 
Password I passord modus 

 
END Lagre og avslutt 

 
OFF Av 

 
OVERload Overbelastning 

 
2ND 2. funksjon 

 
ERRor Feil, ugyldig operasjon 

 
ACCumulate Akkumulerer veiinger 

 
DELete Slett siste vekt 

 
CLeaR Slett alle  
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6. Betjening 

 Når vekten slås på, kjøres en automatisk oppstartsjekk som avslutter med en 
automatisk nullstilling – vekten er nå klar 

 Benytt manuell ZERO hvis det oppstår mindre avvik, for å nullstille 

 Benytt TARE dersom en beholder skal tareres bort / ut fra veieresultatet. Trykk 
TARE på nytt for å tarere inn igjen. 

 Vekten kan brukes for å akkumulere flere veiinger: Dette kan aktiveres fra 
fjernkontrollen med  

 

 For å låse visning i display, brukes           eller            
 

 Bruk fjernkontrollens for å bytte mellom kg og Ib 
 
 

7. Brukerinnstillinger 

 

 Bruk fjernkontrollen;           deretter           for å komme til SEtUP 

 Alle valg bekreftes med  

Auto-off innstilling; 

 Trykk          igjen – displayet skal vise oFF— . Bruk             og           for å endre 
verdi:    

 Her kan man velge ved å bla gjennom de ulike innstillinger: 
o 0 ( ingen auto-off ) Fabrikkinnstilling 
o 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter. Bla med            

Lysstyrke i display; 

 Trykk         for å komme til Menyvalg br    -  . Deretter            og             for å 
endre verdi: 

 Lysstyrke kan settes til 1 (dim), 2 (normal), 3 (sterk).  

Tid for hvilemodus: 

 Trykk          for å komme til innstilling for hvilemodus – meny I dL - -   

 Bruk           og             for å endre verdi: 

o 0 (ingen), 5, 10, 15, 30 (standard) eller 60 sekunder 
o Hvilemodus sparer batteriet  

Trykk           for å gå ut av menyen og til veiemodus 
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8. Batteri, vedlikehold 

For maksimal levetid, les følgende anbefalinger: 

 Vekten får strøm fra et 6V4.0Ah oppladbart blybatteri 
 Batteriet er fast integrert 
 Avhengig av lysstyrke i display og innstilt hvilemodus, vil batteriet ha en 

brukstid på mellom 60 og 200 timer 
 For å spare batteriet – aktiver Auto-Off og hvilemodus. Reduser lysstyrke. 
 Ladetid for tomt batteri vil være ca. 12 timer 
 Batteriet lades opp med medfølgende, original strømadapter. Når batteriet er 

fulladet, lyser grønn LED-indikator. 
 Batteri og strømadapter er ikke omfattet av garantien 

 

9. Problemløsing 

Problem Mulig årsak Mulig løsning 

Vekten slår 
seg ikke på  

Batteriet er tomt for strøm 
eller defekt 

Prøv å lade. Sjekk batteriet 

On/Off knappen kan være 
skadet / defekt 

Trykk hardere og hold i 2 sekunder 

Skadet strømledning Åpne frontpanelet og sjekk ledningen 

Feil på hovedkortet Kontakt Vekt 1 AS 

Display blinker Utladet batteri Sett batteriet til lading 

Funksjonstast 
virker ikke 

Vekten har hengt seg opp Koble til strømadapter – av/på  

Skadet / defekt Kontakt Vekt 1 AS 

Displayet viser 
ikke stabilt 

resultat 

Last i bevegelse Hold lasten stabil 

Fukt  Tørk veiecelle eller hovedkort 

Feil på hovedkortet Kontakt Vekt 1 AS 

Vekten viser 
ikke 0  

Dårlig batteri Lad batteriet 

Overarbeidet veiecelle La vekten hvile hengende en stund 

Åpenbart feil 
veieresultat 

Vekten er ikke nullstilt før 
veiing 

Manuell ZERO før veiing 

Feil enhet Bytt til riktig enhet 

Trenger kalibrering Kalibrer vekten 

Defekt veiecelle eller 
hovedkort 

Kontakt Vekt 1 AS 

Batteriet lades 
ikke 

Defekt batteri 
Kontakt Vekt 1 AS 

Defekt adapter 

Fjernkontrollen 
virker kun på 

nært hold 

Dårlige batterier i 
fjernkontrollen 

Bytt batterier 
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10. Dokumentasjon 
 

 


