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Monterings-
og betjeningsvejledning
 
Vægtdisplay via smartphone  
MWD-700

Brug af app / hjemmeside

A  

Når app’en / hjemmesiden åbnes vises hoved-
skærmen 

På skærmen kan man se det navn, som man har givet 
enheden, samt RPM og selve vægtvisningen for front 
og trailer.

 

B  

I app’en / på hjemmesiden kan man også indstille på 
en række parametre. Dette gøres ved at trykke på 
”Settings”-knappen, hvor man kan indstille navnet på 
køretøjet, antallet af front-aksler og trailer-aksler og 
CAN-protokollen. For at gemme instillingerne trykkes 
på ”Save Settings”, ellers trykkes der på ”Close”. 

MWD-700 er et vægtdisplay, der gør det muligt at aflæse et køretøjs 
vægtfordeling såsom en lastbil med anhænger. Aflæsningen foregår på 
din smartphone, der modtager oplysningerne trådløst fra enhedens 
indbyggede Wi-Fi. For at få vist køretøjets vægtfordeling, kan man enten 
downloade en app, eller tilgå enheden fra smartphonens browser.  
Vi anbefaler at du bruger app’en, hvis muligt.



Monterings- og betjeningsvejledning for vægtdisplay - MWD-700

Installation af app til iPhoneMWD-700 består af følgende dele:

Installation af app til Android

Enkel og hurtig montering af MWD-720

Monterings- og betjeningsvejledning for vægtdisplay - MWD-700

Der sørges for under montering, at sikringen (2A) til plus ikke er monteret. 

1.  Der monteres plus (tænding) og stel.

2.  CAN High og CAN Low tilsluttes CAN-Bus på bilen for vægtaflæsning.      

3.  Sikringen til plus monteres. (Monteres som vist på nedenstående diagram.)

Appen kan hentes til iPhone igennem 
app store. Scan QR-koden for at hente 
appen (MWD-710, og tryk derefter 
”hent”.

Appen kan hentes til android igennem 
google play butik. Scan QR-koden for 
at hente appen (MWD-710), og tryk 
derefter ”installer”.

Forsyning  - Rød

Stel - Sort
CAN-H – Sort/Hvid

CAN- L - Hvid

10-30VDC

GND

Opkobling til Wi-Fi
For at tilgå MWD-720’ens Wi-Fi, skal den være 
installeret korrekt, og der skal være tænding på 
køretøjet.

Hvis dette er gjort, skal du gå ind på mobilens  
Wi-Fi-indstillinger, og vælge det netværksnavn (SSID), 
som er angivet på din enheds produktlabel. Indtast 
derefter adgangskoden (PWD), som også er angivet 
på produktlabelen.

A: MWD-720
B: AR50055 - Antenne      C: MWD-730 - Kabelsæt

A B C

Vægtvisning gennem hjemmeside (ikke nødvendig hvis du kun vil bruge app’en)

Når du er tilkoblet netværket, kan du opsætte hjemmesiden på din smartphone.

Gå ind på din standard 
webbrowser, og indtast 
følgende URL: 192.168.4.1.

Tryk på del-ikonnet, som er 
nederst på siden.

Tryk på ”Føj til hjemme-
skærm” og derefter ”tilføj”.
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