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1
Att använda vågen…

Vägning:

1. Tryck på [ON/OFF] knappen för att starta vågen.

2. Om vågen inte visar noll, tryck [0] för att nollställa vågen.
3. Placera patienten i mitten på vågen (om det är en stolvåg, sätt fötterna på fotstöden),

vänta tills vikten är stabil och (ο) visas i displayen. Avläs vikten.
4. Vägningen är klar och patienten kan stiga ur/av.

För att mäta BMI:

1. Tryck på [ON/OFF] knappen för att starta vågen.

2. Om vågen inte visar noll, tryck [0] för att nollställa vågen.
3. Placera patienten i mitten på vågen (om det är en stolvåg, sätt fötterna på fotstöden),

vänta tills vikten är stabil och (ο) visas i displayen.
4. Tryck på knappen [BMI] och skriv in längden I cm t.ex. 170.0 cm
5. Tryck [ENTER]
6. Nu kan BMI talet avläsas i displayen och vägningen är klar.

”Hold-funktion”

Om patienten har problem att sitta eller stå still kan man använda en funktion som låser ett
stabilt värde.

1. Tryck på [ON/OFF] knappen för att starta vågen.

2. Om vågen inte visar noll, tryck [0] för att nollställa vågen.
3. Placera patienten i mitten på vågen (om det är en stolvåg, sätt fötterna på

fotstöden).
4. Tryck på [HOLD] en triangel visas i rutan och vågen räknar ut en medelvikt som sedan

visas i displayen.

”Tarera”

Om något mer placeras på vågen utöver patienten (t.ex. en rullstol, dyna eller matta) ska
detta tareras bort för att vikten som visas ska vara korrekt.

1. Tryck på [ON/OFF] knappen för att starta vågen.

2. Om vågen inte visar noll, tryck [0] för att nollställa vågen.
3. Placera det som ska tareras bort på vågen, tryck [TARE]. Den vikten sparas och 0,0kg

visas i displayen. Fortsätt med vägningen som tidigare

OBS! Knapparna får ej manövreras med vassa eller spetsiga objekt.
Skador på tangentbordet omfattas ej av garantin.
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2Felkoder

Följande meddelanden kan visas i displayen.
ERRL: För liten vikt på vågen
0000 : Vågen var lastad när den startades. Lasta av vågen och starta vågen igen
ERR: För hög vikt på vågen

Rengöring av vågen:

Rengör vågen regelbundet.

Använd inte lösningsmedel typ aceton eller thinner på våginstrumentet.

Häll eller spruta inte vatten direkt på instrumentet
Använd en fuktig trasa med något icke frätande rengöringsmedel för att rengöra
instrumentet.

Batteridrift

Vågen går att driva med batterier 6 x AA batterier.
Batteriluckan sitter på baksidan av instrumentet

”Förinställd Tarafunktion” med 5 minnen

Tack vare den här funktionen finns det möjlighet att lagra 5 olika tara värden (tex olika rullstolar) och
sedan ta fram dem när det behövs.
Spara ”PRE-tara-värden”:

Lägg in PRE-tara-värden i minnet:

1. Vågplattan är tom och vågen visar 0,0kg
2. Ställ den vikt vars värde ska sparas (t.ex. en tom rullstol) på vågen och vänta till vågen visar

stabil vikt.
3. Tryck på M1-5 knappen upprepade gånger tills displayen visar „ni” (M)
4. Tryck på en knapp mellan 1-5 för att ange ett nummer värdet ska sparas under. Den aktuella

vikten blinkar i 3 sekunder. När blinkandet slutar tryck på den valda siffran igen.
5. Nu sparas vikten i minnet och ett pip hörs.
6. Tryck på Clear för att försätta vågen i vanligt vågläge igen.

Använda PRE-tara-värden från minnet:

1. Tryck på PRE-Tara knappen flera gånger till displayen visar „ni” (M)
2. Välj siffra 1-5. Den aktuella vikten blinkar i displayen. Tryck ENTER för att acceptera vikten.

Den valda vikten visas i displayen med ett minustecken före.
3. Nu kan en patient i rullstol vägas och bara patientens vikt visas
4. För att återgå till normalt vågläge när vågen är avlastad tryck på PRE-Tara igen.


