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Det här är en verifierad våg som levereras i enlighet med EU Direktiv 2009/23/EG
för icke-automatisk våg utrustning.
Vågen är också godkänd för medicinskt bruk i enlighet med 93/42/EEC

Översikt av våg
1 Display
2 Vågplattform
3 Fotpedal
g

4 Huvudport
5 Batterifack
6 Gummifötter

(justerbara)
7 Transportsäkrin
2
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Generell Information

Användning
o Lämna ingen permanentlast på vågplattan
o Får inte användas för dynamisk vägning
o Stötar och överlast måste undvikas
o Får inte användas i explosionsfarliga utrymmen
o Innan nätadaptern anslutas skall det kontrolleras att det utmärkta spänningsvärdet stämmer

överens med den lokala spänningen.
o Vågen skall placeras på fast, vibrationsfritt, och plant underlag
o Undvik stora temperatursvängningar, direkt solbelysning, tvärdrag och statisk uppladdning.
o Vågen skall skyddas från hög luftfuktighet, ångor och damm

Garanti
o Garantin gäller två år från fakturadatum om inget annat anges.
o Garantin gäller arbetskostnad och reservdelar men garantin gäller inte

fraktkostnader och alla kostnader i samband med resa om felet måste
avhjälpas på platsen.

Garantin ogiltigförklaras i fall där:

o Instruktionerna i instruktionsboken ignoreras
o Vågen används utanför det beskrivna användningsområdet
o Vågen ändras eller öppnas
o Mekaniska skador och skador orsakade av frätande vätskor
o Naturligt slitage
o Vågen är felaktigt installerad eller felaktigt elektriskt kopplad
o Vågen har blivit överbelastad

KorrektaTestresultat
För att säkerställa kvaliteten på vägningsresultaten bör vågen kontrolleras med jämna mellanrum.
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Att använda vågen

Ta bort transportsäkringen på undersidan av vågen. Se bild Sid 2.
Anslut vågen till ett vägguttag med medföljande adapter. (laddningsbart batteri finns att köpa som
tillval)

Sätt på vågen genom att trycka på fotpedalen

Vågen utför en ”självtest”. Vågen är klar för användning så fort

displayen visar 0.0.

Nu kan en person vägas.

Felmeddelanden:

Display Beskrivning

OL or------ Vågens kapacitet har överskridits

------or Null Vikten är för liten

Om felmeddelande skulle visa sig så stäng av vågen och sätt på den igen.
Om felet kvarstår, ta kontakt med din återförsäljare.
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Rengöring av vågen:

Rengör vågen regelbundet.

Använd inte lösningsmedel typ aceton eller thinner på våginstrumentet.

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

För kalibrering krävs justeringar i vågens inställningar. Läs mer om
dessa i den kompletta tekniska manualen som följer med vågen vid leverans, eller kontakta oss på
B&O Vågar.


