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Handhavande
KMPE_M, KMPE_HM, KMPC
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Viktig information
En elektronisk våg är ett känsligt precisionsinstrument och måste hanteras därefter.
Undvik att placera vågen i miljöer med vinddrag, vibrationer, elektriska och magnetiska fält
samt temperaturväxlingar.
Låt ej vätska komma i kontakt med vågen då det finns en risk att den kan tränga in i vågen
och skada lastcellen.
Vid rengöring av vågen använd ej kemikalier utan endast en torr eller lätt fuktad trasa och
torka försiktigt av vågen.
En uppvärmningstid på ett par minuter före användning ger ett stabilare mätresultat.
Undvik att belasta vågen under en längre tid, även när den ej används.
Undvik chock-belastningar, slag, överlast och andra extrema behandlingar.
Torka omedelbart av eventuellt spill.
Om vågens programvara “hänger sig” och den ej reagerar som den ska, stäng av och sätt på
vågen igen.
Brytning av plomberingen upphäver garantin.

Förberedelser
Packa upp vågen och placera den på ett stabilt underlag.
Justera fötterna så att vågen står plant, använd gärna ett vattenpass.
Undvik att placera vågen i miljöer med vinddrag, vibrationer, elektriska och magnetiska fält
samt temperaturväxlingar.
Undvik hög luftfuktighet, vätskor och damm då vågen inte är hermetiskt sluten

Läs mer i den kompletta tekniska manualen som följer med vågen vid leverans, eller
kontakta oss på B&O Vågar.

Justeringar och ändringar av vågens inställningar bör endast göras av auktoriserad personal.
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Vägning

Starta vågen genom att trycka . Vågen är klar för användning så

snart displayen visar “0.0 kg“

 Du kan trycka . För att få vågen att visa “0,0kg”

Nu kan den personen som skall vägas kliva upp på vågen. Se till attt

personen står i mitten på vågen. Vänta tills vågen är stabil och

displayen visa „STABLE“

 Om personen är tyngre än vågens Kapacitet så visa ”OL” (overload) i
displayen

Tarera

Vikten av en ”förlast” (t.ex en handuk, matta eller liknande) kan dras av genom att trycka på en

knapp så den faktiska vikten av personen visas i efterföljande vägning.

Lägg på det som ska tareras bort (t.ex handduk) på vågplattan.

Tryck och ”0,0kg” visas i displayen.

„NET” visas i displayens vänstra hörn.

Nu kan den personen som skall vägas kliva upp på vågen. Se till attt

personen står i mitten på vågen. Vänta tills vågen är stabil och

displayen visa „STABLE“

 När vågen är avlastad sparas tara-värdet som ett negativt värde

 För att ta bort det taravikten tryck .
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Visa en andra decimal

Tryck och håll intrickt i ca 2 sekunder under tiden som vikten visas. En andra decimal visas i
ca 5 sekunder.

Beräkna BMI

Starta vågen genom att trycka . Vågen är klar för användning så

snart displayen visar “0.0 kg“

Tryc på (modell MPC) eller (modell MPE)
Den senast inlagda längden visas. BMI symbolen tänds.

För att lägga in en ny längd tryck på piltangenterna och

Bekräfta den inlagda längden genom att trycka (MPE) eller

(MPC). BMI 0,0 visas.

Be personen som skall vägas kliva upp på vågen.
------ visas en kort stund medans vågen beräknar BMI –värdet.
BMI-värdet visas .

För att återgå till vågläge tryck (MPE) eller (MPC)
BMI symbolen försvinner i displayen.


