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Att använda vågen… 
 
Ställ vågen på ett jämnt och plant underlag  
 
Vägning: 

1. Tryck på ON/OFF för att starta vågen 
2. Om vågen inte visar noll, tryck  →0← för att nollställa vågen 
3. Placera barnet i vågskålen. Vänta på att vågen är stabil och  ”Stable” visas i displayen 

och läs av vikten 
 

Om barnet rör sig mycket så kan man få en korrekt vikt genom att använda ”HOLD”-
funktionen: 
 

1. Tryck på ON/OFF för att starta vågen 
2. Tryck på HOLD, -------- och ”HOLD” visas i Displayen. 
3. Placera barnet i vågskålen. Vikten på barnet visas och ”fryser” i displayen 
4. Lyft ur barnet och vikten visas i ytterligare 10 sekunder innan vågen återgår 

automatiskt till ”vanlig vägning”. 
 
 
 
Tarering: 
Om man vill placera något annat på vågen utöver barnet, t.ex. en filt, så använder man sig av 
”Tare” för att få den korrekta vikten på barnet. 
 

1. Tryck på ON/OFF för att starta vågen 
2. Om vågen inte visar noll, tryck  →0← för att nollställa vågen 
3. Placera filten i vågskålen tryck TARE och vågen visar 0,00kg 
4. Placera barnet i vågskålen 
5. Vägningen är klar.  

 
 

 
 

OBS! Knapparna får ej manövreras med vassa eller spetsiga objekt. 
Skador på tangentbordet omfattas ej av garantin. 
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”Amningsfunktion” 
Barnets vikt kan sparas före amning sedan kan viktuppgången beräknas med en 
knapptryckning. 
 

1. Tryck på ON/OFF för att starta vågen. Vänta tills vågen stabil och ”Stable” visas i 
displayen. 

2. Placera barnet på vågen före amning och när vågen är stabil igen så tryck   
 Vikten på barnet sparas nu i minnet. Displayen visar ”DRINK” 

3. Lyft bort barnet från vågen och mata det. 
4. Efter matning så placeras barnet på vågen igen. 

5. Tryck  och vågen visar viktskillnaden mellan före och efter matning. 
 
 

Tryck på  flera gånger för att vågen ska återgå till normalt vågläge. 
 
 
 
Rengöring av vågen 
Rengör vågen regelbundet med fuktig trasa och icke frätande rengöringsmedel. 
Häll eller spruta inte vatten direkt på vågen. 
 
Strömförsörjning 
Vågen levereras med en adapter som ansluts till vanligt vägguttag. 
Laddningsbart batteri finns som tillval.  
Läs mer om vågen  den kompletta tekniska manualen som följer med vågen vid leverans, 
eller kontakta oss på B&O Vågar. 

 


