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Handhavande
Stolsvåg

Kern MCC-M
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Teknisk Data

Kern
MCC 250K100M

Noggrannhet 0.1 kg

Vågkapacitet (max) 250 kg

Minsta vikt (min) 2 kg

Verifieringsvärde (e) 100 g

Verifikationsklass III

Repeterbarhet 0.1 kg

Linjaritet ±0.1 kg

Rekommenderad justeringsvikt

(Klass)

200 kg
(M1)

Vågenhet kg

Uppvärmningstid 10 min

Strömförsörjning Input voltage: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Temperaturområde 0°C … + 40°C

Luftfuktighet max. 80 % (ej kondenserande)

Dimensioner (B x D x H) mm 625 x 990 x 935

Dimensioner

Vågyta
435 x 380 x 410

Vikt kg (netto) 19

Laddningsbart batteri Standard

Godkänd för medicinskt bruk i
enlighet med 93/42/EEC

Kategori I med mätfunktion
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Översikt Våg

1. Sittyta
2. Vattenpass
3. Display
4. Handtag
5. Parkeringsbroms
6. Knapp för kalibrering
7. Ingång för strömkabel
8. Kabel som länkar "Display - Stol"
9. Batterilucka
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Översikt Display

Display Beskrivning Beskrivning

GROSS Bruttovikt display Tänds upp vid visning av bruttovikt

NET Nettovikt display Tänds upp vid visning av nettovikt

Tänds efter vågen är tarerad

ZERO Noll display Om vågen inte visar exakt 0. Töm vågen och

tryck press the knappen. Och vågen
visar noll efter en kort stund

STABLE Stabil display Vikten är stabil

BMI Body Mass Index Tänds under BMI-beräkning

HOLD HOLD funktion Visas när Hold funktionen

Batterinivån

Ljuset tänds när batteriet är slut

Ljuset tänds nätt batteriet är nästan tomt

Ljuset tänds när batteriet är helt laddat
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Översikt knappsats

Knapp Beskrivning Funktion

ON/OFF-knapp Stänga av/Sätta på

HOLD-knapp Hold funktion

BMI-knapp Beräkning av Body Mass Index

Funktions- knapp

Zero-knapp Vågen visar „0.0“

TARE-knapp Tarera våg
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Packa upp vågen

Ta bort transportsäkringen genom att skruva skruven moturs

Placera vågen på ett jämnt underlag. Kontrollera på vattenpasset om luftbubblan
ligger inom cirkeln. Då står vågen rakt.
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Väga

►Starta vågen genom att trycka på 
Vågen är klar för start så fort displayen visar ”0”

(om vågen inte visar ”0” tryck )

►Placera patienten på vågen 
►Fäll ner fotstöden och placera patientens fötter där 
►Vänta till vågen stabil och läs av vikten 

Om patienten är tyngre än vågens kapacitet visas ”OL” i displayen.

Tarera

Om man vill t.ex. använda en dyna under patienten kan denna tareras bort så att
endast patientens vikt visas.

►Placera det som skal tareras bort, t.ex. en dyna, på vågen 

►Tryck på 

►”NET” visas i botten på displayen 

►Nu kan patienten vägas som vanligt och enbart patientens vikt visas 
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”Hold” – funktion
Den här funktionen möjliggör vägning även när patienten har svårt att sitta still.

►Starta vågen genom att trycka på vänta till vågen är stabil.

►Tryck på i displayen visas ”--------” och ”HOLD” symbolen visas.

►Placera patienten på vågen 

►Efter några sekunder stabiliseras vågen och vikten på patienten ”fryser” i 
displayen.

►Efter att patienten stigit ur vågen visas vikten i ca 10 sekunder sedan går vågen 
automatiskt tillbaka till vanligt vågläge igen.

BMI-funktion
Innan du beräknar BMI behöver du veta patientens längd.

► Starta vågen genom att trycka på vänta till vågen är stabil.

►Patienten sätter sig på vågen 

►Vänta tills vågen är stabil och tryck sedan . Den senast inlagda längden
blinkar i displayen.

►För att lägga in den nya längden  tryck och

►Bekräfta den angivna längden med . Nu är vågen i BMI-läge
Det beräknade BMI-värdet visas.

Återgå till vanligt vågläge genom att trycka igen.
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Automatisk avstängnings-funktion

Vågen stängs automatiskt av om den står orörd en viss tid.
Du kan själv välja efter hur lång tid.

►Starta vågen som vanligt och tryck på och den första funktionen [F1 oFF] visas.

►Tryck på och den senast sparade tiden visas t.ex. [oFF 15]

►Tryck på upprepade gånger till önskad tid visas t.ex. [oFF 30]

[oFF 0] AUTO OFF – funktionen är avstängd

[oFF 3] Vågen stängs av efter 3 min.

[oFF 5] Vågen stängs av efter 5 min.

[oFF 15] Vågen stängs av efter 15 min.

[oFF 30] Vågen stängs av efter 30 min.

►Spara den valda tiden genom att trycka , [F1 oFF] visas igen.

►Återgå till vanligt vågläge genom att trycka 
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Felmeddelanden

Visas när vågen slås på eller när man trycker

Möjliga orsaker:

●Last på vågen vid uppstart
●Inkorrekt justering utförd
●Fel på lastcell

Möjliga orsaker:

●Fel på Lastcellen
●Trasig elektronik

Om ett felmeddelande visas så börja med att stänga av vågen och sedan sätta på
den igen. Om felet kvarstår ta kontakt med B&O Vågar AB.

Rengöring av vågen:

Använd inga 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.

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

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.


