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Allmän Information 

Denna bruksanvisning gäller för ADE modell M30200-02 elektronisk golvvåg CE klass III godkänd. 
Tillbehör till våra vågar dokumenteras separat. 

 

Beskrivning: Elektronisk Personvåg 

Modell: M302000-02 Bild 1 

Innehåll: 1 Våghus  Valbara tillbehör:  

 1 Vågplattform  Extra display MZ10029 Bild 2 

 1 Vattenpass  Väska MZ10026 Bild 1 

 4 Justerbara fötter  

 1 Adapter  

[Diagram 1] 

 

M302000-02 

 
 

 
MZ10026 

 

[Bild 1] 

 

MZ10029 

 

 

 
[Bild 2] 
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Knappar och Display 

 

Knappar: Funktioner: 

 

 Av/På/Nolla-knapp För att sätta av/på vågen och för att nollställa vågen.  

  (Personalvy) 

 

 Av/På/Nolla-knapp För att sätta av/på vågen och för att nollställa vågen. 

    (Patientvy) 

 

 TAR –knapp För att tarera (nolla) vågen från vikt utöver patienten. 

 

 HOLD & BMI-knapp För att aktivera Håll-funktionen eller för att gå in i BMI-

funktionen 

                                        

        + / -  För att ange längd (upp/ner) i BMI-funktionen 

Display symbols 

HOLD Vågen håller kvar vikten i dsiplayen 

BMI Vågen är i BMI-funktion 

NET Vågen visar Nettovikten 

→ 0 ← Vågen visar stabilt värde 
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Inställning och drift 
Din ADE personvåg är en produkt av hög kvalitet som har tillverkats för användning på sjukhus av 

läkare, medicinska specialister och barnläkare. Det överensstämmer med EU: s regler för icke-
automatiska vågar (klass III) och direktivet för medicinska instrument (klass I). Bärbara och mobila HF 

kommunikationsutrustning kan störa elektriska medicinska instrument. Elektriska medicinska 
instrument omfattas av särskilda säkerhetsåtgärder och måste ställas in och drivas i enlighet med 

denna bruksanvisning. Vågen är avsedd för precisionsvägning av patienterna och avläsning används 
för en medicinsk diagnos av en läkare eller medicinsk personal. Den kan användas på sjukhus, 

läkarmottagningar, vårdhem, rehabiliteringsanläggningar eller dialyscentrum. En speciell egenskap 
hos denna person våg tillåter både patienten och den medicinska personalen att läsa vikten 

självständigt. Tillval MZ10029 kabel fjärrdisplay. För att uppnå korrekta resultat, läs bruksanvisningen 
noga och följ alla anvisningarna där. 

Content of Box 

- Våg 

- Adapter 

- Manual och “declaration of conformity” 

Kontrollera att alla serienummer på produkterna är identiska 

 

Installera Batterier [Bild 3] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågen kan drivas antingen med 6 x AA-typ alkaliska batterier (ingår ej i leveransen) eller via den 
medföljande nätadaptern. 
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Anslutning av nätadapter [Bild 4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Justerbara fötter (2)                                                           Anslutningssockel(1) 
             
              Använd endast den nätadapter som levereras av ADE för denna enhet. 
 

- Se till att vågen är avstängd innan du sätter i batterierna eller kopplar in strömadaptern 
- - För batteridrift, sätt först in batterierna försiktigt, se till att inte vända polariteten (+/-). 
- - Batterifacket är på undersidan av vågen (figur 3, No.1-4) 
- - Anslutningssockeln för adaptern är på framsidan, på den nedre kanten av vågplattformen 
- (Figur 4 No.1) 
- - Före drift, se till att den lokala spänningen motsvarar den spänning som står tryckt på 

strömadaptern. 

- Om vågen inte används på en längre tid, ta ur batterierna eftersom de kan börja läcka 
och orsaka skador på vågen! 

Låg batterispänning 

-  (Low battery indication) will display on the scales LCD display when the battery power 
is insufficient to power the scale. 

 

- When  is displayed, please replace the 6 alkaline batteries 

Vägning 

- Se till att vågen står plant och  (Figur 4, nr 2) så att alla fyra fötterna är i kontakt med golvet. 
 Du kan också kontrollera om vågen är helt horisontellt med hjälp av ”vattenpasset” på vågen. 
Luftbubblan bör vara i centrum av cirkeln 
 
- Tryck på ON / OFF / ZERO för att starta vågen, displayen visar  8888 och därefter 0.00kg 
 
- Om du trycker på ON / OFF / ZERO knappen på den motsatta sidan av displayen så vänder sig 
siffrorna på displayen, displayen är anpassad för att ses av patienten eller operatören. 
 
- Om vågen visar annat än 0.00kg när vågplattan är tom tryck på ON / OFF / ZERO knappen en gång 
för att nolla vågen 
 
- Tryck och håll ON / OFF / ZERO för att stänga av vågen. 
 
- Denna knapp är också – som används för att minska höjden i BMI-funktionen 

 

Vågen har en sparfunktion för batterierna som gör att vågen stänger av sig efter ca 60 
sekunder när den inte används. 
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Hold and BMI funktion  

 

- Vid vägning av en patient tryck på HOLD-knappen en gång och när vågen är stabil ‘fryser’ 

patientens vikt  

- Tryck på HOLD igen för att återgå till vägning. 

- Denna knapp är också – som används för att minska längden I BMI-funktionen. 

Tarafunktion/+ 

 

- TARA-knappen kan användas för att ta bort vikten av oönskade objekt, t.e.x. om en 
skyddande pappershandduk eller liknande placeras på vågen, tryck på TARA-knappen en 
gång och vikten av pappershandduken kommer att nollställas. Våg sedan patienten som 
vanligt. 
 

- Efter vägning, ta bort pappershandduken och tryck Tare igen för att avbryta taravärdet och 
återgå till noll. 

 

- Denna knapp är också  +  som används för att öka längden I BMI-funktionen. 

BMI-beräkning 

 

När  patienten står på vågen, tryck och håll BMI knappen i 3 sekunder. 
 
- Vågen går in ”längdläge”. 
 
- Använd +/- knapparna för att justera längden (i cm) på patienten. 
 
- Tryck på BMI en gång och patientens BMI-resultat kommer att visas på displayen. 
 
- Tryck på BMI-tangenten en gång till för att återgå till normalt vägningsläge. 

 

The BMI is determined by the relationship between body weight and height. 
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Extra display [bild 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Vågen har ett uttag på vågplattan som tillåter att en extra displayenhet att monteras. 
[Se bild 5] Fjärrdisplayen har sin egen ON / OFF knapp. 

 - Det tar sin ström från vågen så  inga extra batterier eller nätadapter krävs.  

- Denna fjärrdisplay kan monteras på väggen eller placeras på ett skrivbord för att ge 
en diskret visning av vikt för den person som utför vägningsproceduren. 

 

 

Den andra displayen kan användas för att sätta  
på /stänga av vågen och nolla vågen 
 [Bild 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bild 6]  

ON/OFF knapp för extra 
display. 

Utgång för extra display 
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Specialinställningar 

 

 
- TIDSINSTÄLLNING Återinställning av tid rekommenderas om tidszonen skiljer sig från den som är 

inställd vid leverans.  

 

Related Keys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
T.E.X.: Jan. 2, 2013, 10:00am. 
 

Flöde Display 

Håll nere TARE i 3 sekunder för komma in I inställningsläge 
“SET” . 
Det står  A_OFF i displayen.  

 
 
 

A_OFF 

HOLD  = “välj” (        ) 

TARE = “enter” (     ) 
Tryck TARE 3sec 

 

Hold  ：  → 
Tare  ：  + 

On/Off： ↵ 

0.0 
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Detta tyder på att vågens lastcell har 
överbelastats, omkalibrering kan åtgärda detta 
problem, men det tyder oftast på trasig lastcell 
Lastcell lalastsensor 
 

Tryck HOLD knappen två gånger. Och tryck sedan på TARA-
knappen en gång för att komma in i datuminställningarna. 
 

 

 
Ange år genom att trycka TARE knappen. Tryck HOLD 
knappen för flytta till nästa siffra sedan TARA-knappen för att 
öka värdet) Tryck på ON / ZERO / OFF knappen efter avslutad 
inmatning och återgå till datuminställningar. 

2013 

 
Tryck HOLD knappen för flytta till nästa siffra sedan TARA-
knappen för att öka värdet) Tryck på ON / ZERO / OFF 
knappen efter avslutad inmatning och återgå till 
datuminställningar. 

01.0
2 

(Month. Date) 
 
Tryck HOLD knappen för flytta till nästa siffra sedan TARA-
knappen för att öka värdet) Tryck på ON / ZERO / OFF 
knappen efter avslutad inmatning och återgå till 
datuminställningar  
 

10:0
0 

Tryck HOLD gång återgå till huvudmenyn 
 

 

 
Tryck på taraknappen, återgår till normalläge. 

 

 
 

Felmeddelanden 

- Low Battery                                     

               

 

 

- Over Load 

 

 

 

 

- High/Low Zero Count 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vågen är över sitt “noll-område”. Om det står 
en vikt på vågen när den startats, töm 
vågplattan och starta om. Kvarstår problemet 
kontakta din återförsäljare. 
 
2. Vågen är under sitt “noll-område”.  
Kontrollera att vågen står plant och att inget 
finns under vågplattan. 
Starta om. Kvarstår problemet kontakta din 
återförsäljare. 
 

Vågens alkaliska AA batterier är slut. 
Byt ut batterierna mot nya 
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Underhåll, service och kalibrering 

Rengöring 

 
Före rengöring, koppla bort vågen från strömförsörjningen. Använd inte aggressiva 
rengöringsmedel för att rengöra vågen; använd istället endast en fuktig trasa eller 
konventionella desinfektionsmedel. 

Se till att ingen vätska kommer in i vågen eller displayen, eftersom detta kan skada vågen och 
göra den oanvändbar! 

 

Certifikat 

 
ADE överensstämmer med gällande EU-direktiv och europeiska standarder för tillverkning och 
världsomfattande spridning av state-of-the-art medicinsk utrustning med lång livslängd. 

 

 
Denna symbol står för överensstämmelse med EU-direktiv som rör 
medicintekniska produkter och är en försäkran om överensstämmelse med 
medicintekniska produkter lagen 

. 

 

ISO-certifikat bekräftar överensstämmelse med 9001 standarden DIN EN ISO och 
motsvarande höga krav på forskning och utveckling, distribution, service och 
produktion. En kopia av vår ISO-certifikat finns tillgängliga på begäran 

. 

 

 
Kalibrerade vågar som överensstämmer med klass III av det europeiska direktivet 
för icke-automatiska vågar bära denna symbol. 

 

 

Vågar med denna symbol är godkända för medicinsk och diagnostisk användning 
inom Europeiska gemenskapen och uppfyller de strängaste kraven på kalibrerade 
vågar. 

 

 

Produkter med denna symbol uppfyller följande regler: 

 direktivet om icke-automatiska vågar 

 EG-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 

 EG-direktivet lågspänning 
i den version 

 
 

Säkerhetsföreskrifter 

Säker drift inte längre kan garanteras 
• Om adaptern visar synliga tecken på skador 
• Om adaptern inte längre fungerar 
• Efter utökad lagring i fuktiga områden 
I dessa fall, kontakta din servicepartner för din egen säkerhet! 

 

 
Använd aldrig andra adaptrar än de som medföljer enheten av tillverkaren. Annars 
finns det en risk för störning av andra elektriska medicintekniska produkter!
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Bortskaffande 

                 Elektriska apparater och batterier bör inte kasseras i hushållsavfallet. 

Alltid förfoga över defekta eller driftsodugliga apparater och batterier i enlighet med 
tillämpliga lagar och förordningar! 
Se till att batterier är tomma före kassering, eftersom det annars finns en risk för 
kortslutning! 

Transport och lagring 

 
För att förhindra risken för skador i transport, behåll allt förpackningsmaterial ifall du någonsin behöver 
lämna tillbaka enheten.  
Koppla bort alla anslutna kablar före leverans, för att undvika onödiga skador.  

Garanti 

ADE kommer att reparera eller byta ut denna produkt inom 2 år från inköpsdatum (mot uppvisande av 
kvitto) om det är bevisat att produkten gick sönder på grund av material- eller dåligt utförande.  
 
Alla rörliga delar, såsom batterier, kablar, nätadaptrar, batterier, etc., är undantagna från garantin.  
 
Denna garanti gäller inte normala tecken på slitage eller skador orsakade av olyckor eller felaktig 
användning.  
 
Öppnande av enheten av obehöriga upphäver garantin.  
 
Vid garantianspråk eller efterservice och reservdelar, kontakta distributören där vågen köptes. 
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Omkalibrering 

- Kalibrering ska utföras av auktoriserade företag eller personer i enlighet med nationell 
lagstiftning regler. Det anmälda organet (0110) och året för första kalibrering kan hittas på CE-
märket.  
Vågen måste kalibreras om 
 

- Kalibreringsmärket har skadats 
- Efter att en kalibrerad vågen har reparerats 
- Eller efter utgången av perioden för omkalibrering  som föreskrivs av nationella lagstadgade 

bestämmelser. 
 

Teknisk information 

Display: 25 mm LCD-display läsbar från båda sidor av tryckknapp, med 4 användarvänliga 
funktionskontroller (ON / ZERO / OFF (2 gånger för dubbelsidig 
drift), TARA, HOLD / BMI)  

Strömförsörjning: 6 alkaliska AA-batterier Adapter: 12V / 300mA  

 

Nollställning: Automatisk Stabiliseringsperiod: 1-2 sekunder  

 

modell M302000-02  

Max. belastning: 220 kg  

Noggrannhet: 50 g <150 kg> 100 g  

Mått (LxHxB) 340 x 50 x 330 mm  

Vikt: ca. 3,8 kg  

Driftstemperatur: 10 ° till 40 ° C 
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Declaration of Conformity 

 
 

 

Manufacturer: ADE GmbH & Co. 
 Hammer Steindamm 27 – 29 
 D – 22089 Hamburg 

 +49 (0) 40 432776-0 
 +49 (0) 40 432776-10 
 info@ade-hamburg.de 

 

Designated body: TÜV NORD CERT GmbH 
 Langemarckstraße 20 
 D - 45141 Essen 

 +49 (0) 201 825-0 
 +49 (0) 201 825-2517 
 info.tncert@tuev-nord.de 

 
 
 

 

Manufacturer's Declaration of Conformity 

This product was manufactured in accordance with the harmonised European standards. 
It complies with the provisions of the EC directives listed below: 

- Calibration directive 2009/23/EC on non-automatic weighing 

instruments 

- MDD directive 93/42/EC and amending directive 2007/47/EC 

- EMC directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility  
- Low-voltage directive 2006/95/EC, in the applicable versions. 
- RoHS directive 2011/65/EC 

EC type approval no.: UK2994 

This declaration will lose its validity if modifications are made to the scale without the manufacturer's 
approval. 
 
Hamburg, July 2014 
 

ADE GmbH & Co. 
Hammer Steindamm 27 – 29, 22089 Hamburg 

Germany 

mailto:info@ade-hamburg.de
mailto:info.tncert@tuev-nord.de


M302000-02-140708-Rev001-UM-e.doc  15 

Återförsäljare: 

 

B&O Vågar AB 
Box 30 

523 21  Ulricehamn 
 

info@vagar.com 
0321-530720 

 
www.vagar.com 

 

 


