Elektronisk personvåg
Manual

Batteri
Batteritypen i vågen beror på produktens modell. Kolla vilket batteri din våg använder.
Typ 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Ta bort isolations stycket från batteri
kontakten innan användning.

Typ 2. 2x1 .5V AAA batterier, exkl

Byte av batteri
Fall 1: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas
på figur 1.
A.
B.

Ta ut det använda batteriet med ett vasst föremål enligt figur 1.
Sätt i det nya batteriet genom att sätta i ena sidan av batteriet under plattan och
sedan trycka ned den andra sidan.
Var uppmärksam på polariteten!

Fiigur 1

Fall 2: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas
på figur 2.
A.
B.

Dra det svarta bandet utåt för att få ut batteriet.
Sätt i det nya batteriet genom att sätta i ena sidan av batteriet under kontakten
och sedan trycka ned den andra sidan.

Figur 2

Var uppmärksam på polariteten!
Fall 3: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas
på figur 3.
A.
B.
Figur 3

Tryck försiktigt på batteriet för att få det att hoppa upp automatisk.
Sätt i ett nytt batteri genom att sätta i det på den positiva plattan. Truck sedan
på den andra sidan. Var uppmärksam på polariteten!

Fall 4: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas
på figur 4.
A.
B.

Ta ut de använda batterierna med ett spetsigt föremål om det behövs.
Sätt i de nya batterierna genom att sätta i den ena sidan varefter den andra
sidan trycks ned.
Var uppmärksam på polariteten!

Användning
Steg 1: Placera vågen på ett hårt och plant underlag och undvik mattor och mjuka ytor
för att säkerställa noggrannheten.
Observera: Om vågen är av modellen ”slim” (anges på förpackningen) måste den
placeras på ett hårt underlag som marmor, kakel m.m. Man måste även säkerställa att
det inte finns någonting under vågen innan användning.

Steg 2. Ställ dig försiktigt på vågen varefter vågen kommer att tändas automatiskt. Stå
stadigt på vågen utan att röra dig och vänta tills vågens display har stabiliserats kring
ett värde

Automatisk avstängning
När du går av vågen kommer den automatiskt att stängas av. Funktionen träder i kraft
när displayen har visat samma vikt i ungefär 8 sekunder.

Byte av viktenhet
Om vågen har möjlighet att väga med både den metriska (kg) och den brittiska skalan (ld och st) kan du
ändra enheten på följande sätt:
Fall 1: Om knappen är placerad vid batteriet:
A.
B.

Öppna batteriskyddet på vågens baksida.
Dra knappen uppåt eller nedåt för att ändra skalan mellan kg-lb-st.

Fall 2: Om knappen är placerad på vågens baksida:
A.
B.

Hitta knappen på vågens baksida.
Dra knappen uppåt eller nedåt för att ändra skalan mellan kg-lb-st.

Fall 3: Om knappen är placerad på vågens baksida:
C.
D.

Hitta knappen på vågens baksida.
Tryck på knappen medan vågen är igång. LCD-displayen visar den aktuella
viktenheten. Tryck på knappen igen för att ändra skalan.

Varning indikationer
Indikation lite batteri
Batteristyrkan är låg. Sätt i ett nytt batteri.

Indikation överbelastning
Viktöverbelastning. (Max viktkapacitet indikeras på vågen). Gå av vågen för att
undvika skador.

Omtest
Om displayen visar ”[” när du går av vågen, innebär det att det uppstått ett fel under
vägningen. Försök igen.

TIPS FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plattformen av glas, är hal när den är blöt. Håll den torr.
Stå still när du använder vågen.
Slå inte på, kasta eller tappa inte vågen
Ta hand om vågen då den är ett precisionsredskap.
Rengör vågen med en fuktig trasa och undvik att det kommer in vatten i den. ANVÄND INTE
kemikalier/starka rengöringsmedel.
Förvara vågen på en sval plats med torr luft.
Ha alltid vågen i ett horisontellt läge.
Om vågen inte går att tända bör man kontrollera att batteriet sitter i eller om det finns ström i
batteriet. Sätt i eller ersätt batteriet.
Om det är fel på displayen eller vågen inte släcks efter lång tid bör batteriet tas ut i ungefär 3
sekunder och därefter sättas i igen. Finns problemet kvar, kontakta återförsäljaren.
Får endast användas i privata hushåll.

