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Personvåg VRB-250 och 300

MANUAL 

Innehåll 

1. Innehåll/

2. Indikator

2. Knappfunktioner

3. Tid och datum

3. Laddning

4. “HOLD” funktion

4. BMI funktion

5. ”TARE” funktion

5. Skrivar funktion

6. Inställningar

  OBS!

Vid uppackning av vågen bör du först se till att alla delar till vågen finns med i kartongen.  

Undvik att ställa vågen på en plats med hög värme och vibbrationer. Se även till att vågen står på ett stabilt och plant underlag. 
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   VARNING! 

Läs denna manual noga innan användning, följ instruktionerna för rätt underhåll och användning av vågen.   

 Spara denna bruksanvisning om den skulle komma till användning i framtiden.   

 Överladda ej vågens maxkapacitet.  

 Tryck inte på tangenterna med vassa eller spetsiga föremål.  

 Undvik att öppna vågen.  

 Ladda endast vågen med den adapter som medföljer. Se till att spänningen i uttaget passar med det som står på adaptern.   

 Se till att vågen är urkopplad från vägguttaget innan rengöring av vågen.  

 

INDIKATOR 

 

 

1.Vågens kapacitet och delning. 

2.Knappanel. 

3.Huvuddisplay. 

4.Andrahands display. 

5.Display, visar om vågen laddas.  

Knapp funktioner 

 

Key Description 

 

ON-knappen. För att stänga av vågen, håller du denna knapp nedtryckt I ca.3 sekunder. Genom att trycka på denna 
knapp nollställer du även vågen.  

 

 

Behåller vikten i displayen på det som du vägt så du kan fastställa ett viktvärde.   
 

 

Tar bort oönskad vikt på vågen, t.ex. kläder.  

 

 
Skriver ut vikter och sparad data ur vågen. Print uot data. 

 
Börja använda vågen 

Se till att vågen är laddad ordentligt och att vågplattan sitter på plats. Använd knappen  för att starta vågen. När vågen visar 0,000 kg kan du ladda 

vågen med vikt. Visar inte vågen 0,000kg vid start trycker du på  så kommer vågen nollställa sig.   
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Ställ in tid och datum  
Håll PRINT intryckt I ca.3 sek. för att starta tidinställningsläget (TIME SETTING) som börjar på den översta raden med blinkande siffror. Tryck på PRINT för 

att komma till nästa steg.  

 

 

 

Ställ in år: Använd TARE för att sänka eller höja värdet. Tryck sedan på HOLD för att förflytta 

till nästa enhet.  

Tryck på PRINT när rätt värde är inskrivet så kommer du vidare till nästa steg. 

 

 Ställ in datum: Använd TARE för att sänka eller höja värdet. Tryck sedan på HOLD för att 

förflytta till nästa enhet.  

Tryck på PRINT när rätt värde är inskrivet så kommer du vidare till nästa steg. 

 

 

 

Ställ in tid: Använd TARE för att sänka eller höja värdet. Tryck sedan på HOLD för att förflytta 

till nästa enhet.  

Tryck på PRINT när rätt värde är inskrivet så kommer du vidare till nästa steg. 

 

 

 
Display Format YYYY→MM.DD→TT:SS 

 
 

 

Laddning 

Om 

 

 visas i displayen, Se till att ladda vågen med adaptern som medföljde vågen.  

Uttaget för adaptern finner du på baksidan av indikatorn.  

Du bör ladda vågen minst var tredje månad, oavsett om den används eller ej. Om vågen stått förvarad över tre månader bör du 

låta vågen laddas ur helt och sedan ladda om den helt. Det är då större möjlighet att vågen återställer sig till full kapacitet.   

 

 
 

          
       

 

Ac Jack connector 
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”Hold” funktion  

Med hjälp av denna funktion kan du väga föremål/personer noggrant, även om personen är i rörelse. Du kan ha kvar vikten i displayen även när personen är 

utanför vågplattan. 

Starta vågen på  och vänta tills displayen visar 0,000 kg. Se till att föremålet/personen ställs på mitten av vågplattan. När vikten visas i displayen ska 

knappen  tryckas in. I detta läge kommer den lilla triangeln längst upp i displayen flytta sig till markeringen ”hold” och det kommer även stå ”hold” i 

displayen. Nu kan föremålet/personen tas av/kliva av från vågplattan och vikten kommer stå kvar i displayen. Du kan även trycka på  innan personen 

kliver på vågen. När personen sedan kliver på vågen registreras vikten. 

För att sedan återgå till normalt läge trycker man på  igen och du är tillbaka på startläge.     

 

BMI function 

 

När vågen står i normalläge, håll [HOLD/BMI] intryckt i cirka 3sek för att komma in i BMI läget.  

Andrahandsdisplayen visar den längd som senast vart inlagd i vågen och den vänstra (första) siffran i värdet blinkar.  
 

Tryck på [TARE] för att ändra siffran som blinkar. För att gå vidare och ändra de andra siffrorna i längdenheten trycker du 

på  HOLD. När du ställt in rätt längd i displayen trycker du på [ON/ZERO/OFF]. 

 

När displayen visar “Hold” kan du ställa dig på vågplattan. Efter en stund kommer din vikt visas i stora displayen medans 

längden och BMI visas i den lilla.  Vägen kommer nu alltså visa vikt, längd och BMI värdet.  

 

För att nollställa vågen igen trycker du på [HOLD/BMI] knappen igen och displayen återgår till normalläge. 
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Tare 

Tare tillåter att användaren av vågen nollställer vikten på kläder t.ex. Detta gör att du lättare kan få ut den verkliga vikten på personen/föremålet som ska 

vägas.  

När  visas i displayen och vågen har pipit till två gånger, placera objektet (kläderna) på vågplattan. Tryck  efter att vikten på vågen 

stabiliserats och vikten i displayen är stabil. Vågen kommer sedan återgå till  .  

 

Personen som ska vägas kan kliva på vågen (utan att ta bort kläderna). Den vikt som visas i displayen är personens nettovikt. För att ta bort det sparade 

“tare” värdet trycker du på  igen. 

 

Skrivar funktion 

Vikterna du väger kan skrivas ut med hjälp av en RS232-kabel.  

Efter vägningen trycker du på  för att skriva ut resultatet. 

Formatet som visas är standard format och kan inte ändras. 

 

Inställningar 

Starta vågen och håll in TARE knappen i ca. 3 sek. Först visas “SETUP” i displayen och sedan “A.OFF”.  

AUTO-OFF TIME SETUP 

Användaren kan genom denna funktion välja avstängningstid för enheten.  

BUZZER ON/OFF SETUP 

Användaren kan genom denna funktion välja om ljudsingnalerna i vågen ska stängas av eller inte.  

. 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

OBS: För att färdigställa inställningarna tryck  när visas i displayen.  
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Bytbara batterier  

  

1. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet. 

 

2. Koppla bort det urladdade batteriet och ersätt den med ett nytt batteri. Se 

sedan till att kontakten hamnar på rätt plats igen.   

 

 

Assembly 

Assembling column to the platform 

 

 Koppla ihop kontakten i pelaren med kontakten i vågplattan. 

 

 Vänd vågplattan upp och ner på ett bord 

 Skruva fast pelaren med fyra skruvar som medföljer.  

 Placera vågen på golvet och justera de fem höjbara fötterna.   

 Koppla in laddaren I eluttaget. 

 

 

 

 

16. ASSEMBLY-USE MECHANICAL TELESCOPIC HEIGHT METER (OPTIONAL) 

  ATTENTION! 

ONLY FOR COLUMN SCALE 

HEIGHT ROD KIT  

1. Metallbricka för längdmått. 

Metalsupport for telescopic 

height  meter  

 
 side view metal support 
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2. Black abs support height 

meter 
             

3. Skruvar. Screws 
A)  B)  C)  D)  E)  

N°02 screws T.E.  

(M5x16) 

N°02 slotted screws 

(M5x25) 

N°01 Allen Screws 

(M6x12) 
N°02 nuets ø 5 N° 02 washers ø 5 

4. Verktyg. Tools  

Tools Allen tools 

MEASURING OVER 131 cm MEASURING UNDER 130 cm 

Picture 1: Montera ihop den vita brickan med den svarta abs delen med skruv B, platta E och mutter D.  Assemble white metal support with abs black part 

white the screws (B+E). Lock all with the screws (D) 

    1 

 

    1a 

  

Picture 2-2a: Montera metallplattan på baksidan av pelaren med hjälp av skruv B. behind the pole (column) assemble the white metal support with screws 

(B). 

Picture 2b: Placera metallbrickan så längdmåttet kommer stå på högra sidan av pelaren. the position is on the right 

 

 2 

 
 

 2a 

 

 

2b 
Picture 3-3a: Montera längdmåttet på den svarta abs delen med C skruvarna. 

Picture 3b: Längdmåttet är nu klart för användning. The height rodi s ready for use. 

 

3 

 

 

3a 

 

 

3b 
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1  

Pull up the height meter rod 

1  Press the black button and 

measuring height and push down 

2  

Position it horizontally 

2  

3  

Lower the rod up to the point 

where the lever 

rests head 

touches the patient's head. 

The height can be read at 

the point 'A' 
3  

Position it horizontally 

  

4  

Lower the rod up to the point in which 

the blade rests head touches the 

patient's head. 

The height can be read at point 'B'. 

 

 

 

 

 

 

Skrivaren 
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Varning för elchock 

Använd aldrig skrivaren på en blöt och fuktig plats då detta kan leda till skador på användaren.  

Pappersmaterial 

Använd alltid högkvalitativt papper i skrivaren. Denna produkt finner du hos återförsäljaren.  

Byta pappersrulle 

Om pappret I pappersrullaen tar slut under användning byter du genom att stänga av strömmen på skrivaren och ladda en ny 

pappersrulle. Slå sedan på skrivaren och skriv ut igen.  

 

   

Koppla ihop AC adaptern och RS232 kabeln. Starta skrivaren på I/O knappen som sitter på skrivaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivaren PRINTER XL kan kopplas ihop med RS232 kontakt  

Tryck på Print knappen.                                                             Skriv ut med dubbla spark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byta pappersrulle  
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1. Öppna den övre luckan på skrivaren och placera rullen så 

den matar i rätt riktning.  

 

 

2. Dra ut änden genom luckan på skrivaren och stäng. 

Skrivaren är klar. 

 

 

 

 
 

  OBS! 

Kasta ej elektronik och batterier i hushållsavfall, sortera detta på närmaste återvinningscentral.  
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