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1. Introduksjon
7815 Digital Personvekt er et apparat for å måle vekten din.
Les hele brukermanualen før bruk. Dersom du har spørsmål om vekten som ikke er
besvart i denne manual, kontakt kundeservice.

2. Liste over deler
Se til at din Soehnle Professional vektpakke inneholder følgende deler:
7815 Digital Personvekt

Fire AA batterier

Oppbevar plastikkemballasje og batterier vekk fra spedbarn og barn - fare
for kvelning.
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3. Oppsett av vekten
Før du bruker vekten, må du stille inn vektenhet for måling med kilo/pund bryteren
og installere batteriene.

3.1 Innstilling av kilo/pund og installering av batterier
For å stille inn kilo (kg) /pund (lb) og installere batterier:
1. Åpne batteridekselet på undersiden av vekten
2. På innsiden av batteridekselet, setter du enheten for måling som er standard
for ditt land ved å bruke kg / lb bryteren.

3. Installer batteriene som indikert av diagrammet på innsiden av
batteridekselet
4. Sett batteridekselet på plass igjen.

Når du bytter batteri, sørg for å bytte hele settet med batterier. Det må ikke brukes
oppladbare batterier – dette kan føre til lekkasje av væske fra batteriene.
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4. Måling av vekt
Uansett når du måler din vekt, er standard prosedyre det samme.


Ikke tre opp på vekten med våte føtter, våte sokker eller våte sko. Sørg
for at vekten står stabilt når du trer opp på vekten.



Ikke la vekten bli våt. Vekten kan bli glatt når den er våt, og fuktighet kan
ødelegge vekten.



Ikke støtt deg eller len deg til noe under målingen, vektverdien vil da ikke
bli korrekt.

Før du begynner
For å være sikker på nøyaktig måling, følg følgende forslag:
 Vei deg på samme tidspunkt hver dag.
 Bruk lignende klær ved hver måling.
Prosedyre
For å måle vekten din:
1. Plasser vekten på et solid, avrettet og flatt underlag.
2. For å aktivere vekten, gi den et lett trykk med en fot. Vekten er klar når du har hørt
et pip og 0.0 kg. vises i display. Tre opp på vekten for å stare veiingen.
3. Når vekten din er målt, vises vekten i displayet.
4. Gå av vekten. Vekten viser vektresultatet i ca. 5 sekunder og slår seg automatisk av
etter 45 sekunder.
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5. Meldinger på vekten
Under bruk av vekten, kan meldinger i displayet vises. Noen meldinger indikerer at
et problem har oppstått.
Følgende tabell gir forklaring på meldinger som kan vises i displayet på vekten og
hva du kan gjøre for å prøve å løse problemet. Dersom du ikke klarer å løse
problemet, kontakt kundeservice.
Melding

Antall pip

Beskrivelse
Vektgrensen på 250kg (550 lb) er oversteget.

-OL-

5
5

Kalibreringsdata i vekten er enten mistet eller slettet.
Vennligst returner vekten for inspeksjon.

0

Lavt batterinivå. Sørg for å ha et sett erstatningsbatterier
tilgjengelig. Du kan fortsette å veie deg på vekten.

5

Batteriene må erstattes. Installer nye batterier før du
bruker vekten igjen.

5

Start vekten på nytt uten å ha noe på den.

0

Din vekt har blitt målt.

EC92

-ULH

6. Rengjøring, vedlikehold og avfallshåndtering
For å rengjøre vekten, bruk en myk klut fuktet i vann. Ikke bruk kjemikalier eller
skuremidler. Sørg for at ikke fuktighet / væske kommer inn i vekten.
Dersom vekten trenger vedlikehold eller kassering, kontakt deres leverandør. Ikke
kast vekten, tilbehør eller batterier i vanlig avfall.
I Europa skal elektrisk og elektronisk avfall, batterier og tilhørende forpakninger
sorteres separat og håndteres på et miljøforsvarlig grunnlag ifølge direktiv
2012/19/EU.
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7. Tekniske data
Vekten har en maksimum vektgrense på 250 kg (550 lb).
Vekten har en minimum vektgrense på 8 kg (17 lb).
Bruk vekten kun innendørs.
Ikke la objekter blir stående på vekten. Dersom du lar objekter bli stående på vekten, kan
dette føre til at vekten din vil bli målt ukorrekt.
Dersom vekten har en funksjonsfeil, kontakt kundeservice.
Maksimum vekt:
Minimum vekt:
Display trinn:
Display:
Beskyttelsesklasse:
Driftstemperatur:
Lagringstemperatur:
Batterier:

250 kg (550 lb)
8 kg (17 lb)
0,1 kg (0,2 lb)
LCD, 30 mm sifferhøyde
IP22
+10 C til +40 C (+50 F til +104 F)
-30 C til +70 C (-22 F til +158 F)
4 x 1,5 V AA (R6P)

8. Regelverk
Direktiv
7815 Digital Personvekt samsvarer med relevante forskrifter fra EU-direktiv og USregelverk.
2014/30/EU
EMC
1907/2006/EC REACH
2011/65/EU
ROHS

Overensstemmelse med EU-direktiv
Vekten er forstyrrelsesfri i samsvar med gjeldende EU-direktiv 2014/30 / EU. Under
ekstreme elektrostatiske eller elektromagnetiske påvirkninger (for eksempel ved bruk av
en radioenhet eller mobiltelefon i umiddelbar nærhet av vekten), kan den viste målingen
være feil. Når forstyrrelsen ikke lenger er til stede, kan produktet brukes igjen som vanlig.
Det kan imidlertid være nødvendig å starte vekten på nytt. Vekten er en sensitiv
måleenhet. Utkast, vibrasjoner, plutselige temperaturendringer og sollys kan påvirke
veieresultater. Vekten overholder beskyttelsesklasse IP 22. Unngå å utsette vekten for
høy luftfuktighet, damp, aggressive væsker og kraftig tilsmussing.
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Medic24
E-post: info@medic24.net
Tlf: +47 35 57 03 00

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang
Telefon: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 220
Telefax: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com
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