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HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE A/S
Personvægt til synshandicappede med tale og stortrdisplay til hele familien. – Brudsikker
glasoverflade med glidesikker belægning, som er nemt at holde ren. – Husker det sidste
vejeresultat for op til 5 personer, lydstyrkeregulering og en maksimumsbelastning på 200kg gør
vægten til noget, som ikke tidligere er set på det danske marked.
1) Kom i gang med det samme.
Når vi leverer vægten, har vi allerede lagt de 4 AAA-batterier i batterirummet, som er på
undersiden af vægten. For at vægten på transporten ikke ”snakker”, og dermed bruger
strøm, har vi aktiveret ”tastaturlås”. Det første, som du skal gøre er derfor, at låse
tastaturet op. Det gør du ved at trykke og holde de 2 yderste taster, som du finder på den
bageste smalside under glaspladen. Tasterne er markeret med henholdsvis et taktilt
”minus” (i venstre side) og et ”plus” (i højre side). Når vægten siger ”tastaturlås af, parat”,
er den klar til brug. Nu skal du blot anbringe den på et glat og ikke alt for blødt gulv.
2) Din første vejning.
Stil dig op på vægten. Vægten reagerer med en kort tonefølge, siger ”parat” og nogle bip
med et afstand på ca. 2 sekunder fortæller, at vægten venter til du har stået stille længe
nok, hvorefter den 3 gange fortæller dig, hvad du vejer. – Så snart vægten siger resultatet,
kan du forlade den igen. – Til sidst slukker den automatisk efter ca. 10 sekunder med et 2tonesignal, og den er klar til den næste vejning.
3) Lydstyrkeregulering.
Lydstyrken reguleres med plus- eller minus-testerne, som du allerede har brugt i afsnit 1 til
at låse tastaturet op. Med hvert tryk på plus bliver lydstyrken et trin højere, og vægten
siger til hvilket trin du er kommet. Det højeste trin er ”lydstyrke 6”. – På samme måde kan
du med minus ”skrue ned” for lydstyrken. Det laveste trin er nul, dvs. talen er slået fra.
4) Tilslut hovedtelefon og/eller en ekstern strømforsyning.
Hvis du har svært med at høre, hvad vægten siger, kan du tilslutte hovedtelefoner eller
f.eks. en halsteleslynge (gælder kun for høreapparatbrugere) til vægten. – Bruges vægten
evt. flere gange dagligt, kan en ekstern strømforsyning også være en fordel. En
strømforsyning kan du bestille hos din forhandler. – 3 stikbøsninger finder du til venstre for
minus-knappen på den bageste smalside under glaspladen. – Bøsningen længst til venstre
er til strømforsyning, den midterste er kun til serviceformål og bøsningen tættest ved
minus-knappen er til hovedtelefon/teleslynge.
Bemærk! Hvis du bruger genopladelige batterier, skal disse oplades i en ekstern
batterioplader.
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5) Indstillinger (menu).
Den midterste af de 3 knapper på bageste smalside under glaspladen er menu-knappen
(taktil markeret med en ring). – Tryk på denne knap, og vægten siger
”vægt-sammenligning”. Med knapperne plus eller minus kan du nu skifte til afspil.
Trykker du nu kort på menu-knappen siger vægten 1, 2 eller 3, som er det antal gange
vejeresultatet gentages efter en vejning.
Tryk og hold menu knappen, og du hører et bip og samme tal igen. Nu kan du med
knapperne minus og plus bestemme, om vejeresultaterne efter en vejning skal gentages 1,
2 eller 3 gange. Bekræft dit valg med et kort tryk på menu-knappen.
Hvis du trykker 2 gange kort på menu-knappen, siger vægten et tal mellem 0 og 5 efterfulgt
af ordet ”hukommelse”, hvilket betyder:
Nul hukommelse = Hverken sammenligningsfunktionen og muligheden for flere brugere er
aktiv.
1-hukommelse = Det er muligt at bruge sammenligningsfunktionen for en enkelt bruger.
2-hukommelse =Hukommelsesfunktionen kan anvendes til op til 2 brugere. – Vægten kan
indstilles op til 5 brugere.
Valg antal brugere:
Tryk 2 gange på menu-knappen.
Vægten siger den nuværende indstilling.
Tryk og hold menu-knappen. Vægten siger samme melding og giver et bip.
Nu kan du med plus eller minus indstille det antal brugere mellem 0 og 5. Bekræft dit valg
med et kort tryk på menu-knappen.
6) Anvendelse af vægten, når hukommelsesfunktionen er aktiveret.
Når du i flg. Pkt. 5 har indstillet vægten til 1, 2, 3, 4 eller 5 brugere, kan du ved følgende
vejninger bestemme, om du vil foretage en ”almindelig vejning” eller en vejning, hvor den
seneste vejning sammenlignes med den aktuelle.
Ved en ”almindelig” vejning, skal du blot stille dig på vægten, og den vil reagere som
tidligere beskrevet.
Skal den nye vejning sammenlignes med den sidste, skal du med foden kort trykke på
vægten. Vægten siger det aktuelle brugernummer og parat. Har du vægten indstillet
vægten til 2 eller flere bruger, kan du med gentagende korte tryk på vægten skifte fra
bruger til bruger. Har vægten sagt det ønskede brugernummer, skal du blot stille dig på
vægten. Efter den har oplyst resultatet tilføjer den også hvor meget du har tabt/taget på
siden sidste vejning (f.eks. plus 1,2 kg eller minus 0,3 kg).
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7) Pasning og pleje.
Glasoverfladen kan gøres rent med vand og sæbe. Elektronikken befinder sig i kassen
under glaspladen, også der, hvor der er fødder. Her må du kun gøre rent med en tør klud.
Hvis vægten ikke skal bruges i mere end 4 uger, skal batterierne tages ud af batterirummet
på undersiden. Brugte batterier skal altid fjernes med det samme.
Maksimalbelastningen på 200 kg må ikke overskrides.
Ved bortskaffelse, må vægten kun afleveres til en godkendt genbrugsstation (spørg evt. i
din kommunes tekniske forvaltning).
Vægten skal anvendes og opbevares i et tør og frostfrit rum. Vægten må heller ikke
udsættes af en temperatur på over 45 °C. Har vægten været udsæt for frostgrader (f.eks.
på en transport), skal den tages af emballagen, men må ikke bruges i mindst 2 timer. Tag
evt. batterierne ud af vægten mens vægten akklimatiseres.
8) Garanti: 2 år fra købs/leveringsdato.
Der er i 2 år garanti på fabrikationsfejl, som ikke blev opdaget på salgstidspunktet. Kontakt
altid din forhandler/importøren før du sender en vægt til reparation. Det gælder indenfor
og udenfor garantiperioden. Det er altid billigst for dig, hvis vi kan hjælpe dig pr. telefon,
samtidig kan vi give dig tips vedr. emballering og forsendelsesart, så vægten kommer uden
yderligere skader til os.
Bemærk! Forhandler/importøren hæfter aldrig for skader, som er opstået på transporten
fra kunden til forhandleren!
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