CORINA MEDICAL
ANVÄNDAR MANUAL

M-125
Ägna en stund åt att läsa igenom manualen innan
vågen tas i bruk
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Tack för köpet av Marsden professional medical scale ( Marsden våg för professionellt
medicinskt bruk)
Detta är en Klass III väginstrument som erbjuder lång livslängd och många års
noggranna mätresultat.

Vågen har en maximal lastkapacitet på 250kg som inte får överskridas.

Produkt Specifikation
Model

Marsden M-125

Accuracy Class

Class III

Capacity/Division

250kg x 100g

Weight of Scale

Approximately 8kg

Units of Measure

Kg

Function Keys

ON/ZERO/OFF, UNIT, SEND, HOLD/BMI,
TARE/BSA

Stabilisation Time

1-2 Seconds

Operating Temperature

5 ˚C to 35˚C
6x 1.5V AA batteries or

Power Supply

12V 1A adaptor (UE24WCP1 –
120100SPA)

Indicator Display
Dimensions
Warranty

3cm display with 5 active digits
Base: 310mm x 310mm x 83mm
Indicator: 174mm x 107.6mm x 50mm
2 years
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Säkerhetsföreskrifter
Innan du börjar använda vågen, var vänlig och läs noga den informationen som anges i denna
manual, som innehåller viktiga instruktioner för korrekt installation, användning och underhåll
av vågen.
Marsden / tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår vid underlåtenhet att följa följande
instruktioner:


Vid användning av elektriska komponenter under ökade säkerhetskrav, följ alltid gällande
föreskrifter.



Olämplig installation / användning kommer att göra garantin ogiltlig.



Se till att spänningen som är märkt på nätaggregatet motsvarar din nätspänning.



Den här vågen är konstruerad för användning innomhus.



Obesevera tillåten omgiven temperatur.



Vågen uppfyller kraven för elektromagnetisk kapacitet. Överstig inte maxvärden som anges i
gällande standard.



Batterier ska hällas borta från små barn. Vid förtäring kontakta genast läkare.

Om problem uppstår kontakta Corina Weighing / Medical.

Rengöring


Vi rekommenderar att ni använder alkoholbaserade dukar eller liknande vid rengöring av
vågen.



Använd inte frätande vätskor, stora mängder vatten eller högtryckstvättar.



Koppla alltid ur vågen från elnätet före rengöring.

Underhåll


Vågen kräver inget rutinunderhåll. Vi rekommenderar dock att ni kontrollerar vågens
noggrannhet med jämna mellanrum. Om eventuella felaktigheter uppstår, kontakta Corina
Weighing / Medical.

Avfallshantering av vågen


Vågen ska lämnas in på en Återvinningsstation för elektrisk / elektronisk utrustning.
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Förklaring av symboler
Serienummer som finns angivet på

SN-21300100

vågen

“Vänligen observer medföljande
dockument” eller “Beakta
bruksanvisningen”

Identifikation av tillverkare av medicinsk
produkt inkl. adress

Charder Electronic Co. Ltd
No.103 Guozhong Rd, Dali Dist,
Taichung City 412, Taiwan (R.O.C)
Type B Applied Part.

Denna produkt ska länmas in på en
återvinningscetral.

Läs noga igenom denna manual före
installation och innan vågen tas i bruk.

Transport- och lagertemperaturgräns
som anger övre och nedre gräns
(Transport och förvaringstemperatur på
förpackningen)
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Strömförsörjning & Lågt batteri
Indikatorn använder ström från 6x AA batterier, eller en nätadapter.

Se till att batterierna är insatta rätt I batterilådan på indikatorn. Alternativt kan nätadaptern anslutas
(12V 1A) till indikatorn.

Batteribyta

Ta loss batteriluckan.

Ta ur batterihållaren och sätt i batterierna,
se till att batterierna sitter åt rätt håll.

Sätt i batterihållaren .

Sätt tillbaka batteriluckan.
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Montering av pelare
Montering av M-125’s pelare bör helst utföras av 2 personer.

Placera pelaren i infästningen på
vågplattformen. Se till att kablarna
hamnar i pelaren.

Vänd på vågen.

Skruva i de 4 medföljande skruvarna I
hålen.
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Montering av längdmätare
M-125 kan kompletteras med en längdmätare (HM-201M)

Använd de fyra M5 skruvarna som finns
med, montera de två fästerna på pelaren.

Använd de fyra M5 skruvarna som finns
med, skruva fast de svarta blocken på
monteringsfästerna.

Använd de två M6 skruvarna som finns
med , skruva fast längdmätaren på de
svarta fästerna.
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Drift: Grundfunktioner
Slå på vågen

Tryck på ON/ZERO/OFF.

När displayen visar 0.0 kan ni börja väga.

Stäng av vågen

Håll in ON/ZERO/OFF knappen i 3
sekunder. Vågen stängs av.

9

Använd Zero funktion

Om displayen inte visar 0.0 när ingen
vägning sker, kan den återställas med
zero knappen.

Tryck ner ON/ZERO/OFF en gång.
Displayen visar 0.0.
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Drift: Avancerade funktioner
Hold Funktion

Tryck på HOLD/BMI knappen en gång,
antingen medan personen står på vågen
eller innan.

Efter några sekunder låses vågen på
personens vikt. När personen går av
vågen, fortsätter vikten visas på display.

Tryck på HOLD/BMI igen för att inaktivera
HOLD-funktionen och vågen visar åter
0.0.

OBS: Om vikten visas på displayen mer än 5 minuter stängs HOLD-funktionen av
och vågen återgår till att visa 0,0.

11

Body Mass Index (BMI) Funktion

Personen ska först stå på vågen.

Håll in HOLD/BMI knappen för att visa
BMI-läget. Vågen är nu redo för att
knappa in längden, den vänstra siffran
blinkar.

Ange längden genom att använda
TARE/BSA-knappen för att minska värdet
och HOLD/BMI-knappen för att öka
värdet. För att flytta till nästa, tryck på
SEND.
För att bekräfta längden tryck på
ON/ZERO/OFF knappen, efter några
sekunder växlar displayen mellan vikt,
längd och BMI.

Tryck in BMI för att återgå till normalläge.
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Body Surface Area (BSA)

Efter beräkning av BMI, kan ni sedan
beräkna BSA. Efter att ha gått igenom
de första fyra stegen på BMIfunktionenon, tryck på TARE/BSA och
Body Surface Area visas.

Tare Funktion

Placera det ni vill ta bort från vikten på
vågen (t.ex ett par skor) och tryck på
TARE/BSA.

Tag bort t.ex skorna och vågen visar
ett minus.

Väg personen som vanligt och den
negativa viktavläsningen kommer att
dras av från totalvikten.
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ROHS Compliance
EU Directive 2011/65/EU restrict the use of the 6 substances below in the manufacture of
specified types of electrical equipment.



The product does not contain any of the restricted substances in concentrations and
applications banned by the directive;
and for components, the product is capable of being worked on at higher
temperatures required by lead-free soldering.

The restricted substances and maximum allowed concentrations in the homogenous
material are, by weight:

Substance

Concentration

Lead
Mercury
PBB (Polybrominated Biphenyls)
PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers)
Hexavalant Chromium
Cadmium

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.01%

.
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Felmeddelanden
Lågt Batteri
Byt batterier.

Överbelastning
Totalbelastningen övergår vågens maximal
kapacitet.
Räknefel
Signalen från lastcellerna visar för hög eller
för låg. Ta bort vikten från vågen, stäng av
vågen och starta om den. Om felet fortsätter
visas, indikerar det ett fel med elektroniken
eller kabelbrott.

Hög / Låg signal
1. Vågen ligger över sitt nollområde.Ta
bort vikten från vågen och starta om.
Om vågen fortsätter visa
felmeddelande indikerar det ett
elektronikfel.
2. Vågen ligger under sitt nollområde.
Kontrollera så inget ligger under
vågen och starta om. Om vågen
foträtter visa felmeddelande indikerar
det ett elektronikfel.
AD-fel
Detta indikerar ett fel på PC-kortet.
Kontakta Corina Medical.

Negativ vägning
Viktavläsningen är under -2kg. Tryck på Noll
för att återgå till 0,0.
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Manufacturer’s Declaration of Conformity
This product has been manufactured in accordance with the harmonized European
standards, following the provisions of the below stated directives:

Corina Medical
Telefon: 0730-57 44 32
Mail: info@corina-medical.se
Webb: www.corina-medical.se
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