
Angående bortskaffelse af batterier:

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke 
håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede 
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) 
eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse 
batterier bliver indsamlet. 
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er 
etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre 
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan 
fås hos kommunens tekniske forvaltning.
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 Minivægt

Brugervejledning

Specifikationer

• Vægten har et høj præcisions sensor system.
• Kapacitet: 150kg
• Inddeling: 100g
• Fodkontakt til tænd og sluk
• Automatisk nulstilling 
• Automatisk slukning
• Indikator for lavt batteri
• Indikator for over-load



Strømforsyning

Batteri: 1x 3V CR2032 lithium batteri. 
Prøvebatterier medfølge og er isat. 
Såfremt displayet viser "Lo", åbnes batteridækslet og batterierne udskiftes med nye.
Når du træder med af vægten, vil den automatisk slukke, hvis den ikke bruges i ca 8 sekunder.

Anvendelse

Tænd for strømmen til vægten på bagsiden.
Træk LCD displayet ud og sæt vægten på et hårdt og plant underlag (undgå at stille den på 
gulvtæpper og andre bløde underlag)
Tænd vægten ved at vippe den let. Det gøres nemt ved at løfte den ene side af vægten 1-2 cm 
og give slip. Herved tænder displayet 

Vær helt sikker på, at der står 0.0 på displayet, før du står op på vægten, ellers vil vægten veje 
forkert. 

Stil dig roligt op på vægten og placer 
fødderne med lidt afstand. Stå helt stille og 
vent mens vægten vejer. Din vægt bliver 
vist på displayet, og du kan nu træde ned 
af vægten.

Over-load-indikator

Hvis personen vejer mere end vægtens kapacitet (over 150 kg), vil ”Err” fremkomme på 
skærmen.

Råd til brug og pleje

• Placering af din vægt på et hårdt og plant underlag sikrer den største præcision i 
vejningen

• Du bør altid veje dig på den samme vægt på det samme underlag for at få 
sammenlignelige resultater.

• Ujævne underlag (f.eks. fuger i fliserne) kan medføre svingende resultater
• Vej dig uden tøj og fodtøj, før måltider og altid på samme tid af dagen. Hver morgen 

er det bedste tidspunkt. 
• Din vægt runder op eller ned til nærmeste 100 g, hvis du vejer dig selv to gange og 

får to forskellige resultater, ligger din vægt mellem de to. 
• Rens din vægt med en fugtig klud, men lad ikke vandet trænge ind i vægten. Du bør 

ikke anvende kemiske rengøringsmidler. 
• Lad ikke din vægt blive oversvømmet af vand, da dette kan beskadige elektronikken. 
• Vægten bør ikke opbevares i lodret position, da det kan dræne batterierne. 
• Fjern batterierne, hvis vægten ikke bliver brugt i lang tid. 
• Behandl vægten med varsomhed,  det er et præcist instrument. Undgå at tabe den, 

eller at hoppe på den. 
• Undlad at bære vægten i displayet, da dette vil kunne ødelægge displayet.
• Personvægten er ikke beregnet til klinikbrug.
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