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Forord 

Tak, fordi du valgte Faaborg Rehab Technic/Charder Medical produkt. 

Alle funktioner i dette produkt er designet til at være moderne, og er 

optimeret til enkel og ligetil brug. Hvis du har spørgsmål eller oplever 

problemer, der ikke er oplyst i denne vejledning, skal du kontakte din 

Faaborg Rehab servicepartner eller besøge os på Internettet på 

Faaborg Rehab www.faaborg-rehab.dk eller www.chardermedical.com 

General Information 

Vi anbefaler stærkt at du bruger vægtene på et fladt og hårdt overflade. 

Ethvert blødt underlag, såsom et tæppe, vil skabe unøjagtighed. 

Sikkerheds Instruktion 

Før ibrugtagning, læs da venligst brugervejledning igennem. Den 

indeholder VIGTIGT information om installation, vedligeholdelse 

og rengøring. 

Forhandler har ikke erstatningspligt ved forkert brug. 

 Når du bruger elektriske komponenter under øgede 

sikkerhedskrav, skal du altid overholde de relevante regler. 

 Forkert installation gør garantien ugyldig. 

 Sørg for, at spændingen, der er markeret på strømforsyningen, 

stemmer overens med net spændingen. 

 Denne enhed er designet til brug indendørs. 

 Enheden opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet. 

Overskrid ikke de maksimale værdier, der er angivet i de 

gældende standarder. 

Hvis du har problemer, skal du kontakte din lokale servicepartner. 

Faaborg Rehab Technic ApS 
Smedemestervej 9, 5600 Faaborg 
Tlf. 70 20 55 53 Email: office@faaborg-rehab.dk 
Web: faaborg-rehab.dk  

http://www.faaborg-rehab.dk/
http://www.chardermedical.com/


- 3 - 

Miljø 

 Alle batterier skal afleveres på en genbrugsplads eller til indsamling. 

MÅ IKKE smides i skraldespanden. 

 Den optimale temperatur 5° C til +35° C; vil give batterierne den 

længste levetid. 

  

Rengøring 

 Vi anbefaler sprit og en ren blød klud til rengøring af vægten.  

 Vær opmærksom på ikke at bruge store mængder vand, da det kan 

ødelægge elektronikken. 

 Brug aldrig syre eller base til rengøring.  

 Sluk altid for power knappen før rengøring. 

Vedligeholdelse 

 Vægten har ikke behov for daglig check. Men alt efter brug og vægt 

anbefaler vi at check i faste intervaller. Hvis der forekommer 

unøjagtighed. Kontakt Faaborg Rehab Technic. 

 

Vejning 

Før læsning af instruktion/ brugervejledning, venligst læs følgende 

vejledning først: 

 Vær altid sikker på at display viser 0.0 (ZERO) før brug, hvis ikke 

tryk da på ZERO knappen. 
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 Enheden er designet til at detektere, når en stabil vægt er 

opnået, indikatoren vil "bippe" to gange for at indikere en stabil 

vægtværdi, din aflæsning skal foretages på dette tidspunkt. 

Garanti-Ansvar 

Hvis der foreligger en fejl eller mangel ved modtagelse af enheden, som 

er inden for Faaborg Rehab Technics ansvarsområde, har FRT ret til enten 

at reparere fejlen eller levere en erstatningsenhed. Udskiftede dele 

tilhører FRT. Hvis fejlreparationer eller udskiftning af levering ikke lykkes, 

er de lovbestemmelser gyldige. Garantiperioden er to år, der begynder på 

købsdatoen. Gem din faktura som bevis på købet. Hvis din vægt kræver 

service, skal du kontakte din forhandler eller Faaborg Rehab Technics 

kundeservice. 

 

Intet ansvar kan accepteres for skader forårsaget af en af følgende 

årsager: Uegnet eller forkert opbevaring eller brug, forkert installation 

eller idriftsættelse af ejeren eller tredjepart, naturligt slid, eller 

ændringer, forkert eller uagtsom håndtering, overforbrug, kemisk, 

elektrokemisk eller elektrisk interferens eller fugtighed, medmindre dette 

kan tilskrives forsømmelse fra Faaborg Rehab Technic. 

Afskaffelse af vægten  

Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, 
men skal leveres til et genbrugscenter for elektrisk / elektronisk udstyr. 

Du kan få yderligere oplysninger fra dit kommunale affaldsaffaldsfirma 
eller firmaet, som du har købt produktet. 
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Specifikationer 

Model MS 6001 

Max vægt 500kg x 100g 

Nøjagtighed ±200g 

Måleenhed kg 

LCD Display 1.0-inch LCD-display med 5 og 1/2 digits 

Dimension 
Dimension - 109 X 7.5 X 25.5 cm 

Vejnings areal- 88 x 18 cm 

Nøgle 
funktioner 

ON/OFF, ZERO, HOLD, BMI, PRINT, TARE, 

PRE-TARE, CLEAR, ENTER, M1-10, 

MONITOR WEIGHT, ALARM, 0~9 KEYS 

Strømforsyning 
 6-AA batterier. 

 Genopladelig batteripakke (valgfri). 

 12V 2A skifte adapter. 

Oversigt over 
dele 

 Veje bro x 2 

 Forbindelsesledning x 1 

 DP3700 Indikator x 1 

 Adapter x 1 

 Brugermanual x 1 

 RS232 kabel 

 Beslag til vægmontering x 1 

 

Operation 
Temperatur 

5℃ ~ 35℃ 
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Forberedelse til vejning 

1. Hold håndtaget på veje-broen 

 

 

2. Placér veje-broen under sengen ved siden af sengens hjul. 

 

3. Installering af veje broen og strømforsyning på vægten udføres før 

den skubbes under sengen. Læs venligst installeringsinstruktionen 

på side 9. 
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4. Skub sengen fremad og flyt mod veje broen efter vægten er 

monteret og tændt.  

 

 Vi anbefaler stærkt at to personer udfører procedure.  

5. Fire senge hjul er nu placeret på veje broen. 
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Installering af Veje Bro 

Charder Sengevægt er markeret med labels for nem montering. Pakken 

indeholder også Veje bro, forbindelsestråd og indikator. Forbind begge 

veje broer ved brug af veje bro forbindelsestråd og forbind da indikatoren 

med ”veje bro 2” 

Veje bro – 1                               Veje bro – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Forbind forsigtigt alle pins med rolige hænder. Match og skub 

forsigtigt ledningsforbindelserne sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

Hun stik 

Han stik  

Stikforbindelse  

Hun stik 

Hun stik 

Han stik Han stik  
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Panel 

 

Nøgle Funktioner 

Knapper Beskrivelse 

ON/OFF For at tænde/slukke for vægten  

ZERO Nulstilling af systemet  

M 1~10 For at gemme 10 sæt af PRE-TARE-værdi 

PRE-TARE 
& 

TARE 

 PRE-TARE trækker vægten af en kendt seng eller 
andre kendte objekter fra inden vejningen. 

 For at gemme vægten. 

HOLD/BMI 

 At veje patienterne, der er ustabile og at låse 
vægten på skærmen 

 Tryk langsomt i 3 sekunder for at beregne 
patientens BMI 

PRINT Print resultat. 
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MONITOR 
WEIGHT 

Til sporing af patientens vægtændring. 

ALARM 
For at tænde / slukke og justere lydstyrken for 
alarmfunktionen 

CLEAR 
For at rydde den forkerte post, mens du indtaster 
cifre. 

ENTER For at bekræfte og anvende 

0~9 Indtastning af cifre 

 

LCD Symbol Beskrivelse  

 

 
Definitioner 
Stabilsymbol: Angiver, at vægten er stabil. 

Mindre vægt: Vægt under nul. 

Zero symbol: Vægt er i nul point. 

Lavt batteri: Batteriet bør oplades eller skiftes ud. 
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Dato og Tidsindstillings Procedure 

Tryk på ON på vægten ved at bruge ON/OFF-knappen og hold 

knappen inde i 3 sekunder for at bruge TIDSINDSTILLING.  Tryk på 

knappen efter en vellykket ændring og gå til næste trin. 

F.eks.: For at indtaste: Dec. 25, 2008, 8:00am. 

 

 

 
 
 

Indtast år ved brug af 0~9 knapper. 
Tryk knappen. Efter en 
vellykket ændring og gå til næste 

 
 

Indtast dato. 
Ex: 25/12 indtast “25.12” ved brug 
af 0~9 knappen. 
Tryk på  knappen efter en 
vellykket ændring og gå til næste 
skridt.  

 
 
 

Indtast tid ved brug af 0~9 knapper 
og tryk igen på   

 
Display Format 
YYYY→MM.DD→TT:SS 
 
 
 

Først ‘ÅR’ så ‘Dato. Måned’ og så 
‘Tid’ vil blive vist og så vil vægten 
automatisk gå til vejningstilstand.  
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Normal Vejnings Procedure (patient på sengen) 

Tænd for vægten ved brug af 
ON/OFF-knappen. 
(før sengen flyttes på sengevægten) 

 
Call  

 
 

 
Placer begge veje-broer under 
sengen og skub sengen op på 
vægten 

 

Det øverste display vil vise 
patientens nettovægt. 

 
Hvis du vil have vist BMI, hold da 
HOLD/BMI-knappen inde i 3 
sekunder, det midterste display vil 
vise patientens seneste højde og 
ekstremt tal vil blinke. Indtast 
højdeindstillingen af patienten ved 
hjælp af 0 ~ 9-tasten, og tryk på 
ENTER-tasten. Den tredje skærm 
viser patientens BMI 
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For at printe vejningsresultatet, tryk 
på PRINT-knappen. 

 

Vægts Procedure 

Forbered sengen; placer pude eller 
andre nødvendige ting på sengen. 

 

Tænd for vægten ved brug af 
ON/OFF-knappen.  

 
Skub sengen op på vægten, 
displayet vil vise den totale 
sengevægt på øverste Display.  

 
Tryk på Pre-Tare-knappen for at 
gemme sengens vægt. Hold Pre-
Tare-knappen nede for at gemme 
vægten af sengen. Vægten vil vise 
0.0.   

Flyt patienten op på sengen, den 
øverste skærm viser patientens 
nettovægt. (*) 

 
Tryk på 'Monitor Weight'-knappen; 
patientens vægt vil låse og den 
midterste skærm vil vise '0,0'. Pilen 
vil pege på + vægt. 
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Brug 0 ~ 9 knapperne til at indstille 
stigningen i vægtgrænsen, og tryk 
på ENTER. 

 
Nu begynder det nederste display 
at blinke og pege på (-) 
vægtgrænse. (**), tryk på 0 ~ 9 
knapperne for at indstille faldet i 
vægtgrænse, minus (-) tegnet vises 
foran vægttabsværdien, efter 
indstilling af værdierne tryk ENTER. 
(**), vægten vil vende tilbage til 
'0,0' læsning. 

 
 

 
Tryk på  knappen for at tænde 
alarmen, den blinkende pil der 

peger på  betyder at Alarmens 
volumen er max. For at mindske 

lydstyrken, hold  knappen 
nede den blinkende pil vil stoppe 
med at blinke. For at slukke for 

alarmen tryk  knappen en gang 
og pilen vil forsvinde. 
 

 

*NOTE- Som 'Weight Tracking' funktionen aktiveres, vil den oprindelige 
patientvægt (patientvægt i trin 4) låses og gemmes i hukommelsen. Og 
denne funktion kan kun aktiveres, når du har flyttet sengen op på 
sengevægten og patienten lægger på sengen. 

**NOTE- Vægtforandrings rækkevidde starter fra 500gm / - 500gm og 
kan derefter øges / formindskes med hver 100gm. 
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Brug af Holdfunktion 

Charder Sengevægt er forsynet med den integrerede holdfunktion for at 

bestemme gennemsnitsvægten. Det gør det muligt for folk at blive vejet 

nøjagtigt, selvom de ikke stadig er på sengen.  

Note: Det er ikke muligt at bestemme gennemsnitsvægt i tilfælde af stor 

svingning mellem vægt. 

 Tænd for vægten ved at bruge [ON/OFF] knappen. Den diagnostiske 

selvkontrol vil blive udført, og derefter vises "0,0 kg" på skærmen 

med 'stabilt' og 'nul tegn'. 

 Hent sengens vægt fra hukommelsen (se afsnittet om pre-tare) og 

tryk på ENTER-tasten, vægten vil gemme sengens vægt og (-) tegn 

vises foran sengens vægt. 

 Flyt sengen (patienten er i sengen) op på vægten.  

 Tryk på [HOLD]-knappen. "HOLD" vises på skærmen med en 

blinkende trekant og efter få sekunder vises gennemsnittet af den 

svingende vægt på skærmen og låses på displayet. 

 For at frigøre den låste vægt på displayet skal du blot trykke på 

[HOLD] -knappen igen eller fjerne objektet / personen fra vægten og 

sørge for, at der ikke er vægt på platformen: displayet vender 

automatisk tilbage til "0,0 kg".  

 HOLD funktionen kan aktiveres før eller efter at vægten er placeret 

på vægt platformen. Men i tilfælde af vejning af en ustabil person 

anbefales det at trykke på HOLD-knappen, når personen bevæger sig 

på platformen. 
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Brug af BMI Funktion 

1. Følg den normale vejningsprocedure. 

2. Tryk langsomt på BMI-knappen i 3 sekunder, efter at vægten 

stabiliseres, og det stabile tegn vises på LCD-displayet. Det midterste 

LCD-display viser tidligere hukommelsesværdi. 

3. Indtast patientens højde med 0 ~ 9-knapperne. BMI-værdien vil 

dermed ændre sig, da højdeværdien vil stige eller falde. 

4. På dette stadium kan vægten og højden ændres, og sengevægten 

beregner automatisk BMI-værdien i overensstemmelse med den 

ændrede vægt og højde. 

5. HOLD funktionen kan også blive brugt, hvis vægten er ustabil. 

6. Hold BMI knappen nede for at vende tilbage til vejningstilstand. 

 

Body Mass Index Kategorier  

Klassificering af vægt for voksne over 18 år på grundlag af Body Mass 

Index ifølge WHO, 2000 EK IV og WHO 2004 (WHO - World Health 

Organization). 

 
Kategori BMI (kg/m

2
) Sådan er din vægt 

 Undervægtig <18,5 Undervægtig 

Normal vægt 18,5 - 24,9 Normal 

Overvægt 25 – 29,9 Overvægtig 

Svært overvægtig 30,0 – 39,9 Svært overvægtig 

Ekstremt overvægtig > 40,0 Ekstremt Overvægtig 
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Brug af TARE Funktion 

Tare gør det muligt for brugeren at nulstille instrumentet for at annullere 

vægten af en seng / tøj fra instrumentets læsning, hvilket giver den 

egentlige vægt af den person / patient, der testes. 

 Placer sengevægten under sengen og skub sengen op på vægten. 

 Tryk på PRE-TARE-knappen, når vægten stabiliserer og stabilt tegn 

vises. Displayet viser ”0,0”. 

 Flyt patienten der skal vejes op på sengen, displayet vil vise netto 

vægten af patienten.  

For at slette den gemte tare-værdi skal du fjerne tare objektet fra 

platformen og trykke på [PRE-TARE] -knappen. 

Opbevaring og Tilbagekaldelse af PRE-TARE Værdi 

Charder sengevægt kan gemme 10 sæt pre-tare værdier. Der er to 

metoder til at gemme pre-tare værdi – Ved brug af dødvægt eller tast 

vægten med 0 ~ 9 knapperne: 

A. Brug af dødvægt: 

BESKRIVELSE EKSEMPEL 

Tryk på [M1-10]-knappen efter at 
have lagt vægt på platformen; 
displayet viser et blinkende m-tegn. 

 

Tryk på 0 ~ 9 knapperne for at 
tildele en plads for pre-tare vægt. 
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Tryk på ENTER-knappen for at 
gemme pre-tare vægt; 
instrumentet vil lave dobbelt beep-
lyd. 

 

 

B. Indtast vægt ved brug af 0~9 knapperne: 

BESKRIVELSE ESKEMPEL 

Tryk langsomt på [PRE-TARE]-
knappen i 3 sekunder, det yderste 
venstre tal blinker. 

 

Indtast pre-tare vægt ved hjælp af 
0 ~ 9 knapperne. For eksempel - 2 
kg 

 

Tryk på [ENTER]-knappen for at 
bekræfte pre-tare vægt; displayet 
viser et minustegn til venstre for 
pre-tare vægtværdien. 

 

Tryk på [M1-10]-knappen; det 
blinkende m-tegn vises på 
displayet. 
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Tryk på knapperne 0 ~ 9 for at 
tildele en plads til pre-tare vægten. 

 

 
Tryk på [ENTER]-knappen for at 
gemme pre-tare vægt; 
instrumentet vil lave en dobbelt 
beep-lyd. 

 

 

C. TILBAGEKALD PRE-TARE VÆRDIEN 

BESKRIVELSE EKSEMPEL 

Hold M1~10 knappen nede i 3 
sekunder; På displayet vises først 
pre-tare værdien m1 først. Pre-
tare værdien vil blinke. 

 

Tryk på knapperne 0 ~ 9 for at vælge pre-tare værdi 

Tryk på ENTER-knappen for at 
bekræfte pre-tare vægt; 
Instrumentet udfører automatisk 
en tare funktion. 

 

Tryk på [PRE-TARE] -knappen for 
at vende tilbage til Normal 
tilstand. 
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Opsætning af Udstyr 

Tænd for vægten, og hold [ZERO] -knappen nede i 3 sekunder, først vises 

"SETUP" og derefter "A.OFF".  

 

AUTO-OFF TIME SETUP 

Dette gør det muligt for operatøren at vælge enhedens automatiske 

slukningstid. 

 

BUZZER ON/OFF SETUP 

Dette gør det muligt for operatøren at vælge biplyd ON / OFF. 

 

 Auto off time: 120 sek/180 sek/240 sek/300 sek/off  

 Buzzer: On/Off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Venligst tryk på 'Pre-Tare' -tasten for at bekræfte indstillingen. Hvis du 

vil vælge  som automatisk slukketid skal du trykke på tasten 'Tare'  240 S 
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når  vises på skærmen. 

** For at anvende ændringerne fortsæt til END på skærmen. 

Printer Funktion 

Vægt. BMI og højde resultater kan printes fra arkiv ved brug af RS232 

interface kabel (inkluderet i tilbehørs kit)  

Efter vejning og beregning af BMI, tryk da på PRINT for at printe 

resultaterne ud.  

Formatet, der præsenteres nedenfor, er standardformatet for 

resultatudskrivning og kan ikke ændres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametre of RS232 interface  
Indstil parametre af kontaktfladen på den tilsluttede enhed. Det er ikke 

muligt at ændre vægt parametrene.  

 Baud rate: 9600 bps  

 Parity check/Paritetskontrol: None 

 Data length/Data længde: 8 bits  

 Stop bit: 1 bit  

 Handshake/Håndtryk: RTS/CTS  

 Data code/Data kode: ASCII  

 

 240 S 
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RS232 Pin out 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutning af PC 
1. Start Hyper Terminal 

Start Hyper Terminal program ved at trykke 

Start Menu → Programs → Accessories → Communication → Hyper 

Terminal. 

2. Ny Connection Description 

Giv den nye forbindelse et nyt navn og tryk derefter på OK.  

3. Vælg din COM-Port 

Klik på Connect for at vælge din COM-port. Normalt er der kun en 

mulighed for at vælge. Klik derefter på OK. 

4. Port indstillinger 

Klik på Bit pr. sekund for at indstille hastigheden ved 9600, Data bits 

ved 8, Parity at None, Stop bits ved 1 og Flow kontrol at Hardware. 

Klik derefter på OK for at afslutte din indstilling. 

5. Output Data 

Når patienten er blevet vejet og BMI beregnet, skal du blot trykke på 

PRINT-tasten for at overfører data fra vægten til pc eller en ekstra 

printer. 
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9 

ADVARSEL:  
 Tilslut altid vekselstrømsadapteren med indikatoren, før du 

tilslutter strømforsyningen.  

 Tag adapteren fra strømforsyningen, før du tager 

strømadapterstiften ud af indikatoren. 

  Instruktion for Opladning og Tilkobling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis  vises på LCD-displayet, skal du ændre batterierne eller 

bruge en eksklusiv adapter til at betjene vægten. Find adapterstikket 

på højre side af indikatoren. 

 

RS232 Connector 
AC Jack Connector 
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Instruktioner for Udskiftning af Batterier 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben batteridækslet  

Tag batterihylstret ud 

Genopladeligt batteri og AA-batterier 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

AA-størrelse 

batterikapacitet 

Genopladeligt 

batterihus/hylster 

Sørg for, at alle 

batterier er placeret 

korrekt 

Sæt batterihuset tilbage, og sørg 

for, at husstiften forbindes til det 

rigtige punkt 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placer batterihylsteret tilbage 

 Luk for batteri hylsterret  

L 
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ERROR/ Fejl Besked 

Fejlfinding Mulig årsag Løsning 
 Lavt Batteri: 

Denne advarsel fortæller at 
strømmen på batteriet er for 

lavt til at blive brugt. 

Skift batteriet eller oplad 
AC adapteren før du 

bruger vægten. 

 Overbelastning: 
Den totale vægt overstiger 
max kapaciteten af vægten. 

Venligst minimer 
belastningen og prøv igen. 

 Tællefejl (for højt): 
Indikere at signalet fra 

belastnings celle/n er for 
højt. 

Denne fejl er normalt 
forsaget af en seriøs fejl på 
vægten, såsom en defekt 

belastningsceller eller 
ledningsføring. Venligst 

kontakt din lokale 
forhandler. 

 Tællefejl (for lavt): 
Indikere at signalet fra 

belastnings celle/n er for lav. 

Denne fejl er normalt 
forsaget af en seriøs fejl på 
vægten, såsom en defekt 

belastningsceller eller 
ledningsføring. Venligst 

kontakt din lokale 
forhandler. 

 Nuloptælling over 
kalibrerings nulområde fra 
+10 % mens strømmen er 

tændt 

Venligst re-kalibrer vægten 

 Nuloptælling over 
kalibrerings nulområde fra 
+10 % mens strømmen er 

tændt 

Venligst re-kalibrer vægten 

 EEPROM fejl: 
Indikerer at der er en fejl 
med vægtens software 

Denne fejl er normalt 
forsaget af en seriøs fejl 

på vægten, såsom en 
defekt belastningsceller 

eller ledningsføring. 
Venligst kontakt din 
lokale forhandler. 
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Producentens Deklaration of Conformity 

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med det 

harmoniserede 

Europæiske standarder, der følger nedenstående direktiver: 

 

93/42/EEC as amended by 2007/47/EC 
Medical Device Directive 

Se separat dokument, der vises på enhedens mærkat til ovenstående CE-

mærkning. 

 

Autoriseret EU-repræsentant: 
Faaborg Rehab Technic ApS 

Smedemestervej 9, 

DK-5600 Faaborg 

Danmark 

 

IN-1190 [11158B] 01/2012 

 

 

 

 

 

 

Faaborg Rehab Technic ApS, 

Smedemestervej 9, DK-5600 

Tlf. +45 70205553, 

Email: office@faaborg-rehab.dk 

Web: faaborg-rehab.dk 

Produceret af: 
Charder Electronic Co., Ltd. 

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,  

Taichung City, 412 Taiwan (R.O.C.) 

 


