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Behold venligst brugermanualen til enhver tid for fremtidig reference. 
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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 at bruge vægten på jævnt og hårdt underlag. Ved brug på 

tæpper og lignende kan der forekomme unøjagtighed. 

Sikkerhedsinstruktioner 

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: 

 

 

http://www.faaborg-rehab.dk/
http://www.chardermedical.com/
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Faaborg Rehab Technic ApS 

Smedemestervej 9, 5600 Faaborg 

Tlf. 70 20 55 53   Email: office@faaborg-rehab.dk     

Web: faaborg-rehab.dk 

 

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 venlig 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 

 The 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 du læser den detaljerede instruktion/ brugervejledning af alle 

funktioner, venligst vær opmærksom på følgende først: 
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 Vær altid sikker på at display viser 0.0 (ZERO) før brug, hvis ikke 

tryk da på ZERO knappen. 

 Enheden er designet til at læse, 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. 

 

Bortskaffelse 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 2301 

Kapacitet 300kg x 0.1kg 

Nøjagtighed ±150g 

Veje endhed kg/lb 

LCD Display 1.0” LCD display wmed 5 ½ cifre 

Dimension 1190 x 170 x 90mm 

Nøgle Funktioner ON/OFF, UNIT , HOLD/BMI , TARE 

Power  

Batteri：AAA Battery x 6 

Adapter：15V 300mA 

Operations 

Temperature 
5℃ / 35℃ 

 



 6 

kg 

BMI Indikation 

NETTO Vægt Indikation 

Vægt Indikation 

Hold Indikation 

LCD DISPLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPLAY  

 0 display:  

Hvis vægten ikke præcis viser 0-værdi er vægtenheden ikke 

korrekt nulstillet. Tryk på [→0←] tasten. Efter en kort 

ventetid vil vægten nulstilles igen. 

 Stabilisering display:  

Hvis displayet viser stabiliserings symbolet [o], er vægten i 

stabil tilstand. Når vægten er i ustabile tilstand, forsvinder 

stabilisering symbolet [o]. 

 

 

Beregnende værdi af body mass index (BMI). 

 

 

Hold funktionen / Gemme funktionen er aktiv. 

 Netto vægten vises 

 Den nuværende vægt værdi vises 
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Nøgle Funktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgle Beskrivelse 

ON/OFF Tænd og sluk for vægten 

UNIT For at ændre vejenheden fra kg-lb og lb-kg 

HOLD/BMI 
Hold vejnings resultat på skærmen / Beregn stabil vejnings 

værdi Udregning af Body Mass Index 

TARE Tare-vægt under vejnings processen. 

Kategorier af Body Mass Index 

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

Index i henhold til WHO, 2000 EK IV og WHO 2004 (WHO - World Health 

Organisation). 

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 Vægten 

VEJNING 

Tænd vægten på [ON/OFF]. Vægten er klar til brug når displayet viser „0,00 

kg". Man kan til hver en tid trykke på [→0←] for at nulstille vægten  

 

Placer en person på midten af vægten. Vent til stabilitetssymbolet viser (o) 

og aflæs nu vægt resultatet. 

 

Vigtigt: 

Hvis en person er tungere en vægtens max vægt (300kg) vil displayet vise 

„Err" symbol (= overload). 

 

TARE 

Funktionen gør at man kan fratrække en evt. ekstra vægt for kun at vise 

personens totalvægt. 

♦ Eks: hvis man ligger en gummimåtte på vægten, viser vægten ikke 

længere 0 vægt. 

♦ Tryk derfor på [TARE] for at gemme gummimåttens vægt, så den 

ikke bliver lagt oveni personens vægt. 

♦ Placer person på vægten. 

♦ Nu vises personens vægt (fratrukket Gummimåtten).  

 

Vigtigt: 

Vægten kan kun huske én TARE-værdi afgangen. 

Når vægten er uden belastning vises den indtastede TARE som tal 

For at slette en tare-værdi, tryk på [TARE] uden belastning på vægte. 

 

HOLD 

Vægten er indbygget med en Hold funktion, som gør det muligt at låse den 
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aktuelle vægt måling, uden at personen er på vægten. 

Note: For at aktivere Hold funktionen skal personen stå roligt på vægten. 

♦ Tænd vægten på [ON/OFF]. Vægten er klar til brug når displayet 

viser„0,00 kg". 

♦ Place en person på midten af vægten. 

♦ Tryk [HOLD] tasten, når trekanten blinker på displayet. Vægten 

tager noget at måle værdier og derefter den beregnende 

gennemsnitlige værdi visning. 

♦ Tryk [HOLD] tasten igen for at vende tilbage til normal vejning. 

♦ Ved at trykke på [HOLD] tasten gør det muligt at aktivere 

funktionen på ethvert tidspunkt. 

 

Body Mass Index (BMI) 

Når du får en stabil vægt, og displayet viser 0,0 kg placere en person i 

midten af vægt pladen. Vent indtil vægten er stabil. Tryk derefter på BMI 

tasten. Nu indtastes højden. Vær opmærksom på at BMI - indekset er kun 

muligt for kroppe med højde fra 100 cm til 250 cm og vægt > 10 kg. 

 

Højden vises som det sidste blink på displayet. Nu kan du indtaste en 

anden værdi med det numeriske tastatur. Bekræft den indtastede værdi 

med ENTER tasten, og derefter vil en persons BMI vises. 

 

Når BMI værdi indekset vises, vil det fremkomme med en pil, der peger på 

BMI symbolet. For at vende tilbage til vejning, tryk da BMI tasten igen og 

pilen på BMI symbol vil forsvinde.  
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Advarsel: 

Kom altid adapter i vægten først og så i stikkontakten. Tag altid 

adapter ud ad stikkontakten først og så vægten.  

 

Instruktioner til Brug af Adapter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslut AC adapteren på bagsiden af indikatoren for 

genopladning. 

 

Hvis  vises på LCD displayet, bør du tilslutte 

adapter for opladning 
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Instruktion for Udksiftning af Batterier 
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Instruktion til Data Transmission (valgmulighed) 

 

 

 

 

 

 

 

Brug RJ-45 – 9PIN stik til overførelse af veje resultater til PC eller speciel 

printer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Printer funktion 

Print funktion er tilgængelig for specifikke modeller. Få en bekræftelse ved 

din service partner så du er sikker på at din vægt kan bruges til overførelse. 

Du kan bruge din pc eller en ekstern printer for at udskrive vægt, højde, og 

BMI resultater. Når resultater er vises tryk på print tasten. 

 

Tilslutning til PC 

1. Start Hyper Terminal 

Start Hyper Terminal program ved at gå ind under: 

Start Menu — Programs — Accessories — Communication —Hyper 

Terminal. 

 

2. Ny forbindelse beskrivelse 

Giv den nye forbindelse et navn og tryk OK. 

 

3. Vælg din COM Port 

Tryk på opret forbindelse ved at vælge din COM port. Normalt er der kun 

én mulighed for at vælge. Tryk OK. 

 

4. Port indstillinger 

Tryk Bits per second for at vælge 9600, Data bits på 8, Parity på None, 

Stop bits på 1 og Flow control på hardware. Tryk OK for at fuldføre din 

indstilling. 

 

5. Output Data 

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

tasten for at få data til PC eller en valgfri printer 
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ERROR/ Fejl Besked…………………………………………….……………………………………...                                                  
 
 

 Lavt batteri 

Denne advarsel viser, at spændingen 

i batteriet er for lavt til brug. Udskift  

til nye batterier eller tilslut AC adapter. 

 

 

 Tællefejl (for lav) 

Den angivende vægt er lavere end  

minimal vægten. Forøg vægten og 

prøv igen. Hvis samme fejl vises,  

kontakt venligst dit lokale service center.  

 

 

 Overbelastning/tællefejl (for højt):  

Den angivende vægt er højere end  

maksimal vægten. Formindsk vægten og 

prøv igen. Hvis samme fejl vises, 

kontakt venligst dit lokale service center.   

 

 

 EEPROM Error 

Vægtens program har en fejl.  

Kontakt venligst dit lokale service center. 
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Manufacturer’s Declaration of Conformity 

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de 

Europæiske standarder, og følger nedenstående direktiver: 

 

 

93/42/EEC as amended by 2007/47/EC 

Medical Device Directive 

   

2009/23/EC 

Non-automatic Weighing Instruments 

Directive 

Se separat dokument, der vises på enhedens mærkat til ovenstående 

CE-mærkning. 

 

Autoriseret EU Repræsentative: 

 

 

 

 

 

Manufactured by: 

Charder Electronic Co., Ltd. 

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

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

 

FDA no.: D051883 / 3007074192 
IN-1122 [9086D] 08/2012 

Faaborg Rehab Technic ApS 

Smedemestervej 9, 

5600 Faaborg 

Tlf.: 70 20 55 53 


