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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 Informationer 

Vi anbefaler stærkt at du bruger vægtene på en flad og hård overflade. Ethvert 

blødt underlag, såsom et tæppe, vil skabe unøjagtighed. 

Sikkerheds Instruktioner  

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/
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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  

I 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. 

 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. 
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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 4900 

Kapacitet 
300kg 300kg 150kg 

100g 200g<200kg>500g 100g<100kg>200g  

Nøjagtighed ±150g 
±200g<200kg>±

500g 

±100g<100kg>±
200g 

Måleenhed kg/lb kg(OIML approved) 

LCD Display 1.2 inch LCD display with 5 and 1/2 digits 

Dimension 360(L) X 520(W) X 1020(H) mm 

Nøgle 
funktioner 

UNIT , PRINT , ON & OFF / ZERO , HOLD/BMI , 

TARE 

Strøm 
forsyning 

 6-AA batterier 

 9~15V DC adapter 

Operation 
Temperatur 

5℃ / 35℃ ; 0℃ / 40℃  

Standard 
Tilbehør 

Skrue x 4 , Adaptor x 1 , RS232 kabel x 1 , 

Brugermanual x 1 

Ekstra 

Mekanisk Højdemåler HM200M 

Mekanisk Højdemåler HM201M 

Digital Højdemåler HM200D 

Digital Højdemåler HM201D 
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Standard Tilbehør 
 

Nr. Tilbehør Vare Spec. Qty. 

1 

 

Skrue M6 x 20 4 

2 

 

9~15V adaptor  1 

3 

 

RS232 Kabel WR-8159 1 

4 

 

Brugermanual IN-8426 1 
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Panel 

1. Godkendelses Model 

 
 
2. Ikke-Godkendt Model 

 
 
 
 

 

ON & OFF / ZERO 

Uden lb unit 
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Nøgle Funktion 

Funktion Beskrivelse 

 

Sådan ændres vejenheden fra kg-lb og lb-kg. Til 
godkendelsesmodel er denne funktion låst ved kg 
enhed. (OIML) 

 
Datatransmission via interface (udskriv resultaterne) 

 

Tænd/Sluk ON/OFF for vægten 

For at nulstille displayet til 0,0 kg display / Nul skalaen 
(± 2% af fuld kapacitet) 

 

For at holde vejeresultatet på displayet / holdes 
knappen inde i 3 sekunder for at bestemme Body 
Mass Index 

 

Egenvægten  
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LCD Display symboler 

 
 

Definitioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabil symbol: Indikere at vægten er stabil. 

Minimal vægt: Vægt er under nul.  

Zero symbol: Vægten er på nul punkt. 

Lavt batteri: Batteriet skal oplades eller skiftes. 

 

Stabil symbol 

Minimal vægt 

værdig 

Zero (nul) symbol 

Lavt Batteri 
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Brug af vægten 

Vejning 

 Tænd for vægten ved at trykke på  knappen. Vægten kører et 

diagnostisk selv-check og software versionen vises på skærmen.  

 Når „0,00 kg” vises på skærmen, er vægten klar til at blive brugt og vejningen 

kan gå i gang. 

 

Note: Hvis „0,00 kg” ikke vises på skærmen, holdes knap nede for at 

nulstille vægten.  Knappen kan blive brugt til enhver tid for 

at nulstille vægten.  

 

 Placer en person i midten af vægten. Vent indtil at vægten stabiliseres 

og stabil symbol (ο) vises på skærmen. 

 For at slukke for vægten MS 4900 holdes knappen nede i 3 

sekunder.  

 

OBS!:  

Hvis en person vejer mere end vægtens kapacitet, vil skærmen vise „Err” 

prompt (= over belastning). 
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Brug af HOLD funktion 

MS 4900 leveres med den integrerede holdfunktion (bestemmelse af 

gennemsnitsværdien). Det gør det muligt for folk at blive vejet nøjagtigt, 

selvom de ikke står placere på vægten. Når der trykkes på HOLD-tasten, 

forbliver vægtlæsningen på displayet, efter at emnet er fjernet fra vægten, 

så læsningen let kan læses. 

Note:  

 Bestemmelse af gennemsnitsværdi er ikke mulig, hvis en person 

bevæger sig for meget. 

 HOLD-funktionen fungerer ikke, hvis vægten er under 2 kg. 

 

 Tænd for vægten ved at trykke på knappen. Den 

diagnostiske selvkontrol udføres. Vægten er klar til vejning, når “0,0 

kg” vises på skærmen. 

 Placer objektet/ personen i midten af vægtens plade.  

 Hold knappen nede. Når trekanten blinker på displayet, 

registrerer vægten de fluktuerende vægtværdier og 

beregner derefter gennemsnitsvægten, derefter vises resultatet på 

skærmen. Fjern genstanden / personen fra vægt platformen. 

Objektets / personens vægtlæsning forbliver på displayet. 

 Hold knappen nede igen for at vægten skal vende tilbage til 

normal vejningstilstand.  

 HOLD-funktionen kan aktiveres før eller efter at have lagt vægt på 

platformen. Men i tilfælde af vejning af en ustabil person anbefales 

det at trykke på HOLD-tasten, før personen bevæger sig på 

platformen. 
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Brug af TARE funktion 

Tare giver muligheden for at nulstille instrumentet til at annullere vægten 

af en beholder eller tøj fra læsningen af resultat, hvilket giver den sande 

vægt af det produkt / den person, der vejes.  

 

 Placer det objekt eller person der skal vejes på platformen af vægten. 

 Hold TARE knappen nede efter vægten stabilisere og stabil symbolet 

vises på displayet. 

 Placer det objekt der skal vejes på vægten (uden at flytte TARE 

objektet) 

 

For at slette den gemte tare værdi, fjern først selve tare objektet fra 

platformen og tryk på [TARE] knappen. 

Brug af BMI funktion 

Til beregning af BMI kræves højden på personen, derfor anbefales det at 

måle personen højde, før man begynder vejningsproceduren. 

 Tænd for vægten ved at bruge knappen. 

 Fortsæt med vejningen som normalt.  

 Efter vægten er stabil og stabil symbolet vises på skærmen hold 

knappen nede i 3 sek. 

 Skærmen vil vise den sidste højdemåling. 

 For at ændre højden brug først  og derefter   

(Tryk på TARE  for at forhøje højden og brug UNIT  for at formindske højden). 

ELLER 

 Hvis vægten har HM200D/HM201D digital højdemåler skal du 

forbinde den med din vægt MS4900 og mål højden. Målingerne vil 

automatisk blive overført. 
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 Tryk på knappen for at bekræfte, Displayet vil vise 

‘WEIGHT og BMI’ samtidig. 

 Tryk på knappen igen for at vende tilbage til vejning.  

*Vægten vil ikke beregne BMI og vægt hvis vægten er ustabil. 

 

Masseindeks kategorier 

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

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

Verdenssundhedsorganisationen). 

 

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 

 

Note: 

1. Højde interval: mellem 50-210cm (MS4900 godtager ikke malinger 

under 50cm eller over 210 cm) 

2. Vægt interval: over 10kg (For BMI beregning må vægten ikke være 

under 10kg). 
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Opsætning af MS4900  

Tænd for vægten og hold [TARE] knappen nede i 3 sekunder, først vil “P 

1.1” (software versionen) og derefter “A. OFF” blive vist på skærmen.  

 

Indstilling af automatisk slukketid  

Dette gør det muligt for operatøren at vælge den automatiske slukketid 

for enheden. 

Indstilling af ON/OFF biplyd 

Dette gør det muligt at til vælge/fravælge biplyd ved ON/OFF. 

 

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

 Range: 2d/ 4d/ 6d/ 8d   

 Buzzer/Biplyd: On/Off  

 

    

Note: For at bekræfte indstillingerne skal du trykke på ZERO, når vises på 

displayet. 
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Print Funktion 

Vejningen, BMI og højderesultater kan udskrives ved hjælp af RS232 

interfacekabel (inkluderet i tilbehørssættet), som er forbundet med det 

runde stik på bagterminalen. 

Efter vejning og udregning af BMI tryk på PRINT knappen for at printe 

resultaterne.  

Formatet præsenteret nedenfor er standardformatet for udskrivning af 

resultater og kan ikke ændres. 

 

 

 

 

 

 

 

Forbindelse til PC- MS4900 kan blive forbundet til en computer og 

overføre resultaterne af vejning til denne. 

 

1. Start Hyper Terminal 

Start Hyper Terminal program ved at klikke 

Start Menu → Programs → Accessories → Communication → Hyper 

Terminal. 

 

2. Ny forbindelses beskrivelse  

Giv den nye forbindelse et navn, og klik derefter på OK.  

 

3. Vælg din COM Port 

Klik på opret forbindelse for at vælge din COM-port. Normalt er der kun 

én mulighed at vælge. Klik derefter på OK. 



16 

4. Port indstillinger 

Klik på Bits per sekund for at indstille hastighed på 9600, Databits ved 8, 

Paritet ved ingen, Stop bits ved 1 og flowstyring ved 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 udsende data fra vægten til pc eller en valgfri printer. 

 

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  
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Samling af vægten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Samling af søjlen med bunden 

2. Forbind først ledningen 

mellem søjlen og bunden 

 

3. Spænd fire skruer i bunden af basen. 

Samlingen er nu afsluttet. 
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Brug & montering: Højdemåler HM200M 

Efter montering af HM 200M højdestang skal du bare trække højdestangen 

op og justere hovedstykket i henhold til personens højde og indtaste 

højden for at beregne B.M.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fastgør blokken på søjlen, og 

stram skruerne. 

 

2. Fastgør HM200 M på 

blokken, og stram skruen. 
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Brug & montering: Højdemåler HM200D/ 201D/ 201M 

Efter montering af HM 200D/201D med MS4900 skal du tilslutte 

højdemåler kablet med vægtindikator. Højden overføres fra HM200D/ 

201D til MS4900, når MS4900's BMI-tilstand er aktiveret. HM201M er 

mekanisk højdestang har samme monteringsprocedure med HM200D/ 

201D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fastgør blokkene på søjlen, og 

stram skruerne. 

2. Fastgør HM200D/201D /201M 

på blokken, og stram skruen 

. 
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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. 

Instruktioner for Opladning og Tilslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HM200M 

HM200/201D 

Hvis  vises på LCD-skærmen, skal du oplade vægten med en 

MS 4900-adapter eller udskifte batterierne. Find adapter-plug-in på 

bagsiden af indikatoren. 

 



21 

Samling af TP2100 Printer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skivehovedskrue M5*0.8*15mm 

Krydshovedskrue M4*0.7*6mm 
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Instruktioner for Udskiftning af Batterier 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Åben batteridækslet 

2. Tag batterihylstret ud 

3. Placer batterierne 4. Sørg for, at alle batterier er 

placeret korrekt 

 

5. Sæt batterihylstret 

tilbage 

6. Luk for batteridækslet  
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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 
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 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 

   

2009/23/EC 

Non-automatic Weighing Instruments 

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 

Tlf. +45 70205553, E-mail: office@faaborg-rehab.dk 

 

Produceret af: 

Charder Electronic Co., Ltd. 

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

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

 

 

FDA no.: D051882 / 3007074192 

IN-8426 80001H 

IN-1089 [9077H] 06/2012 


