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UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING
Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag.

Installation/utbyte av batteriet
PL400 drivs av ett 9 volts batteri. Batterifacket är på baksidan av vågen. Följ
nedanstående steg vid installation eller utbyte av batteriet:
1. Vänd vågen och lägg den med knappsatsen ner mot bordsytan e.dyl.
2. Ta bort skruven som håller fast batteriluckan.
3. Ta bort luckan.
4. Sätt i batteriet och säkerställ så att polerna är placerade på rätt sätt.
5. Montera tillbaka luckan med batteriet isatt.

KNAPPSATSEN
PL400 har en knappsats som endast består av tre knappar:

ON/ZERO

Startar vågen och displayen. Om vågen redan är påslagen används den här
knappen till nollställa vågen.

OFF

Stänger av vågen och displayen.

Lb/kg

Ändrar enheten som vågen mäter med. En symbol visas i displayen för den
valda enheten.

ANVÄNDNING
1.

Starta vågen genom att trycka på ON/ZERO. Om lås-funktionen (LOCK) har använts,
kokmmer displayen att visa den senaste vägningen och LOCK visas i displayen. I
annat fall kommer vågen att visa den aktuella vikten.

2.

För att ta bort den senaste vägningen, tryck på ON/ZERO och den aktuella vikten
kommer att visas.

3.

Tryck på ON/ZERO igen för att nollställa displayen.

4.

Placera patienten i liften och lyft.

5.

När vikten är stabiliserad, visas STABLE i displayen.

6.

Om automatisk avstängning är aktiverad, kommer vågen att stänga av sig själv när
vikten blivt stabiliserad. Se avsnittet om automatisk avstängning för mer informationa
om den här funktionen.

7.

Om vågen stänger av sig själv före vägningen är färdig, starta den igen genom att
trycka på ON/ZERO och gör om steg 1 och 2.

LÅSFUNKTIONEN
Den här funktionen sparar den senaste vägningen när vågen stängs av, antingen genom
automatisk avstängning eller manuell avstängning. När låsfunktionen är aktiverad, visas
LOCK i displayen när vågen startas, för att visa att det är en sparad vikt och inte den
aktuella. Den här funktionen gör det möjligt att spara vikten efter att vägningen är
genomförd.
För att aktivera eller avaktivera låsfunktionen, se avsnittet för “Inställning och kalibrering”.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING
PL400 har funktionen att vågen stänger av sig själv för att spara på batterierna.
Funktionen innebär att vågen stänger av sig själv efter en tid när en stabiliserad vikt visats
i displayen. För att starta vågen igen, tryck på ON/ZERO. Den automatiska avstängningen
ställs in under inställningen och kan bestämmas till att vikten visas i 10-90 sek (ungefärlig
tid). Den här funktionen stängs av genom att tycka på “0” under inställningen. Se
“Inställning och kalibrering” för att läsa mer om hur man gör.

VISNINGSALTERNATIV
CAL

Kalibrering nödvändig. Visas när kalibreringen är felaktigt inställd.

OCAP För mycket vikt. Visas när det/den som vägs överskrider vågens
maxkapacitet.
Err

Error. Något fungerar inte, gör om vägningen.

ErrA

Analogiskt fel. Detta innebär troligen att något har hänt med vågens analoga
delar; skada på en krets eller annan komponent.

SYMBOLER
LO BAT

Batteriet snart slut, byt batteri.

ZERO

Visar att vågen är nollställd.

lb

Visar att pounds används som enhet vid vägning.

kg

Visar att kilogram används som enhet vid vägning.

LOCK

Visar att vikten som visas i displayen är en lagrad vikt och inte den aktuella.

STABLE

Symbolen ser ut som två små trianglar som pekar mot varandra och visas
när vikten är stabiliserad.

INSTÄLLNING OCH KALIBRERING
1. Tryck på ON/ZERO för att starta displayen. När displayen visar r 1_2, tryck ner ON/
ZERO och lb/kg samtidigt.
2. Displayen visar nu CAL. Tryck på ON/ZERO för att välja 0 = kalibrera inte (gör att det
går att ställa in vågen utan att kalibrera den) eller 1 = kalibrering. Tryck på lb/kg för att
spara inställningen.
3. Häng 100 kg i vågen.
4. Tryck på lb/kg. Efter att ha noterat fyra viktprover, visar displayen UnLd.
5. Ta bort vikten och tryck på lb/kg.
6. Displayen visar nu Un It. Tryck på ON/ZERO för att bläddra mellan alternativen 0-3. När
rätt siffra visas, tryck på lb/kg för att bekräfta.
0 = Pounds/Kilogram - Kalibrerad med pounds och kommer att välja pounds vid uppstart.
Kan ändras genom att trycka på lb/kg vid vägning.

1 = Kilogram/Pounds - Kalibrerad med kilogram och kommer att välja kilogram vid
uppstart. Kan ändras genom att trycka på lb/kg vid vägning.
2 = Pounds only - Kalibrerad med pounds och visar endast pounds.
3 = Kilograms only - Kalibrerad med kilogram och visar endast kilogram.
7. Displayen visar nu A5H. Detta är symbolen för den automatiska avstängningen. Denna
funktion bestämmer hur lång tid det ska gå innan vågen stänger av sig själv efter att
vikten är stabiliserad. Tryck på ON/ZERO för att bläddra mellan alternativen 0-9, vilket
bestämmer antalet sekunder som vågen skall vara igång innan den stänger av sig själv.
Tryck på lb/kg för att spara inställningen.
0 = stäng av den automatiska avstängningen
1-9 = ungefär 10-90 sekunder.
8. Displayen visar nu LOC. Detta är symbolen för lås-funktionen. Den här funktionen gör
att vikten sparas och visas nästa gång vågen startas. Tryck på ON/ZERO för att välja
antingen 0 = stänga av låsfunktionen eller 1 = aktivera låsfunktionen. Tryck på lb/kg för
att spara inställningen.
9. Displayen kommer nu kort att visa dOnE och återgår sedan till vägningsläge.
OBS! Displayen kommer att låsas om låsfunktionen är aktiverad och visar då symbolen
LOC.
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