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Yleistä

Tämä vaaka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä potilasnostimien Molift Mover 
205 ja Molift Mover 300 kanssa. Katso tiedot nostimien käytöstä niiden käyttöop-
paista. Suosittelemme painokkaasti käyttämään vaakaa tasaisella ja kovalla pin-
nalla. Kaikki pehmeät pinnat, kuten matot, aiheuttavat epätarkkuutta.

 Molift Mover 205/300 -nostimen vakionostoripustin voidaan helposti 
vaihtaa vaa'alla varustettuun ripustimeen. Katso ohjeet ripustimen asen-
tamisesta nostimen käyttöoppaasta (Kokoaminen ja purkaminen). Vaaka 
toimitetaan yhdessä nostimen kanssa tai yhdistettynä nostoripustimeen. 
Vaakaa ei saa kiinnittää muuhun nostoripustimeen.

Ota huoltoa, korjauksia tai tiedusteluja varten yhteyttä Etac Supply Gjøvikiin tai 
valtuutettuun huoltokumppaniin.

Käyttöturvallisuusohjeita
Lue käyttöohjeissa annetut tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ne si-
sältävät tärkeitä asennusta, asianmukaista käyttöä ja laitteen ylläpitohuoltoa kos-
kevia ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta seuraavien ohjeiden 
noudattamisen laiminlyönnistä:
• Noudata aina erityisten turvallisuusvaatimusten kohteena olevien sähkölaittei-

den käytössä niitä koskevia säädöksiä.
• Epäasianmukainen asennus mitätöi takuun.
• Varmista virtalähteen jännitemerkintöjen vastaavan kytkentään käytettyä verk-

kovirtaa. 
• Laite on suunniteltu sisäkäyttöön.
• Noudata käytön aikana sallittua ilmanlämpötilaa.
• Laite täyttää sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset. Älä ylitä so-

vellettavien standardien määrittämiä enimmäisarvoja.
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Ympäristötietoa
• Kaikki paristot sisältävät myrkyllisiä yhdisteitä ja niiden hävittäminen on an-

nettava pätevän organisaation hoidettavaksi noudattaen ongelmajätesäädöksiä 
(Norjassa vuoden 1972 myrkyllisiä jätteitä koskevaa määräystä).

• Älä hävitä paristoja polttamalla.
• Vaa'an paras käyttölämpötila on 0–40°C, joskin se toimii kuumemmassa ja 

kylmemmässä, tosin silloin paristojen käyttöikä lyhenee.

Puhdistus
Suosittelemme käyttämään vaa'an puhdistamiseen alkoholipyyhkeitä tai vastaa-
via.

Älkää käyttäkö vaa'an puhdistamiseen suurta määrää vettä, koska se vaurioittaa 
elektroniikkaa. Lisäksi on pidättäydyttävä käyttämästä syövyttäviä nesteitä tai 
korkeapainepesureita.

Irrottakaa vaaka aina verkkovirrasta ennen puhdistusta.

Huolto
Vaaka ei tarvitse mitään säännöllistä ylläpitohuoltoa. Suosittelemme kuitenkin 
säännöllisesti tarkastamaan vaa'an tarkkuuden kalibroimalla. Näiden tarkastusten 
väli riippuu käytön määrästä ja vaa'an kunnosta. Jos epätarkkuuksia havaitaan, ot-
takaa yhteyttä paikalliseen Moliftin myyjään tai huoltokumppaniin.

Punnitus

Lukekaa ennen yksityiskohtaisten kaikkien vaa'an punnitustoimintojen ohjeiden 
lukemista seuraavat tärkeät yleisohjeet:

• Varmistakaa aina että vaaka näyttää nollaa ennen käyttöä. Jos näytössä on 
muu luku, painakaa NOLLAUS-painiketta.

• Ammattimaiseen hoitokäyttöön tarkoitettu nostinvaaka on suunniteltu tunnis-
tamaan vakaan punnitustuloksen ja lukema tulee kirjata siinä tilassa.

 Yli 3° kallistuskulma aiheuttaa väärän tuloksen! 
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Näytön ilmaisu

Näppäintoiminnot

PÄÄLLE/POIS/NOLLAUS/TAARA
• Käynnistäkää painamalla ja sammutta-

kaa pitämällä painettuna 3 sekuntia.
• Nollatkaa painamalla (tarkkuus +/-2 % 

täydestä kantavuudesta).
• Taaratkaa painamalla.

HOLD/BMI
• Lukitkaa punnitustulos mittauksen ai-

kana painamalla. Kytkekää lukitustoi-
minto pois päältä painamalla uudelleen Hold-näppäintä.

• Ottakaa käyttöön painoindeksitoiminto painamalla 3 sekuntia. Painoindeksi-
tilassa syötetään pituus painamalla PÄÄLLE/POIS/NOLLAUS/TAARA- ja 
UNIT-näppäimiä. Lopettakaa pituuden syöttö painamalla uudestaan HOLD. 
Nestekidenäyttö näyttää nyt painoindeksin (BMI).

*Säätäkää pituutta jatkuvasti muuttuen painamalla PÄÄLLE/POIS/NOLLAUS/
TAARA- ja UNIT-näppäimiä 3 sekuntia

UNIT: Valitkaa kilogrammojen ja naulojen (paunojen) välillä painamalla tätä.

  HOLD-toiminnon
painoindeksi ilmaisu

Nettopainon lb kg
ilmaisu       mittayksikkö mittayksikkö
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Toimintojen asetukset

Automaattisen sammutuksen odotusajan säätö
Tämä toiminto vaikuttaa käyttämättömyysaikaan. 
Kun laite on ollut käyttämättä yli asetetun ajan, se sammuu automaattisesti.
• Automaattinen sammutusaika: 120 s/180 s/240 s/300 s/pois

Summerin säätö
Tällä toiminnolla kytketään summerin merkkiääni PÄÄLLE tai POIS.
• Summeri: päällä/pois

Käytön vuokaavio

Asettakaa vaa'an asetukset halutuiksi käytön vuokaaviota seuraten.

Paina 3 sekuntia näppäintä UNIT .
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Vaa'an asetusten määrittäminen vaiheittain

Esimerkki: Asettakaa automaattisen sammutuksen ajaksi 180s ja summeri POIS.

Vaihe 1.

Ottakaa käyttöön asetustila  painamalla UNIT  3 sekuntia.

Vaihe 2.

Ottakaa käyttöön  tila painamalla HOLD  kun   näkyy näytös-
sä.

Vaihe 3.

Säätäkää asetukseksi  painamalla Press NOLLA, jolloin automaattisen 
sammutuksen ajaksi tulee 180 sekuntia.

Vaihe 4.

Palatkaa tilaan  painamalla HOLD  ja siirtykää asetustilaan  
painamalla NOLLA.

Vaihe 5.

Siirtykää asetustilaan  painamalla HOLD  ja vaihtakaa valinta  

valinnaksi  painamalla NOLLA.

Vaihe 6.

Palatkaa asetustilaan  painamalla HOLD .

Vaihe 7.

Siirtykää asetustilaan  painamalla NOLLA  ja lopettakaa asetustenmääri-
tys painamalla HOLD .
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Ohjeet paristojen vaihtamiseen

Molift vaaka MHS-2500 käyttää kuutta AAA-koon alkaliparistoa. 

   
1. Etsi paristokotelon kansi takaa. 2. Irrota paristokotelon kansi.

   
3. Vedä paristolipas ulos.  4. Vaihda 6 kpl AAA-paristoa.

   
5. Asenna paristolipas takaisin paikalleen.  6. Asenna paristokote-

lon kansi.
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Tekniset tiedot

Malli: MHS-2500

Kantavuus 300 kg (vähintään 2 kg)
Esitystarkkuus e = 0,1 kg
Näyttövaihtoehdot 1,0 tuumaa 5 ja 1/2 nu-

meroa
Painon mittayksikkö kg ja lb
Mitat 120 x 50 x 160 mm
Virtalähde 1,5 V AAA-paristoja x 6 
Käyttölämpötila 0–40 °C

 Vain mittayksikkö kg on OIML:n (kansainvälisen lailla säädeltyjen mitta-
usten järjestön) hyväksymä

 Sallittuna turvallisena kuormana (SWL) tai kantavuutena pidetään pie-
nintä eri osien SWL-arvoista. Tästä johtuen vaa'alla varustetun Molift 
Smart -nostimen SWL on 150 kg, vaikka vaa'an kantavuus yksinään onkin 
300 kg.

Hävittäminen
Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Erottele käsiteltäväksi erikseen pai-
kallisten sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevien määräysten mukaisesti.

Merkinnät

 

Vaa'an mallinimi

Hyväksytty OIML-luokkaan III 
(kg mittayksikkönä)

Sarjanumero

Noudattaa direktiivejä 90/384/ETY 
ja 93/42/ETY
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Virheilmoitus

Paristojen varaus vähissä 
Varoitus näytetään kun paristojen jännite on liian matala laitteen 
käyttöä varten. Vaihtakaa uudet paristot.

Suuri nolla-arvo 
Kuorma on liian suuri käynnistettäessä, vähentäkää kuormaa.

Pieni nolla-arvo 
Kuorma on liian pieni käynnistettäessä, lisätkää kuormaa.

Ylikuorma tai laskuvirhe 
Kuorma ylittää suurimman arvon, vähentäkää kuormaa ja yrittä-
kää uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soittakaa huoltoon.

Laskuvirhe (liian pieni) 
Kuorma alittaa alarajan käynnistettäessä, lisätkää kuormaa ja 
yrittäkää uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soittakaa huoltoon.

Eeprom-virhe 
Vaa'an laiteohjelmassa on vikaa, soittakaa huoltoon.
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Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on valmistettu harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukai-
sesti, noudattaen seuraavia alla mainittuja direktiivejä:
Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY
Direktiivi 90/384/ETY (itsetoimivat vaa'at) 
Matalajännitedirektiivi 73/23/ETY

FCC CLASS B vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite noudattaa luokan B digitaalilaitteen rajoja Yhdysvaltain tietoliikenne-
komission sääntöjen luvun 15 mukaisesti.

Korjaukset ja huolto
Jos vaakanne tarvitsee huoltoa, ottakaa yhteys myyjään tai huoltokumppaniin.

Valmistaja ei vastaa mistään seuraavista syistä aiheutuneesta vauriosta: sopima-
ton säilytys tai käyttö, omistajan tai kolmannen osapuolen väärin tekemä asennus 
tai käyttöönotto, tavanomainen kuluminen, muutokset tai muunnokset, väärä tai 
huolimaton käyttö, kemikaalien, sähkön tai niiden yhdistelmän aiheuttamat häiri-
öt tai kosteus.



Find your distributor
visit Molift.com


