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Kære kunder!

I har besluttet jer for et virkeligt kvalitetsprodukt fra ADE, som 
forener intelligente funktion med usædvanligt elegant design. 
Denne personvægt giver jer mulighed for både at se og kontrollere 
jeres kropsvægt. ADE's lange erfaring garanterer en teknisk høj 
standard og gennemprøvet kvalitet.
Vi ønsker jer held og lykke med vejningen og med at nå den 
ønskede kropsvægt.
Jeres ADE-team. 

Generelt

Om denne vejledning
Denne betjeningsvejledning vejleder om den rigtige behandling og 
vedligeholdelse af vægten. Gem vejledningen, til hvis du får brug for 
den igen. Hvis du overdrager vægten til en anden, så sørg for at denne 
vejledning følger med. 
Hvis betjeningsvejledningen ikke overholdes, kan det medføre alvorlige 
personskader og skader på vægten.

Symbolforklaring

I kombination med ordet FARE advarer dette symbol om risiko for 
alvorlige personskader. 

I kombination med ordet ADVARSEL advarer dette symbol om risiko for 
lettere personskader.

I kombination med ordet BEMÆRK advarer dette symbol om risiko for 
tingsskader.

Dette symbol står for yderligere oplysninger og almindelige 
bemærkninger.
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Korrekt brug
Personvægten er beregnet til vejning af personer og til privat brug. Den er ikke egnet til 
brug i klinikker, lægepraksis osv. 
Den maksimale belastning på 130 kg må ikke overskrides.

Sikkerhed
 � Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover 

samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental 
funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er 
under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet 
og forstår de dermed forbundne farer.

 � Børn må ikke lege med apparatet.
 � Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, 

medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn.

FARE for børn
 � Hold børn på afstand af emballagen. Der er fare for kvælning, hvis de sluger noget 

af den. Pas på, at ingen får emballageposen over hovedet.

ADVARSEL om fare for personskader
 � Stå ikke på den yderste kant i den ene side af vægten. Vippefare!
 � Stig ikke op på vægten med våde fødder, eller når overfladen er fugtig. Der er 

risiko for at glide!

FORSIGTIG - fare for tingsskader
 � Placer vægten på et stabilt, jævnt underlag.
 � Vægten må ikke overbelastes. Referer til "Tekniske data". Stil dig kun på vægten for 

at blive vejet. 
 � Vægten må ikke udsættes for stærke stød eller rystelser. 
 � Foretag ikke nogle ændringer på apparatet. Reparationer må kun udføres på 

fagværksteder. Reparationer, der ikke er udført korrekt, kan medføre betydelig fare 
for brugeren.
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 � Vægten har en fod på undersiden. Gulve består af mange forskellige materialer, 
og de bliver passet med mange forskellige slags midler. Det kan derfor ikke 
helt udelukkes, at flere af disse materialer indeholder stoffer, der kan skade og 
blødgøre vægtens fod. Læg eventuelt et skridsikkert underlag under vægten.

Hurtigt overblik (leveringsomfang)

1 Vægtviser
2 Skala
3 Trædeflade
4 Justeringshjul

1

4

2

3
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Justering
Før første vejning skal vægten justeres, så du opnår et så korrekt måleresultat, som 
muligt. 

 − Stil med justeringshjulet vægtviseren på „0“ på skalaen. 

Afprøv fra tid til anden nulstillingen, fx hvis vægten er blevet flyttet. Når 
vægten ikke belastes, skal vægtviseren stå på „0“. 

Vejning
1. Stil dig nu på vægten. Stå roligt og uden at holde fast i noget. 
2. Aflæs vægten på viseren. 

 � Vej dig så vidt muligt uden tøj på. 
 � Forsøg så vidt muligt altid at veje dig på samme tid og under 

ensartede forhold, således at du opnår sammenlignelige måleværdier.

Rengøring
BEMÆRK - risiko for tingsskader

 � Nedsænk under ingen omstændigheder vægten i vand eller andre 
væsker.

 � Vægten må under ingen omstændigheder rengøres med hårde, 
skurende, slibende eller lignende rengøringsmidler. De kan beskadige 
overfladen. 

 − Tør vægtens overfade af med en let fugtet, bød klud efter behov. 
 − Desinficer med mellemrum vejefladen med et egnet desinfektionsmiddel (køb det 

i specialbutikker eller hos materialhandlere). 

Fejl / afhjælpning

Fejl Mulig årsag

Vægten viser tydeligt forkerte 
vægtangivelser.

 � Står vægten på et fast og jævnt underlag?
 � Er vægten korrekt justeret?  

(se afsnittet „Justering“). 
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Tekniske data
Model: Badevægt Nina BM 707 
Måleområde: maks. 130 kg 

Visergraduering 1 kg 

Vægt: ca. 1,6 kg

Vægtens mål: ca. 262 x 270 x 55 mm

Producent:
(ikke serviceadresse)

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany

Vi forbedrer og videreudvikler hele tiden vores produkter.
Derfor forekommer hele tiden ændringer i design og teknik.

Garanti
WAAGEN-SCHMITT garanterer gratis reparation af defekter som følge af materiale- eller 
fabrikationsfejl ved reparation eller bytte indtil 2 år fra købsdatoen. 
Hvis du vil benytte dig af garantien, så tilbagelevér vægten til forhandleren med 
kvittering (og angivelse af reklamationsårsagen). 

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

Affaldssortér emballagen Giv pap og parton til genbrug, foliet til brugbart 
affald.

Bortskaffelse af varen
Affaldsbehandl apparatet i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit hjemland.




