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OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan 
produkten tas i bruk.

FRT 4900 
Golvvåg

56-430

Bruksanvisning
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FÖRORD

Tack för att du valt en produkt från Gate Rehab Development AB. Vågens alla 

funktioner är utformade för enkel och smidig användning. Om du har några  

frågor eller får problem kontakta Gate Rehab Development AB eller besök vår  

hemsida på www.gaterd.se

ALLMÄN INFORMATION

Vi rekommenderar att du använder vågen på ett jämnt och hårt underlag. Användning 

på mjuka underlag, som mattor eller liknande, kan ge felaktiga mätresultat.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Innan användning läs noga igenom bruksanvisningen, den innehåller VIKTIG  

information om installation, användning och underhåll av vågen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av felaktig användning, beakta nedan 

anvisningar:

• Vid användning av elektriska komponenter, vid höga säkerhetskrav,  

   följ alltid gällande säkerhetsföreskrifter.

• Vid felaktig installation gäller ej garantin.

• Kontrollera att vågenhetens voltstyrka stämmer överens med strömförsörjningen  

   i eluttaget.

• Vågen är avsedd för inomhusbruk.

• Beakta föreskriven omgivningstemperatur för användning.

Vid problem kontakta:

Gate Rehab Development AB  

Industrigatan 2  

330 21 Reftele                                        
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MILJÖ

• Alla batterier måste källsorteras och/eller lämnas till en återvinningscentral. De får     

   INTE kastas tillsammans med hushållsavfall eller i papperskorgen.

• Den optimala brukstemperaturen är mellan +5° C och +35° C och ger längst  

   batteritid.

RENGÖRING

• Stäng ALLTID av vågen och dra ur elsladden innan rengöring.

• Vid rengöring, använd sprit på en ren fuktig trasa. 

• Använd aldrig stora mängder vatten vid rengöring, det kan orsaka skador på  

   vågens elektronik.

• Använd aldrig frätande vätskor eller högtryckstvätt vid rengöring. 

UNDERHÅLL

Vågen behöver inte kontrolleras och underhållas dagligen. Vi rekommenderar däremot 

regelbundna kontroller av vågens mätriktighet. Frekvensen av dessa kontroller bör 

ske i förhållande till graden av användning och vågens skick. Om felaktigheter uppstår 

kontakta Gate Rehab Development AB.

VÄGNING

Innan du läser de detaljerade instruktionerna för användning av vågens alla inbyggda 

funktioner, vänligen läs nedan riktlinjer:

• Displayen ska alltid visa 0.0 före användning, om den inte gör det tryck på  

   ZERO-knappen.

• Vågen är utformad för att ange när stabil vikt uppnåtts, indikatorn blinkar 2 gånger  

   när stabilt viktvärde uppmätts och vikten kan läsas av.
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GARANTI

• Om fel eller defekter uppstår på vågen är Gate Rehab Development AB  

   ansvariga för att åtgärda dessa eller ersätta vågen. 

• Reservdelar är Gate Rehab Development AB:s egendom. 

• Garantitiden är 2 år från inköpsdatum. Din faktura/kvitto gäller som garantibevis.

• Om din våg är i behov av service kontakta Gate Rehab Development AB.

   Kompensation utgår inte för skador som uppstått på grund av:  

   - Felaktig eller olämplig användning. 

   - Felaktig installation utförd av er själv eller tredje part. 

   - Felaktig användning av kemikalier, elektriska störningar eller fukt i vågenheten.

• Garantin gäller ej om vågen tas i bruk i olämpligt omgivningsklimat eller vid andra  

   faktorer som kraftigt påverkar kvaliteten för vågens komponenter. 

 

KASSERING AV VÅG

• Produkten måste vid kassering källsorteras och/eller lämnas till en återvinningscentral,  

   den får inte kastas tillsammans med hushållsavfall eller övrigt avfall.

• För ytterligare information och hänvisningar vänligen kontakta  

   Gate Rehab Development AB.
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TEKNISK SPECIFIKATION

Modell FRT 4900

Kapacitet
300 kg 300 kg

100 g 200 g<200 kg>500 g

Viktenheter kg/lb kg (OIML-godkänd)

LCD-display 1,0 tum LCD-display, 5 siffror och 1 decimal

Dimensioner 360 (L) X 520 (B) X 1020 (H) mm

Knappfunktioner UNIT , PRINT , ZERO , HOLD/BMI , TARE

Strömkälla 6 st. 1.5V AA batterier / DC adapter 15V

Drifts- 
temperatur

50° C / 35° C 
0° C / 40° C (godkänt)

DISPLAYSYMBOLER

Beskrivning:
Stabil-symbol: Symbolen visas när stabil viktmätning uppnåtts.
Lägsta vikt: Vikt under 0
0-symbol: Vikt är 0.0 (nollställd)
Låg batterinivå: Batterierna behöver laddas eller bytas, anslut adaptern i ett eluttag.

PRE-TARE-indikator

HOLD-indikator

BMI-indikator

kg-indikator

VIKT-indikator

NETTOVIKT-indikator

-1:8:8:8:8.8
HOLD-indikator

BMI-indikator

cm-indikator

ib-indikator

kg-indikator

NETTO

BRUTTO

Stabil-symbol

Lägsta vikt

Låg batterinivå

0-symbol

PRE-TARE-indikator

HOLD-indikator

BMI-indikator

kg-indikator

VIKT-indikator

NETTOVIKT-indikator
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KNAPPFUNKTIONER

 

Beskrivning:

• UNIT  Tryck på UNIT-knappen för att välja mellan kg eller lb (gäller ej för C3-våg).

• PRINT  Tryck på PRINT-knappen för dataöverföring av vikt, längd och BMI  

  för utskrift.

• ON/OFF/ZERO Tryck på ON/OFF/ZERO-knappen för att sätta på, stänga av eller  

   nollställa vågen.

• HOLD/BMI  Tryck på HOLD/BMI-knappen för att behålla visning av stabil vikt på  

   displayen. Håll in knappen i 3 sek för att visa BMI.

• TARE  Tryck på TARE-knappen för att spara vikt och komma tillbaka i nolläge.

BMI- och TARE-funktionerna beskrivs på sidan 8.  

UNIT PRINT ZERO
HOLD
BMI TARE
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BMI- & TARE-FUNKTIONERNA 

• BMI

   Body Mass Index (BMI) är ett mått för att beräkna en persons kroppsfett utifrån  

   längd och vikt, och gäller för både vuxna män och kvinnor.

BMI-kategorier: 

• Undervikt = <18,5

• Normalvikt = 18,5–24,9 

• Övervikt = 25–29,9 

• Fetma = 30 eller högre 

INSTRUKTIONER FÖR BMI-FUNKTIONEN

1. Tryck på ON/OFF/ZERO-knappen för att slå på vågen.

2. Stig upp på vågen när LCD-displayen visar 0.0 kg.

3. När vikten är stabil och stabil-symbolen visas på displayen håll in  

    HOLD/BMI-knappen i 3 sek. Vågen kommer att visa senast inställd längd.

4. För att justera längd, tryck på TARE-knappen för att öka längd och på  

    UNIT-knappen att minska längd. (Om vågen har digital längdmätning anslut  

    MS 4900, mätresultatet vid mätning kommer att överföras automatiskt.) 

5. Tryck på HOLD/BMI-knappen och displayen visar vikt och BMI samtidigt.

6. Tryck på HOLD/BMI-knappen igen för att återgå till startläget.
 

OBS! Vågen måste stå stabilt för att kunna läsa av vikt och beräkna BMI.

INSTRUKTIONER FÖR TARE-FUNKTIONEN

TARE-funktionen gör att man kan dra av eventuell extra vikt för att endast visa en 

persons totalvikt. 

• Ex. om man lägger en gummimatta på vågen, visar vågen inte längre 0.0.

• Tryck på [TARE]-knappen för att spara gummimattans vikt, så att den vid vägning 

   inte räknas samman med personens vikt. 

• Placera personen på vågen.

• Nu visas personens vikt (gummimattans vikt är fråndragen).  

OBS! Vågen kan endast memorera ett TARE-värde i taget.

När vågen inte är belastad visas värdet för den senaste inlästa TARE-vikten. 

För att radera ett TARE-värdet, tryck på [TARE]-knappen när vågen inte är belastad. 



9

LÅG BATTERINIVÅ & ADAPTERANSLUTNING

MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Montera ihop bas- 
    platta och pelare.

2. Anslut kabeln mellan  
    pelaren och basplattan.

3. Montera fast pelaren på  
    basplattans undersida  
    med fyra skruvar. 

VARNING: 

Anslut alltid adaptern till vågen först och därefter i eluttaget.  
Och tag alltid ur adaptern från eluttaget först och sen ur vågen.

Om                visas på LCD-displayen, anslut adaptern eller 

byt till nya batterier.

Lo
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MONTERING AV FRT200M MANUELL LÄNGDMÄTARE

MONTERING AV FRT200D DIGITAL LÄNGDMÄTARE

Montera fästet på pelaren  
med två skruvar

Montera FRT200M i fästet  
med en skruv 

Montera FRT200D i de två  
fästena med 2 skruvar

Montera de två fästena på  
pelaren med fyra skruvar
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FELMEDDELANDEN
• Låg batterinivå
Varningsmeddelande för låg batterinivå.  
Anslut adaptern till ett eluttag eller  
byt till nya batterier. 

• Ofullständigt mätresultat (för låg vikt)
Vikten är för låg för avläsning, försök igen  
eller kontakta din lokala Gate Rehab  
Development AB servicepartner.

• Ofullständigt mätresultat (överbelastning)
Vikten överstiger vågens maxgräns,  
försök igen eller kontakta din lokala  
Gate Rehab Development AB servicepartner. 

• EEPROM, felmeddelande
Fel i vågens programvara.
Kontakta din lokala Gate Rehab  
Development AB servicepartner. 

lo
ErrL
Err

ErrP
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Manufacturer’s Declaration of Conformity
This product has been manufactured in accordance with the harmonized

European standards, following the provisions of the below stated directives:
Electro Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

only Medical Approval Scale is in conformity with
Medical Directive 93/42/EEC

FCC CLASS B Declaration of Conformity
This device complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to

Part 15 of the FCC Rules

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele    
info@gaterd.se | www.gaterd.se

PMS 322 C

DIN PARTNER I VÅRDEN

PMS 322 C

DIN PARTNER I VÅRDEN


