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Barnvåg 

VRB-20 

MANUAL 

Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. 

Viktig fakta om säkerhet och underhåll. 

Beskrivningarna och bilderna i denna manual är inte bindande då WUNDER har rätt att ändra på sina produkter. 

Montering av indikator och pelare. 

1. Dra försiktigt ut sladden från pelaren.     2. Koppla sladden från pelaren med vågen.       3. Skruva fast pelaren i vågen med hjälp av tre

skruvar. 
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4. Skruva fast plattan som medföljer under 

vågen med hjälp av fyra skruvar. 

 

 

5. Sätt fast foten under vågen.  

 

 

 

6. Sätt fast vågskålen på vågplattan genom att 

föra den framifrån.  

 

   Varning! 

Läs manualen noggrant innan användning och följ instruktionerna så vågen används på rätt sätt. 

 Spara manualen så den är tillgänglig om den skulle behövas i framtiden.  

 Överlasta inte vågens max kapacitet. 

 Använd inga vassa eller spetsiga föremål på vågens tangenter. 

 Undvik att öppna upp vågen.  

 Se till att det inte blir kortslutning i batterierna. 

 Använd endast den adapter som följde med vågen. Se även till att eluttaget har rätt spänning för adaptern i vägguttaget.  

 Se till att vågen inte är kopplad till vägguttag vid rengöring.  

 Underhåll vågen och gör regelbundna kontroller. 

 

 

Indikator 

 

 

 

1.Vågens kapacitet och delning.  

2.Knappanel. 

3.Huvuddisplay.  

4.Andrahandsdisplay, räknar ut barnets konsumering av mjölk.  

5.Display, visar om vågen laddas.  
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Knappfunktioner 

 
Tasto Description 

 

Tryck på ON för att sätta på vågen. Om du håller knappen nedtryckt i 3 långa sekunder så stängs vågen av. Nollställ 
skalan (±2% av full kapacitet) 

 
Behåller vikten i displayen på det som du vägt så du kan fastställa ett viktvärde.   

 
Tar bort oönskad vikt på vågen, t.ex. kläder.  

 
Räknar ut hur mycket mjölk ett barn konsumerar. Nytt utseende, (MEMORY).  

 

Skriver ut vikter och sparad data i vågen.  

 

 

Börja använda vågen 

Se till att vågen är laddad ordentligt och att vågskålen sitter på plats. Använd knappen  för att starta vågen. När vågen visar 0,000 kg kan du ladda vågen 

med vikt. Visar inte vågen 0,000kg vid start trycker du på  så kommer vågen nollställa sig.   

”Hold” funktion  

Med hjälp av denna funktion kan du väga barnet noggrant, även om barnet är i rörelse. Du kan ha kvar barnets vikt i displayen även när barnet är utanför 

vågskålen. 

Starta vågen på  och vänta tills displayen visar 0,000 kg. Placera barnet i mitten av vågskålen. När barnets vikt visas i displayen ska knappen  

tryckas in. I detta läge kommer den lilla triangeln längst upp i displayen flytta sig till markeringen ”hold” och det kommer även stå ”hold” i displayen. Nu kan barnet 

tas av från vågskålen och vikten kommer stå kvar i displayen. Du kan även trycka på  innan du placerar barnet i vågskålen. När du sedan lägger barnet på 

plats registrerar vågen barnets vikt. 

För att sedan återgå till normalt läge trycker man på  igen och du är tillbaka på startläge.     

Minnesfunktion (Mjölkkonsumering)  

Med denna funktion räknar du enkelt ut hur mycket mjölk barnet konsumerar. 

1. Börja med att väga barnet före mjölkkonsumeringen och tryck sedan på (MEMORY) för att spara första vikten.  

2. När du sparat vikten kommer ”m1” visas i den nedre displayen. Tryck sedan på (MEMORY) igen för att gå tillbaka till normalt läge.  

3.  När du sedan vägt barnet efter mjölkkonsumeringen trycker du på (MEMORY) igen.  

4. Nu kommer den nedersta displayen att visa skillnaden mellan första och andra vägningen.  

5. För att gå tillbaka till normalt läge trycker du på (MEMORY) ännu en gång.   
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Tare funktion 

Tare tillåter att användaren av vågen nollställer vikten på kläder t.ex. Detta gör att du lättare kan få ut den verkliga vikten på barnet/föremålet som ska vägas. När 

 visas i displayen och vågen har pipit till två gånger, placera objektet (kläderna) I vågskålen. Tryck  efter att vikten på vågen stabiliserats och 

vikten i displayen är stabil. Vågen kommer sedan återgå till  .  

 

Lägg barnet som ska vägas på vågen (utan att ta bort kläderna). Den vikt som visas i displayen är barnets nettovikt. För att ta bort det sparade “tare” värdet trycker 

du på  igen. 

 

Skriv funktion 

Vikterna du väger kan skrivas ut med hjälp av en RS232-kabel.  

Efter vägningen trycker du på  för att skriva ut resultatet. 

 

 

Laddning 

Om 

 

 visas i displayen, Se till att ladda vågen med adaptern som medföljde vågen.  

Uttaget för adaptern finner du på baksidan av indikatorn.  

Du bör ladda vågen minst var tredje månad, oavsett om den används eller ej. Om vågen stått förvarad över tre månader bör du låta 

vågen laddas ur helt och sedan ladda om den helt. Det är då större möjlighet att vågen återställer sig till full kapacitet.   
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.16. Installera extraben för säkerheten.  

 

 

 

FIG 1 

1. Ta loss vågskålen och skruva bort fötterna på vågen.  

( fig.1) 

 

 

FIG. 2 

 

2. Placera extrabenen under vågen och skruva fast de höj- och 

sänkbara fötterna. 

(fig.2) 

 

 

 

 

FIG.3 

 

3. Vänd på vågen och ställ den på ett stabilt underlag.  

( fig 3) 

  OBS! 

Kasta ej elektronik och batterier i hushållsavfall, sortera detta på närmaste återvinningscentral.  
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