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Personmått VHM210D 

   

Manual och monteringsanvisning 

       

 

 Måttintervall: 

 Gradering  

 Elförsörjning:  

 Nettovikt: 

 Temperaturintervall: 

 Dimension (BxLxD):  

 

100-210cm/3ft 31inch-6ft 10inch/39-83 inch 

1mm – 1/16 inch 

2 x 1,5V AAA 

1100 g 

da +10°C a +40°C 

80x2140x50 mm 

 

                                     

INDEX 

   

1. KNAPPAR   SIDA 2 

2. MONTERING SIDA 2 

3. INSTALLATION AV BATTERI SIDA 3 

4. MÄTNING SIDA 3 

5. KALIBRERING SIDA 4 

6. UNDERHÅLL OCH SUPPORT SIDA 4  

7. ÖVEREMSSTÄMMELSE SIDA 4 

8. AVSKAFFANDE SIDA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetek.se/
mailto:info@vetek.se


  ANVÄNDARMANUAL 

 
Box 79 Industrivägen 3  Tel. +46 (0)176-208920 Web     www.vetek.se 
76040 Väddö, Sverige   Fax +46 (0)176-208929  Email   info@vetek.se 

2 

 

INTRODUKTION 

 

Läs den här manualen ordentligt innan längdmåttet används 

1. KNAPPAR 

ON / OFF Tryck på ON/OFF för att starta/stänga av längdmåttet. 

UNIT Välj enhet mellan cm, ft/inch och inch. 

HOLD 
Tryck på hold för att spara ett värde under mätningen. Då kan måttstocken flyttas men samma värde visas 

fortfarande för en enklare avläsning. 

RESET 
För att nollställa och kalibrera måste systemet nollställas. 

 

2. MONTERING 

 

1. Sätt ihop de två delarna (se bild t.v.). När 

längdmåttet monteras till väggen, var 

försiktig och se till att den understa delen 

av längdmåttet sitter helt vågrätt så måttet 

inte hamnar snett och se till att det sitter 

på rätt höjd. 

 

2. Håll längdmåttet mot väggen och markera 

var hållen är på väggen. 

  

3. Ta bort längdmåttet och borra och sätt i 

plugg.  

 

4. Återplacera längdmåttet mot väggen igen. 

  

5. Skruva i skruvarna i pluggarna som redan 

sitter i väggen.  
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3. INSTALLATION AV BATTERI 

 

 

a. Ta bort locket som sitter på baksidan av 

indikatorn. 

b. Sätt i  2 stycken AAA batterier 

c. Sätt tillbaka locket igen 

 

4. MÄTNING 

 Steg för en korrekt mätning 

1. Tryck upp indikatorn så högt upp att personen som ska mätas får plats att stå under den. 

2. Be personen att stå med ryggen mot längdmåttet 

3. Dra ner indikatorn tills den nuddar huvudet. 

4. Läs av längden på skärmen (använd Hold-funktionen för enklare avläsning, se rubrik 1, knappar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KALIBRERING 

Placera indikatorn vid 100-sträcket. Slå på längdmåttet och håll in kalibreringsknappen (reset) tills 100.0 visas. 
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6. UNDERHÅLL OCH SUPPORT 

 Vi rekommenderar att använda ett alkoholbaserat rengöringsmedel eller liknande för rengöring. 

  Använd inte stora mängder vatten vid rengöring av längdmåttet, då det kan orsaka skada på 

elektroniken, du bör också avstå från att använda frätande vätskor och högtryckstvättar. 

  

7. ÖVEREMSSTÄMMELSE 

 

 
MODEL WH-210D   N° SERIAL........................................................ 
 

 

FDA no.: D072478 / 3007074192 
 

 

 

 

 

8. AVSKAFFANDE 

Avskaffande  EU 2002/96/EC  

Den här produkten överensstämmer med EU-direktivet 2002/96/EC. Den överkorsade soptunnan visar att den här produkten inte får kastas med 

vanliga hushållssopor, utan måste lämnas in på återvinningsstationer för elektronisk utrustning eller skickas tillbaka till återförsäljaren vid köp av en 
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ny ekvivalent produkt. Användaren är ansvarig för att produkten lämnas in på en lämplig återvinningsstation. 

Återvinning hjälper till att förebygga negativa effekter på mark och miljö, och på mänsklig hälsa, och kan utgöra byggstenar för framtida produkter. 

För mer detaljerad information om återvinningssystem som finns, kontakta din kommun eller återförsäljaren. 

Som konsument är du enligt lag tvungen att återvinna batterier och inte kasta dessa i hushållssoporna. Du kan slänga batterierna i allmänna 

insamlingar för batterier, eller lämna in dessa hos vilken återförsäljare av batterier som helt som har en batteriinsamling.  

 

Följande symboler visar förekomst av skadliga ämnen: 

Pb Pb = batterier som innehåller bly; Cd Cd = batterier som innehåller kadmium; Hg Hg = batterier som innehåller kvicksilver 

 VARNING   

Kasta inte elektriska delar eller batterier i hushållssoporna. Kasta batterier på en återvinningsstation. 
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