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Sikkerhetsanvisning

Vektsystemet skal ikke brukes til forflytning og er kun konstruert til å veie brukere.
Brukervekten må ikke overstige 200 kg. Den maksimale brukerbelastning er begrenset av laveste vektgrense 
(f.eks. personløfterens maksimale brukervekt).
Det skal allid være et fast underlag (som f.eks stol, seng eller rullestol) under brukeren når man bruker vekten.
I tvilstilfeller skal det undersøkes om løfteprodusenten godkjenner vektsystemet.
Etter bruk skal vekten demonteres.

Montering og bruk av vektsystemet

Vektsystemet innstilles til den aktuelle løfteren ved å trekke ut låseknappen, justere bredden og slippe 
låseknappen (låseknappen kan stå både vannrett og loddrett).
Stroppene på vektsystemet festes på løfterens opphengskroker. Løfteseilet henges på vektsystemet og heves 
fri fra underlaget. På vekten finnes en nullstillingsknapp >0<. Denne aktiveres med det tomme seilet festet, 
og etter 10 sek vises 0,0 i displayet. Sett på seilet som normalt, heng stroppene på løftekrokene og løft til 
brukeren er fri fra underlaget (ikke løft høyere enn nødvendig). Når bruker er i ro, aktiveres vekten ved å 
trykke på knappen med symbolet ”    ”, og vekten kan avleses i displayet.
Vekten kan kalibreres ved behov - denne justeringen/kalibreringen skal kun utføres av kvalifisert personell 
- ellers refereres det til separat manual for vekten.
NB! Vekten beholder sin nullstilling (inkl. løfteseilets vekt) selv om displayet slukker. Vekten slår seg av 
automatisk etter ca 60 sekunder.

Veiledning i bruk av Ergolet vektsystem

Bortskaffelse

Dette produktet er levert fra en miljøbevist leverandør som oppfyller normene i Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002 / 96 / CE.
Dette produktet kan inneholde emner som kan skade miljøet om det ikke resirkuleres etter 
norske regler.
Symbolet, den ”overkryssede søpplekasse” er plassert på dette produktet for å oppfordre  til 
resirkulering da dette er mulig.
Vær vennlig å ta miljøansvar, resirkuler dette produktet gjennom din gjenvinningsstasjon.


