
Nulstilling af vægten

Tænd for hejset ved at trykke på en vilkårlig 
taste på håndbetjeningen.

Vægtfunktionen vælges ved 
at vælge ”menu”. Når der skal 
vælges funktioner i displayet 
bruges funktionsknapperne 
under displayet. 

”Vægt klasse III” vises i 
 displayet. Tryk på ”start”.

Tre streger blinker indtil 
vægten finder sit nulpunkt. 

Når displayet viser ”0.0” 
monteres løftesejlet på løfte-
bøjlen. Lad bøjle og sejl hænge 
frit og husk ikke at trække i 
håndbetjeningens ledning. 
Dette vil påvirke vejningen. 

Når ”kg” vises i displayet er 
vægten klar til at blive nulstillet. 
Dette gøres ved at vælge ”Tara”

Displayet viser nu igen “0.0” 
og ”net” vises under ”kg”. 
Vægten er nu klar til at veje 
patienten. 
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Vejning

Sørg for at vægten er nulstillet korrekt inden 
vejning (se forrige afsnit). 

Løftesejlet tages af bøjlen. 
Når løftesejlet er pålagt  
brugeren monteres det igen  
på løftebøjlen. 
Brugeren løftes.

Den korrekte vægt kan  
aflæses, når der står ”kg”  
på displayet. 

Når vejningen er færdig  
trykkes ”Exit” for at komme 
tilbage til startmenuen.

Vejeområder

Klasse III vægten arbejder i 
to vejeområder - W1 og W2. 
Hvilke område, der vejes i, 
vises på displayet.

W1 viser vægt op til 200 kg med en 
 usikkerhed på 100 g og W2 viser vægt  
over 200 kg med en usikkerhed på 200 g.

Fejlmeddelelser

Vægten er overbelastet

Vægten er under mindste 
mulige aflæsning 

Der er en fejl i vægten. Kræver 
servicetekniker.

Scan her for brugermanual 
m.m. vedrørende brug af GH3.

Kontakt Guldmann på:
Salg: +45 8741 3100
 salgdk@guldmann.com
Service: +45 8741 3191
 service@guldmann.com
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