
BRUGSANVISNING

Personvægt





Tak fordi du valgte denne digitale personvægt fra MyStyle.

For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange 

år, bedes du venligst læse denne vejledning omhyggeligt, inden vægten 

tages i brug.

Specifikationer
• Meget præcise belastningsfølere

• Platform i hærdet glas

• Kapacitet: 6 kg -150 kg

• Interval: 100 gr.

• Hukommelse til 10 personer

• Automatisk nulstilling og automatisk sluk

• Indikator for lavt batteriniveau og overbelastning

• Frit valg mellem 3 forskellige enheder: kg/lb/st

• Vægten bruger 1 stk. CR2032 (inkl.)

Funktionstaster
Tasten ”SET”: Tænd, sluk, valg af bruger og bekræft funktion

Tast” ”: Op

Tast ” ”: Ned

Unit (bagsiden): Valg af måleenhederne (kg, lb, lb/st)



Betjening:

- Åbn batteridækslet og fjern beskyttelsesstrimlen til batteriet.

- Placer vægten på en vandret jævn overflade.

For simpel vejning:

Placer vægten på en stabil, vandret og tør overflade.

Træd op på vægten og den vil automatisk tænde og straks foretage 

vejning. Aflæs vægten i displayet

Tryk på ”unit” tasten på bagsiden af vægten for at skifte i mellem 

måleenhederne (kg, lb, lb/st). Skal kun foretages ved første brug.

Vægten slukkes automatisk efter nogle sekunder, hvis den ikke er i brug.



For indstilling af brugerdata til BMI beregning

1) Tryk på “SET” knappen og brug pilene og og ned til at vælge hvilken 

bruger du vil benytte P0-P9. Når du har valgt bruger tryk igen på “SET”

Info: P0-P9 repæsenterer hver af de 10 brugere. Husk på dit brugernum-

mer til næste gang du vejer dig.

2) Brug nu pilene til at indstille højden (100-240 cm) og bekræft ved at 

trykke på “SET”.

For BMI vejning

1) Tryk på “SET” for at vælge den ønskede bruger (PO-P9)

2) Træd op på vægten og placer fødderne stabilt på vægten. Vægten vil 

vise din vægt efterfulgt af dit BMI

3) Vægten slukker automatisk efter endt vejning

BEMÆRK:

For at sikre præcis vejning hver gang, anbefales det at vejningen foretages 

samme tid på døgnet hver gang. 

Viser vægten “LO” i displayet betyder dette at der ikke er mere strøm på 

batteriet. Udskift dette med et nyt CR2032 batteri.

Viser vægten “Err” i displayet betyder dette overbelastning (>150 kg.)



Importør:
AGK Nordic A/S
Produceret i Kina

Vigtigt
1. Tag skoene af inden vejning for at undgå at glasplatformen bliver 

ridset.

2. Glasplatformen kan være meget glat, hvis den bliver våd. Det er derfor 

vigtigt, at både glasset og dine fødder er tørre.

3. Vægten må aldrig nedsænkes i, eller komme i kontakt med vand.

4. Overfladen rengøres med en blød klud med glasrengøringsmiddel. Der 

må ikke benyttes sæbe eller andre kemikalier. Vægten må ikke op-

bevares og benyttes i våde, meget varme eller meget kolde omgivelser.

5. Vægten er højpræcisions måleudstyr. Hop ikke og tramp ikke på væg-

ten. Forsøg ikke at skille vægten ad. Håndter vægten forsigtigt, så den 

ikke går i stykker, når den flyttes.

6. Vægten er kun beregnet til privat brug.

7. Hvis vægten ikke fungerer, kontroller om batteriet er korrekt isat eller 

om dette skal udskiftes. Hvis fejlen ikke skyldes batteriet, kontaktes 

nærmeste forhandler.






