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ECO STEP - Badrumsvåg �
Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du börjar använda den

• Var noga med att läsa bruksanvisningen noggrant. 
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet,
att lära dig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga
detaljer om dess första användning, hur du använder den och hur
du får råd i händelse av ett haveri. 

• Genom att följa och respektera instruktionerna i din hand-
bok förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina
lagstadgade rättigheter till följd av defekter på grund av
felaktig användning. 

• Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd
av att dessa instruktioner inte följs. 

• På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar
och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem. 

• Var särskilt noga med säkerhetsråden! 
• Spara bruksanvisningen för framtida bruk!

2. Leveransomfattning

• Badrumsvåg
• Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya 
instrument i korthet

• Patenterad miljövänlig teknik: Bara en knapptryckning för att
generera den energi som krävs för vägning

• Härdat säkerhetsglasyta
• Automatisk avstängningsfunktion
• Modern design
• Högprecisionsvägningsteknik (spänningsmätarsensorer)

4. För din säkerhet

• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområ-
de som beskrivs ovan. Den får endast användas enligt beskriv-
ningen i dessa instruktioner. 

• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produk-
ten är förbjudna.

• Innan du påbörjar en behandling eller diet diskutera först med din
läkare. 

Varning! � Risk för skada:

• Stå inte på vågen med våta fötter och speciellt inte när vågens
yta är våt. Det finns en stor risk att halka. 

• Trampa inte på vågens kant: Risk för att den tippar!

• Observerat! U-Power-knappen sticker upp ca 2 cm över ytan.
Risk att snubbla!

• Förvara produkten utom räckhåll för barn.

� Viktig information om produktsäkerhet!

• Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller
stötar. 

• Placera inga föremål på produkten.
• Skydda den mot fukt.

5.Konfigurering och drift

• Placera vågen på en plan fast yta.
• Tryck hårt på U-Power-knappen med foten en gång.
• Batteriikonen med full laddningsstatus och 0,0 kg (: kg standard)

visas på displayen.
• Vågen är nu klar under en kort period.
• Tryck på UNIT-knappen och välj önskad viktenhet.
• Stå på vågens plattform.
• Efter några sekunder visas din uppmätta vikt i kg (standard) eller i

den viktenhet du har ställt in.
• Mätprocessen är klar så snart din vikt blinkar på displayen.
• Efter att ha lämnat vågen visas vikten fortfarande kort i displayen,

sedan återkommer 0,0 kg och vågen är återigen klar att användas.
• Efter några sekunder blinkar batteriikonen med tom belastnings-

status. Vågen stängs av automatiskt.
• Tryck vid behov på U-Power-knappen ordentligt med foten en

gång till.

5.1 Inställning av viktenheten

• På baksidan av vågen hittar du UNIT-knappen för att konvertera
viktenheten. Du kan välja mellan "kg" för Kilo eller "lb" för brittiskt
och amerikanskt pund (1 pund = 453,59237 Gram).

5.2 Användning av vågen

• Om möjligt, väg alltid dig själv vid samma tid på dagen (helst på
morgonen), efter att ha gått på toaletten, på tom mage och utan
kläder för att uppnå jämförbara resultat.

6. Skötsel och underhåll

• Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lös-
ningsmedel eller skurmedel. 

• Förvara vågen på en torr plats.

7. Felsökning

Problem Lösning

Ingen indikation ➜ Tryck hårt på U-strömbrytaren med
din fot.

Indikation "Err” ➜ Överbelastning (max 150 kg)

Batterisymbol blinkar ➜ Vågen stängs snart av.
➜ Tryck på U-Power om det behövs

med foten en gång till.

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantö-
ren som du köpte den från.
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8. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvali-
tativa material och komponenter som kan återvinnas och återan-
vändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de
insamlingssystem som har upprättats.

Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och upp-
laddningsbara batterier från enheten och kassera dem
separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv
om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till
en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elek-
trisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljö-
kompatibelt bortskaffande. Returtjänsten är kostnads-
fri. Följ gällande regelverk!

9. Specifikationer 

Mätområde: 8 – 150 kg /330 lb 

Upplösning: 0,1 kg (0,2 lb)

Strömförbrukning: Med endast en knapptryckning 
genereras nödvändig energi för 
vägning

Mått: 320 x 260 x 43 mm

Vikt: 1338 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, 
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från
TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till
utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du
på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan. 
www.tfa-dostmann.de 05/22
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Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
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