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 Bästa kund 

Tack för ditt val att köpa en toppmodern personvåg från A&D, en av de mest 
avancerade vågarna idag. Den är konstruerad för enkel användning och 
noggrannhet, och kommer att underlätta ditt dagliga viktprogram.  
Vi rekommenderar att du läser igenom denna handledning noga innan du 
använder enheten första gången. 
 

 

 Efterlevnad av EU-direktiv 

Härmed försäkrar A&D Company, Limited att radioutrustningen av typen 
UC-352BLE följer EU-direktivet 2014/53/EU. EU-deklarationens fullständiga text 
finns på följande webbadress: 
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html 
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Startguide 

 

 

 

Sätt i batterierna  

 

 

 

Parkoppla med en annan enhet  
 

 

 

Ställ in enheten  

 

 

 

Kliv upp på vågen 
 

 

 

Kontrollera att ”5tep” (kliv) och ”off” (av) 
visas omväxlande 

 

 

 

Kliv ner från vågen 

 

 

Läs av din vikt 
Data överförs till din mobila enhet. 
Data sparas i vågen om det inte finns någon 
annan parkopplad enhet. 

Vägning 

Komma igång 
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Varning 

Försiktigt 

Säkerhetsåtgärder 

Följande avsnitt innehåller information för att förebygga risken för skada på dig 
själv eller andra. Läs avsnitten noga så att du säkert kan använda 
produkten korrekt.  

 

 Den här symbolen betecknar ”en omedelbar fara som kan 
orsaka dödsfall eller allvarlig skada”. 

 Den här symbolen betecknar ”risk för dödsfall eller 
allvarlig skada”. 

 Den här symbolen betecknar ”risk för personskada eller skada 
på egendom”. 

 

 Säkerhetsföreskrifter 

 

 Förlita dig inte på självdiagnos för viktnedgång eller rehabilitering. Följ anvisningarna från en 
läkare eller specialist.  

 Kliv inte på vågens kanter, och hoppa inte på vågen. Det kan leda till ett fall som orsakar 
personskada. Det kan också leda till skada på vågen.  

 Använd inte vågen på ojämnt underlag. Det kan leda till skada på vågen. Vågen kan inte heller 
ange korrekt vikt.  

 Använd inte vågen på halt underlag, och kliv inte upp på vågen med våta fötter. Du kan halka och 
skada dig. Vågen kan inte heller ange korrekt vikt.  

 

 

  Placera inte vågen där den utsätts för vatten eller hög luftfuktighet, som ett badrum. Placera 
den inte heller där den utsätts för direkt solljus, precis vid en ventilationsöppning eller 
luftkonditioneringsenhet, eller i närheten av eldstad. Det kan orsaka att vågen inte fungerar som 
den ska.  

 Vågen ska endast användas för att väga kroppsvikt.  

 Vågen är en precisionsmätenhet. Tappa inte vågen, och utsätt den inte för vibrationer eller stötar.  

 Plocka inte isär vågen, och försök inte reparera eller modifiera den. Det kan orsaka felfunktion 
eller personskada. 

 Personer med funktionshinder bör få hjälp av en vårdare när de använder vågen. Det kan annars 
leda till ett fall som orsakar personskada. 

 Var noga med att batteriernas positiva (+) och negativa (-) poler är korrekt vända när du sätter 
i dem. Om batterierna sätts i felaktigt kan det leda till överhettning, läckage av batterivätska eller 
att batterierna spricker, vilket kan orsaka personskada eller skada på vågen.  

 Vågen är konstruerad för personanvändning.  

 Förvara vågen utom räckhåll för småbarn.  

 Förvara inte vågen vertikalt. Om vågen av någon anledning förvaras vertikalt måste du se till att 
den inte ramlar.  

 Förvara ingenting på vågen.  

 Om vågen används tillsammans med en person som har en smittsam sjukdom, bör du rengöra den 
före användning. (Information om rengöring av vågen finns i avsnittet ”Underhåll av vågen”.) 

 För noggrann viktavläsning bör du använda vågen på ett plant, hårt golv. Använd den inte på en 
matta eller annan mjuk yta. 

Fara 

Varning 

Försiktigt 
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Försiktigt 

Varning 

Trådlös kommunikation 

Den här vågen använder Bluetooth®-anslutning för att kommunicera med en 
mottagande enhet. Efter en vägning skickas mätdata från vågen till den 
andra enheten.  
Bluetooth® är en kommunikationsteknik som gör att enheter kan kommunicera 
trådlöst. Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör 
Bluetooth SIG, Inc. och A&D använder dem under licens. Andra varumärken och 
firmanamn tillhör respektive användare.  

 

Mottagande enhet 

Det här är en enhet som en dator eller smarttelefon med en applikation som möjliggör 
Bluetooth®-kommunikation med vågen. Ladda ner appen från Apple eller Google och 
installera den. 

 

 Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner 

 

 Använd inte på platser där trådlös kommunikation är förbjuden, som på flygplatser 
eller sjukhus. Vågen kan ha skadlig inverkan på elektroniska enheter eller medicinsk 
elektronisk utrustning.  

 

 

  Om vågens kommunikationsfunktion används i närheten av en trådlös enhet som 
kommunicerar inom 2,4 GHz-intervallet, kan bearbetningshastigheten hos båda 
enheterna försämras. Använd inte i närheten av en mikrovågsugn, där ett magnetfält, 
statisk elektricitet eller störningar från radiovågor kan förekomma. (Signalen kan 
hindras att nå fram av omgivande faktorer.)  

 

* A&D Company, Limited tar inget ansvar för skador som orsakats av 
försämrad funktion eller dataförlust etc. på grund av användning 
av produkten. 

* Produkten garanteras inte kunna anslutas till alla 
Bluetooth®-kompatibla enheter. 

 

 

 

Tillbehör 

Kontakta leverantören eller A&D:s servicetekniker om något av följande tillbehör 
skulle saknas. 
 

 Handbok: 1 kopia 

 Alkaliskt batteri: 4 st. 
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Namn på delar 

 

 Våg 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Displaysegment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Displaysymboler 

Symbol Beteckning Beskrivning 

 Symbol för 

stabil visning 

Den här symbolen visas när 
mätdisplayen är stabil. 

 Batteriindikator 

 

Indikator för 

låg batterinivå 

(blinkar) 

Normal indikator för laddat batteri.  
 

 
Byt alla fyra batterierna om den här 
symbolen visas.  

 

 Symbol för Bluetooth®-kommunikation 

Display 

Inställningsknapp 

Batteriutrymme 

Fötter 

Symbol för stabil visning 

Batteriindikator 

Symbol för 
Bluetooth®-kom
munikation 

Måttenhet 
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Försiktigt 

Sätta i (eller byta) batterier 

1. Öppna locket till batteriutrymmet på 

vågens undersida. 

 

2. Sätt i fyra nya alkaliska batterier av 

AAA-storlek, med de positiva (+) och negativa 

(-) polerna korrekt riktade mot motsvarande 

symboler i batteriutrymmet. 

 

3. Stäng locket till batteriutrymmet.  

 

 

 

 

 

 

  Sätt i varje batteri med de positiva (+) och negativa (-) polerna korrekt riktade mot 
motsvarande symboler i batteriutrymmet.  

 Felaktig installation av batterierna kan orsaka batteriläckage.  

 Byt alla fyra batterierna när symbolen  visas.  

 Blanda inte gamla och nya batterier. Det kan skada vågen eller förkorta batteritiden. 

 Var noga med att använda alkaliska batterier av AAA-storlek. Använd ingen annan typ 
av batteri.  

 Använd aldrig laddningsbara batterier i vågen.  

 Batteritiden påverkas av omgivningens temperatur, batteriernas typ och hur 
vågen används.  

 De medföljande batterierna är till för att kontrollera vågens funktion och kan ha 
begränsad livslängd.  

 Ta ut batterierna ur batteriutrymmet om enheten inte ska användas på ett tag. Om 
vågen förvaras med isatta batterier kan det leda till att batterivätska läcker och 
vågen skadas. 

 

 

Automatisk avstängning 

Vågen har en funktion för automatisk avstängning. När viktmätningens resultat har visats 

i 60 sekunder stängs vågen av automatiskt. 
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Parkoppla med en annan enhet 

För att kunna använda Bluetooth®-kommunikation med en mottagande enhet 
måste vågen registreras i den andra enheten. Denna registreringsprocess kallas 
parkoppling. När parkopplingen är utförd skickas mätdata automatiskt från vågen 
till den parkopplade enheten varje gång som en vägning har utförts och den 
mottagande enheten kan ta emot data. 
Läs den mottagande enhetens handbok och aktivera parkoppling på enheten. Om 
den mottagande enheten har en ”parkopplingsguide” kan du utföra parkopplingen 
med guiden. Placera den mottagande enheten och vågen så nära varandra som 
möjligt vid parkoppling. 

 

1.  Sätt i fyra alkaliska batterier av AAA-storlek i vågen. 
Mer information finns i avsnittet ”Sätta i (eller 
byta) batterier”. 

2.  Kontrollera att vågen är avstängd. Tryck på 
inställningsknappen och håll den intryckt. 
När inställningsknappen hålls intryckt visas ”pr”.  

3.  Släpp inställningsknappen när ”pr” visas.  

 Symbolen för Bluetooth®-kommunikation 

 blinkar. 

 Vågen kan nu upptäckas av den mottagande enheten. 

 Du kan avbryta parkoppling genom att trycka på 
inställningsknappen när ”pr” visas.  

4.  Starta parkopplingen. 

 Parkoppla vågen enligt den mottagande 
enhetens handbok.  

5.  Kontrollera att ”end” (slutfört) visas.  
 

 

När parkopplingen är slutförd behöver man inte utföra den 
igen efter batteribyte. 
 

 

Att tänka på vid parkoppling 

 Stäng av andra Bluetooth®-enheter medan du utför parkoppling.  

 Prova att parkoppla igen om mätdata inte kan tas emot.  

 När parkopplingen är slutförd sker all kommunikation automatiskt när den mottagande 
enheten kan ta emot data.  

 Flytta vågen om den mot förmodan skulle orsaka radiostörningar för en annan trådlös 
enhet. Sluta annars omedelbart att använda vågen.  

Pip 

Pip pip 
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Ställa in enheten 

1. Kontrollera att vågen är avstängd. Tryck 
på inställningsknappen. 

 

2.  Välj måttenhet för vägningen genom att trycka 
på inställningsknappen. 

 Varje gång du trycker på inställningsknappen 
ändras måttenheten. 

 Vänta tre sekunder när du har ställt in måttenhet. 

 
 
 
   
 
 
3.  Kontrollera att ”end” (slutfört) visas. 

 Inställningarna har sparats. 

 Tre sekunder efter att du har tryckt på knappen 
bekräftar vågen den valda måttenheten med två 
pip, visar ”end” (slutfört) på displayen och stängs 
av automatiskt. 

 

Obs! Om du ändrar måttenhet på vågen raderas eventuella 
sparade vägningar från vågens minne. Överför dem 
till din mobila enhet innan du ändrar måttenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pip 

Pip pip 
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Vägning 

1. Kontrollera att vågen är avstängd. Kliv försiktigt upp 
på vågen. 

 Vägningen startar när du kliver upp på vågen. 

 En förloppsindikator visas under vägningen. Stå 
så rakt och stilla som du kan under vägningen. 

 

 

 

 

 

2. Kliv ner från vågen när ”5tep” och ”off” visas 
omväxlande på displayen och tre pip hörs. 

 Alla displaysegment visas när du kliver ner 
från vågen. 

 Vidrör inte vågen när alla displaysegment visas. 
Det kan orsaka en felavläsning.  

 Om du står kvar på vågen piper den 
varannan sekund. 

 Vågen stängs av automatiskt efter två minuter. 
 

 

 

 

 

3. Läs av viktmätningens resultat. 

  Data skickas automatiskt till den mottagande 
enheten om den kan ta emot data. 

  Om vågen inte är parkopplad med någon annan 
enhet sparas data i vågens minne. (Se ”Överföra 
tillfälligt sparade data”.) 

  Data som har sparats i vågens minne kan inte 
visas på vågen. För att visa data som har sparats 
i minnet måste du överföra dem till din mobila 
enhet och visa dem i appen A&D Connect. 

 Vågen stängs av automatiskt när viktmätningens 
resultat har visats i 60 sekunder. 

 Om du trycker på vågen med foten medan 
resultatet visas stängs vågen av. 

  Du kan också stänga av vågen genom att trycka 
på inställningsknappen. 

Pip 

Pip pip pip 
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Andra funktioner 

 Överföra tillfälligt sparade data 

Om det inte går att skicka mätdata till en mottagande enhet kan vågen tillfälligt 
spara data från högst 90 vägningar i det inbyggda minnet. När vågen kan överföra 
till en mottagande enhet skickas alla data. Om mängden tillfälligt sparade data 
överskrider 90 vägningar raderas det äldsta mätresultatet och det nya sparas. 
 

 Data som har sparats i vågens minne kan inte visas på vågen. 

 Mängden data som kan sparas tillfälligt i minnet kan variera mellan 

olika applikationer. 

 

 Bluetooth®-överföring 

Den här produkten är utrustad med en trådlös Bluetooth®-funktion och kan 
anslutas till följande Bluetooth®-enheter. 
 
• Continua-certifierade enheter 
• iPhone, iPad, iPod (iPhone 4S eller senare) 
• Applikationer och enheter som är kompatibla med Bluetooth 4.0. 
 
Varje enhet behöver en applikation för att kunna ta emot data.  
Se handboken för varje enhet om anslutningsmetoder. 
 

Bluetooth®-enheter är märkta 
med Bluetooth®-logotypen. 
 

Continua-certifierade enheten är märkta 
med Continua-logotypen. 
 

 

För att ansluta till din mobila enhet – ladda ner och installera 
appen ”A&D Connect”: 
 
 
 
Anslut enligt anvisningarna i appen. 
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Försiktigt 

 Säkerställ en god anslutning 

 Använd på en plats med öppet synfält mellan de två enheterna som du vill 
ansluta. Anslutningens avstånd förkortas av byggnader och andra hinder. 
Anslutningen kan särskilt vara omöjlig mellan enheter på var sin sida om 
förstärkt betong. 

 Använd inte Bluetooth®-anslutning inom räckvidden för ett trådlöst nätverk eller 
andra trådlösa enheter, nära enheter som utstrålar radiovågor (som 
mikrovågsugnar), på platser med många hinder eller på andra platser där 
signalstyrkan är svag. Det kan resultera i att anslutningen ofta bryts, att 
kommunikationen blir långsam eller att fel uppstår. 

 Om enheten används nära en IEEE802.11g/b/n-enhet för trådlöst nätverk kan 
enheterna störa varandra, vilket kan resultera i lägre 
kommunikationshastigheter eller att anslutningen bryts. 
Stäng i så fall av strömmen till den enhet som inte används, eller använd vågen 
på annan plats. 

 Om vågen inte kan anslutas normalt i närheten av en trådlös station eller 
sändarstation, använd den på annan plats.  

 

 

 

 Kommunikationsavståndet mellan vågen och den mottagande enheten är cirka 
10 meter. Detta avstånd förkortas av omgivningens förhållanden, så se till att hålla ett 
tillräckligt kort avstånd för att upprätta en anslutning när mätningen är slutförd. 

 

 

 Tidsinställningar 

Vågen har en inbyggd klocka. Vägningarnas datum och klockslag inkluderas 
i mätdata. Klockan synkroniseras med klockan i den mobila enheten.  
Du behöver inte ställa in klockan i vågen.  
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Specifikationer 

Modell UC-352BLE  

Maximal kapacitet 200 kg / 450 lb  

Minsta visningsnoggrannhet 0,1 kg (0 till 100 kg) 

 0,2 kg (100 till 200 kg) 

 0,2 lb (0 till 220 lb) 

 0,5 lb (220 till 450 lb) 

Trådlös kommunikation VZ (Murata Manufacturing Co. Ltd.)  

Bluetooth Ver.4.0LE WSP 

Frekvensband: 2402 MHz till 2480 MHz 

Maximal RF-uteffekt: 1,6 dBm 

Inställningsmöjligheter Måttenhet: kg eller lb 

Strömkälla  Fyra alkaliska batterier av AAA-storlek  

Batteritid Cirka 1 år  

(vid två vägningar dagligen när alkaliska 

batterier används.) 

Dimensioner 300 mm (11,8) (B) x 300 mm (11,8) (D) x 31 mm 

(1,2) (H) 

Vikt Cirka 2,1 kg (4,7 lb) inklusive batterier  

Tillbehör Handbok (1), alkaliska AAA-batterier (4)  

   

Specifikationerna kan ändras utan förvarning efter tillverkarens gottfinnande. 
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Underhåll av vågen 

 Om vågen blir smutsig kan du blöta en trasa i vatten eller ett milt 
rengöringsmedel, vrida ur trasan noga och torka ren vågen. 
Torka sedan vågen med en mjuk, torr trasa. 

 Använd aldrig alkohol, bensen, thinner eller andra starka kemikalier för att 
rengöra vågen. 

 Ta ut batterierna ur batteriutrymmet om enheten inte ska användas på ett tag. 

 

 

Innan du kontaktar service 

Problem Orsaker/åtgärder 

”e” visas. Maximal kapacitet överskriden. (200 kg / 450 lb) 

”e- 0” visas. Maximal kapacitet överskriden. (200 kg / 450 lb) 

”err” (fel) visas. Maximal kapacitet överskriden. (200 kg / 450 lb) 

”e-10” visas. Kommunikationsfel 
Ta ut batterierna och sätt tillbaka dem. ”e-11” visas. 

 visas. 
Ta ut batterierna och sätt tillbaka dem. Eller byt 

alla fyra batterier mot nya alkaliska AAA-batterier. 
Ingenting visas 
när du trycker 
på inställningsknappen. 

Vägningens resultat 
skiljer sig mycket från de 
förväntade värdena. 

Placera vågen på en stadig, plan yta. 

Ta bort eventuella främmande föremål som vidrör 
vågens undersida. 

Kontakta leverantören eller A&D:s servicetekniker om du inte kan hitta och 

åtgärda problemet. A&D:s servicetekniker förser auktoriserade leverantörer med 

teknisk information, reservdelar och enheter. 
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Anteckningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN 
Telefon: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119 

 

A&D INSTRUMENTS LIMITED 
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY 
Storbritannien 
Telefon: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485 
 

A&D ENGINEERING, INC. 
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, USA 
Telefon: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119 

 

A&D AUSTRALASIA PTY LTD 
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIEN 
Telefon: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409 

 

OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС" 
121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17 

(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Ryssland, Moskva, Vereyskaya Street 17) 

тел.: [7] (495) 937-33-44  факс: [7] (495) 937-55-66 

 

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司 
中国 上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦21楼A室 邮编200120 

(21F Room A, Majesty Building, No.138 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120, Kina) 

电话: [86] (21) 3393-2340  传真: [86] (21) 3393-2347 

 

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED  
 

(509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, Indien) 

 : 91-124-4715555   : 91-124-4715599 
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