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LikoScale 350
Varenr. 3156228

LikoScale 350 er en praktisk vægt, der er beregnet til at veje brugere i mobile eller 
stationære lifte fra Liko. Sammen med Likos lifte og løftetilbehør tilbyder LikoScale 350  
en enkel, bekvem og sikker vejning.
Vægtens måleværdi aflæses på et display. Vægten vises i kg.
LikoScale 350 er godkendt iht. det europæiske direktiv NAWI 90/384 (Non Automatic 
Weighing Instruments). Vægten må kun anvendes sammen med godkendte lifte og 
løftetilbehør i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning.
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LikoScale 350 kan anvendes med følgende personlifte fra Liko:

Golvo (samtlige modeller)

Likorall (samtlige modeller)

Multirall (samtlige modeller)

Liko MasterLift (samtlige modeller)

Viking (S, M, L, XL) 
- Ledadapter 12 mm, varenr. 2016504 kræves.
Uno (samtlige modeller)
-  Uno med serienummer fr.o.m 31825.  

Ledadapter 12 mm, varenr. 2016504 kræves.
-  Uno med serienummer t.o.m 31824.  

Ledadapter 8 mm, varenr. 2016502 kræves.

* Denne brugsvejledning er et supplement til den komplette dokumentation, der er udgivet af vægtens 
fabrikant. Vores hensigt med denne anvisning er at gøre det nemmere for vores kunder at anvende 
LikoScale i kombination med Likos produkter. For detaljerede oplysninger om vægten henviser vi til  
fabrikantens brugsanvisning (vedhæftet). 

Kalibrering
Ved kalibrering se fabrikantens brugsanvisning eller kontakt Liko.

Tekniske oplysninger
Nøjagtighedsklasse: Klasse III iht. NAWI 90/384 EEC-direktivet
Opløsning: 0,2 kg
Nøjagtighed: 10 -99.9 kg +/- 0.2 kg 

100-350 kg +/- 0.4 kg
Maks. belastning: 350 kg
Min. belastning: 10 kg
Nulstilling: Nulstillingsknap (   )
Strømforsyning: Batteri 9 V
Batteri: 9 V Alkaline (PP3, MN1604, 6LR61,E- block). 

Rækker til ca. 3.000 aflæsninger

Display Digital, flydende krystaller (LCD)
Størrelse: 76 x 76 x 134 mm (B x L x H)
Egenvægt: 0,575 kg
Temperaturområde: +5o C til +35o C
Luftfugtighed: 0 - 95 %
Tyngdekraftområde: 2

Eftersom løftehøjden begrænses ved anvendelse af LikoScale i kombination med LikoLight eller 
Viking XS, anbefaler vi ikke disse kombinationer.
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Fabrikant: 
SR Instruments, Inc 
600 Young Street
Tonawanda, NY 14150
USA

Forhandler: 
Liko AB 
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se
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Montering/udskiftning af batteri
Til LikoScale 350 medfølger et 9 V batteri, som rækker til ca. 3.000 aflæsninger.
Montering af batteri:
1. Åben dækslet på bagsiden af vægten.
2. Montér batteriet.
3. Luk dækslet.
Når batteriet skal udskiftes, vises et billede af et batteri oppe i 
venstre hjørne på displayet.
OBS! Opbrugte batterier afleveres til den nærmeste genbrugsstation  
til genvinding.

Håndtering
Det almindelige anvendelsesområde for LikoScale 350 er temperaturer mellem +5o C og 
+35o C samt en relativ luftfugtighed, som ikke overstiger 95 %.
Vægten bør ikke opbevares i temperaturer, der er lavere end -20o C eller højere end +50o C.
Ved opbevaring længere end 6 måneder bør batteriet fjernes. Følg instruktionerne til 
montering/udskiftning af batteri.
Kontrollér inden vejning, at vægten er monteret iht. monteringsanvisningen på side 2-3.

 Inden løft kontrollér da, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan  
bevæge sig.

Multirall, Likorall 200/R2R: montering med snapkobling
Til montering af LikoScale i (Q-Link) snapfæste, kræves  
Adapter kit LikoScale varenr. 3156232.
Anvend altid et af hylstrene, der leveres med vægten.

Montér Adapter kit LikoScale iht. den separate monteringsanvisning.

Viking, Uno: Fast montering, med ledadapter
Anvend altid 2 hylstre, der leveres med vægten.

1.  Afmontér løftetilbehøret fra liften.
2.   Montér ledadapteren (se foregående side) på liften, iht. den  

separate monteringsanvisning.
3.  Placér et hylster på vægtens nederste fastgørelsespunkt.  

Montér løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende  
skruer og låsemøtrikker.

4.   Placér et hylster på vægtens øverste fastgørelsespunkt.  
Montér vægten i ledadapteren på liften vha. de medfølgende  
skruer og låsemøtrikker.

 Ved afmontering af vægten skal ledadapteren også afmonteres fra liften,  
inden der igen monteres løftetilbehør på liften.

Monteringsanvisning
Følg monteringsanvisningen til den aktuelle Liko lift.
Likorall, MasterLift, Golvo: Fast montering
Anvend altid et af hylstrene, der leveres med vægten.

1.  Afmontér løftetilbehøret fra liften.
2.   Placér et hylster på vægtens nederste fæstepunkt. 

 Montér løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende  
skruer og låsemøtrikker. 

3.  Montér vægten på liften vha. de medfølgende skruer  
og låsemøtrikker.
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Vejning med LikoScale 350
Vægten kan nulstilles enten med eller uden løftesejl. Såfremt vægten nulstilles, uden at 
løftesejlet hænger på løftebøjlen, vil løftesejlets vægt indgå som en del af resultatet ved 
vejning af brugeren. Løftesejlets vægt skal da modregnes for at få den korrekte brugervægt.
Nedenfor beskrives nulstilling med løftesejl.

1. Montér løftesejlet på løftebøjlen.
2. Vægten startes ved at trykke på knappen    .
3. Vægten nulstilles ved at trykke på knappen    . 

En brudt linje vises på displayet et par sekunder efter, at vægten nulstilles. Når vægten er 
klar, vises værdien ”0.0” i displayet.  
Obs! Vægten kan ikke nulstilles med en vægt på over 35 kg.

4. Afmontér løftesejlet fra løftebøjlen og påsæt løftesejlet på brugeren iht. brugsanvisningen, 
der leveres med løftesejlet og personliften. Montér løftesejlet til løftebøjlen.

5. Hæv løftebøjlen, så brugeren letter fra underlaget. Husk aldrig at løfte brugeren højere 
end nødvendigt.

6. Når løftebevægelsen er stabiliseret, trykkes på knappen    . Brugerens vægt kan nu  
aflæses på displayet. Vægten slås automatisk fra efter ca. 60 sekunder. Tryk da på  
knappen    , såfremt yderligere aflæsninger ønskes.

7. Sænk brugeren forsigtigt og afmontér løftesejlet.

Hylster

Hylster

Hylster

Hylster

• Værktøjssæt, 2 skruer, 2 låsemøtrikker
• 2 hylstre
• Batteri
• Brugsvejledning fra Liko

• Kalibreringscertifikat
• Overensstemmelseserklæring
• Brugsanvisning fra fabrikanten
• EU-typegodkendelse

Inden montering kontrollér, at følgende dele findes:


