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INNHOLDET I ESKEN 
Når du pakker opp esken finner du følgende: 

• Selve vekten 
• 4 stk batterier type AAA eller LR3 
• Bruksanvisning i sortskrift 
• Bruksanvisning på CD 

 
 
INNLEDNING 
HappyDay er en person- eller badevekt med tydelig norsk tale og stort display. Den kan måle 
inntil 200 kg og veieplaten er utstyrt med sklisikkert belegg slik at man kan føle seg trygg når 
vekten brukes. Vekten kan utstyres med ekstern strømforsyning og hodetelefoner, begge disse 
er ekstrautstyr og må bestilles separat. HappyDay er enkel i bruk, og vi håper du får mye nytte av 
den. 
 
 
FYSISK BESKRIVELSE 
Sett vekten på et bord foran deg slik at den plane flaten vender oppover. Du vil lett kjenne igjen 
de to feltene med sklisikkert belegg, vend nå vekten slik at disse to feltene vender mot deg. I 
motsatt ende av veieplaten er displayet plassert, dette måler ca 16 x 4 cm. Hvis du nå kjenner 
med fingrene under veieplatens bakre ende, dette blir altså bak displayet, vil du fra venstre først 
finne 3 små hull og deretter 3 betjeningsknapper. I de 3 hullene sitter vektens elektriske 
tilkoblingspunkter, fra venstre er disse tilkobling for ekstern strømforsyning, datakontakt og 
tilkobling for hodetelefoner. De tre knappene er fra venstre MINUS-knappen, deretter VELG-
knappen og til slutt PLUSS-knappen. Helt til slutt skal vi finne batteriluken. Denne er plassert på 
vektens underside, dette vil bli rett under displayet. Luken er ca 10 cm bred og er utstyrt med en 
låseklips som sitter omtrent midt på vekten. 
 
 
BATTERIER 
HappyDay drives av 4 stk batterier i størrelse AAA eller LR3. Den har automatisk AV/PÅ-funksjon 
slik at du ikke trenger å tenke på å slå den av etter bruk. HappyDay vil varsle deg om når det er 
på tide å skifte batterier, skift da alle 4 batterier samtidig. Dersom apparatet ikke skal brukes på 
lenge, anbefaler vi at batteriene fjernes før apparatet settes bort. 
 
Når du skal sette inn eller skifte batterier, går du frem på denne måten: 
Luken over batterirommet sitter som tidligere fortalt på vektens underside. Vend vekten opp-ned 
og finn lukens låseklips. Åpne luken ved å trykke låseklipsen lett mot deg og løft luken oppover, 
for at ikke batteriluken skal bli borte for deg, er det ikke mulig å ta den helt løs. De 4 batteriene 
skal monteres 2 og 2 etter hverandre, de to batteriene nærmest batterilukens låseklips skal ha 
minus-polen, dette er den slette enden av batteriet, mot venstre, mens de 2 batteriene lengst fra 
låseklipsen skal ha minus-polen mot høyre. Montér batteriene og hold dem på plass før du til 
slutt stenger luken. 

Les bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. 
Vi anbefaler at du tar en kikk i bruksanvisningen og gjør deg kjent med apparatet 
før du tar det i bruk. Oppbevar bruksanvisningen slik at du finner den igjen ved 
senere behov. 
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Å FORETA EN VEIING 
For at veiingene skal bli mest mulig nøyaktig og personlig sikkerhet blir best mulig ivaretatt, er 
det viktig at du passer på at underlaget der du plasserer vekten er horisontalt, stabilt og ikke 
glatt. Stig nå opp på veieplaten, og prøv å stå stødig i størst mulig grad. Noen korte toner vil bli 
avspilt, deretter følger meldingen ”KLAR” før måleresultatet blir lest opp etter at vekten er blitt 
stabil. Du kan selv stille inn lydstyrken og hvor mange ganger resultatet skal leses opp. 
 
 
ENDRE LYDSTYRKEN 
Du kan endre vektens lydstyrke ved hjelp av MINUS- eller PLUSS-knappen. Du kan velge 
mellom 7 forskjellige styrker der styrke 6 er høyest mens null er helt stum, pass godt på at 
styrken ikke settes til null ved en feiltagelse. Trykk gjentatte ganger på PLUSS-knappen for å øke 
styrken og MINUS-knappen for å senke den. Lydstyrken stilles enklest inn mens et måleresultat 
blir lest opp, men du kan også gjøre det ved å trykke en gang med foten på veieplaten og stille 
inn styrken etter at meldingen ”Klar” er lest opp. 
 
 
PROGRAMMERE ANTALL REPETISJONER AV MÅLEVERDIEN 
Vekten kan settes opp til å lese opp måleverdien inntil 3 ganger. Gå frem på denne måten for å 
programmere vekten: Trykk på VELG-knappen, meldingen ”Referansevekt” blir lest opp. Trykk 
deretter på PLUSS-knappen én gang, meldingen ”Repetisjoner” vil bli lest opp. Hold nå inne 
VELG-knappen i 1 til 2 sekunder til du hører meldingen ”Repetisjoner” etterfulgt av aktuell 
innstilling for dette punktet, for eksempel ”2 ganger”. Endre nå innstilling med PLUSS- eller 
MINUS-tasten og trykk til slutt på VELG-knappen for å lagre og avslutte programmeringen. Du 
kan velge verdiene 1, 2 eller 3 der 1 gir deg én opplesning, 2 gir deg 2 opplesninger og 3 gir deg 
3 opplesninger. 
 
 
SAMMENLIGNING MOT FORRIGE MÅLING, REFERANSEVEKT 
HappyDay kan programmeres slik at den forteller deg forskjellen mellom gjeldende og forrige 
måling for inntil 5 brukere eller personer. I det følgende eksempel forutsetter vi at HappyDay er 
satt opp med 2 brukere av denne funksjonen. Du må først fortelle vekten hvem du er før du veier 
deg, og dette gjør du ved å trykke med foten på veieplaten uten å gå opp på den. Stemmen vil 
da lese opp for eksempel ”Bruker 1 – Klar”, trykker du én gang til på veieplaten vil meldingen 
”Bruker 2” bli lest opp, nok et trykk vil ta deg tilbake til ”Bruker 1”. Dersom du velger ”Bruker 1” og 
nå stiger opp på vekten, vil gjeldende måling leses opp etterfulgt av forskjellen mellom denne og 
forrige måling. Et negativt resultat vil bety at du har gått ned i vekt mens et positivt vil bety at du 
har lagt på deg. 
 
NB! For å unngå misforståelser vil vi anbefale at du tenker deg nøye om og vurderer om dette er 
en funksjon som kan være nyttig for den som skal bruke vekten før du eventuelt setter den i drift.  
 
For å bruke denne funksjonen må vi først programmere antall brukere eller personer som skal 
benytte den. Gå frem slik: Trykk på VELG-knappen, meldingen ”Referansevekt” blir lest opp. 
Hold nå inne VELG-knappen i 1 til 2 sekunder til du hører meldingen ”Antall brukere” etterfulgt av 
aktuell innstilling for dette punktet, for eksempel 2. Endre nå innstilling for punktet med PLUSS- 
eller MINUS-tasten og trykk til slutt på VELG-knappen for å lagre og avslutte programmeringen. 
Du kan her velge mellom verdiene fra null til fem, der null betyr at funksjonen ikke benyttes, 2 
betyr at det er to brukere av denne funksjonen og 5 betyr at det er 5 brukere. 
 
 
TASTATURLÅS 
Når du skal transportere vekten, kan det være greit å ”låse” vekten slik at den ikke unødig står og 
leser opp måleresultater pga. bevegelsene den blir utsatt for under transporten. For å låse den, 
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gjør du slik: Trykk og hold inne PLUSS- og MINUS-tasten samtidig i 1 til 2 sekunder til du hører 
meldingen ”Tastaturlås PÅ”, meldingen ”Lock” vil nå vises i displayet og vekten er blokkert. For å 
låse den opp igjen, holder du nede de samme 2 tastene til meldingen ”Tastaturlås AV” blir lest 
opp, du kan nå bruke vekten som vanlig igjen. 
 
 
RENHOLD 
Bruk en myk klut så vidt fuktet i mildt såpevann for å tørke av HappyDay. 
 

 
 
TEKNISKE DATA 
 

Fysiske mål: 132 x 132 x 34 mm (l x b x h); ca 2kg inklusive batterier 
Måleenhet: Kilogram 
Oppløsning: 100 gram 
Kapasitet: 200 kg 
Batteri: 4 x 1,5V AAA eller LR3 batterier 

 
 
AVFALLSHÅNDTERING 
 
Kassering av elektronisk utstyr 

 

 
 
 
Brukte batterier 

 
 
Pb-Cd-Hg 
 
 
 
Dersom du trenger mer informasjon eller hjelp til HappyDay, kan du ta kontakt med Adaptor på 
telefon 23215555 eller sende en e-post til hjelpemidler@adaptor.no. 
 
 

Lykke til! 
 

 

NB!: Kjemiske stoffer og rensemidler eller utstyr med slipeeffekt må aldri brukes 
til rengjøring av vekten, disse vil skade den. 

I følge direktivet for avfall fra elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal kasserte 
elektriske apparater samles inn for videre behandling. Vennligst ikke kast dette 
produktet sammen med vanlig husholdningsavfall når du i fremtiden skal kassere 
det, men levér det til et oppsamlingspunkt for slikt avfall, f.eks. stedet der du 
kjøpte det. 

Ta hensyn til miljøet når du kaster batterier. Lokale regler eller forskrifter om 
kassering av batterier skal overholdes nøye. 

Batterier som er merket med følgende bokstaver inneholder farlige/forurensende 
stoffer: Pb = inneholder bly / Cd = inneholder cadmium / Hg = inneholder 
kvikksølv 


