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1: Inledning 
Å CareTecs vägnar vill vi tacka för köpet av den här produkten. Längst ner på 
bruksanvisningen hittar du mer information om företaget. 
 
Heidi – den lättanvända, fina och talande köksvågen från CareTec. Heidi har 
förutom de olika standardfunktionerna, även en tarafunktion. Köksvågen Heidi 
har en kvadratisk platta som är ca 180 kvadratcentimeter, vilket betyder att det 
finns tillräckligt med plats att ställa skålar och behållare med olika former och 
storlekar stabilt på plattan 
 

 

 

 
 
 
 

 

Varning: Starta inte vågen utan att först ha läst och förstått 
bruksanvisningen. Spara även bruksanvisningen för senare 
tillfälle och ge den vidare tillsammans med vågen om det skulle 
behövas. 

 

Varning: Vågen får bara återlämnas inom tiden för ångerrätt (14 
dagar). Alla originaldelar ska returneras i sin originalförpackning 
och vara i försäljbart skick. Saknas något eller är någon del 
skadad dras detta av priset vid återköp. 

 
Varning: Överskrid aldrig maxvikten på 5 kg 
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2: Beskrivning och leveransinnehåll 
I leveransen medföljer, förutom vågen, 4 st 1,5 V AAA batterier och en 
bruksanvisning. En nätadapter finns som tillbehör.  
 

 
 
 
Ställ Heidi på de sex gummifötterna, så att den lätt sneda delen med displayen 
och knapparna är riktad emot dig.  
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Ovansida 
Den lätt sneda delen med displayen och knapparna är riktad mot dig. Följande 
knappar kan du känna: längst till vänster har du På/Av-knappen (markerad med 
taktil punkt). I mitten sitter plus- (den högra) och minusknappen (den vänstra) 
bredvid varandra. Med de här knapparna ställer  du in volymen och knapplåset. 
Knapparna på den högra sidan som ligger över varandra heter (nedifrån och 
upp): knapp 1, knapp 2 och knapp 3. De behövs för upprepningsfunktionen 
(knapp 1), referensmätningen (knapp 2) och tilläggsvikten (knapp 3). Bakom den 
sneda delen med displayen och knapparna finns plattan (vågskålen) På den 
ställs det som ska vägas.  
 
Sidorna 
På Heidis vänstra sida finns det 3 uttag. Uttaget längst bak är till för nätadapter. 
Det i mitten är ett uttag för våra servicetekniker. Uttaget närmast dig är till för 
hörlurar. Hörlurar måste köpas separat. 
 
Undersida 
Vänd vågen upp och ner. På undersidan känner du 6 små kvadratiska 
gummifötter som gör att Heidi står stabilt. Under den lätt sneda delen med 
display och knappar, finns det rektangulära batterifacket. Direkt nedanför finns en 
kvadratisk platta som är räfflad i mitten – det är högtalaröppningen. 
 
 
3: Strömförsörjning 
Köksvågen Heidi kan drivas med både batteri och ström. Den pasande 
nätadaptern går att köpa separat. 
 
Batterianvändning 
Tryck på flärpen och dra samtidigt locket mot högtalaröppningen för att öppna 
batteriluckan. Det går inte att ta bort locket helt och hållet. Lägg i de medföljande 
batterierna i luckan. Tänk på att sätta i dem åt rätt håll (den platta minuspolen 
måste läggas mot fjädern som står ut en bit i luckan) När batterierna har lagts i 
korrekt hörs en signalton som bekräftelse. Stäng batteriluckan. 
 

 
 

Varning: Byt batterier när Heidi säger ”batteri tomt“! 
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Strömförsörjning 
Heidi kan drivas antingen med batterier eller ström. En tillhörande nätadapter är 
inte inkluderad utan måste beställas separat.  
 
Använd uttaget längst bak. Sätt i kontakten i ett uttag i väggen (den smala delen 
kopplas ihop med Heidis uttag). Battterierna kan lämnas kvar i vågen.  
 
 
4: Start och knappbeskrivning 
Ställ Heidi på en plan och stabil yta. Använd skålar eller behållare i olika storlekar 
som passar till vägning.  
 
4.1: Start och avstängning 
Tryck på den runda knappen på vänster sida. Du kommer att höra: ”redo“. För att 
stänga av Heidi trycker du lite längre på samma knapp. En signal bekräftar 
avstängningen.  
 
4.2: Vägning 
Ställ det som ska vägas i mitten på plattan. När vikten inte längre ändras, syns 
den på displayen och talas även klart och tydligt om. . 
 
4.3: Tarafunktion 
Även när något är placerat på plattan (t ex en skål), så kan nollställa vågen med 
På/Av-knappen efter att vikten av det som redan står på plattan har talats om. Du 
kommer att höra ”tara“. Vågen är nollställd och beredd för en ny vägning. Använd 
den här funktionen för att väga innehållet i en skål utan att behöva ta hänsyn till 
hur mycket skålen väger.  Tarafunktion kan upprepas till dess att maxvikten på 5 
kg är nådd.  
 
4.4: Volyminställningn 
Använd plus- eller minusknappen för att ställa in volymen. Du hittar dem bredivd 
På/Av-knappen (på höger sida). Den vänstra knappen minskar och den högra 
knappen ökar volymen. Sammanlagt har Heidi 6 volymnivåer. Den valda nivån 
talas om. 
 
4.5: Knapplås 
Tryck samtidigt på de två volymknapparna för att aktivera knapplåset. Du 
kommer att höra “knapplås på”. För att stänga av knapplåset trycker du samtidigt 
på volymknapparna igen till du hör “knapplås av”. 
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4.6: Upprepning 
Med ett tryck på knapp 1 (längst ner till höger) upprepas det senaste resultatet.  
 
4.7: Referensmätning 
Med den s.k. referensmätningen bestämmer du en målvikt innan mätningen. 
Därefter börjar du med vägningen. Heidi talar om hur mycket som saknas eller 
om vikten eventuellt överstigs. 
 
4.7.1: Inställning av referensvikt (”önskad vikt“)  
Tryck länge på knapp 2 (mittenknappen på högra sidan). Du kommer att höra: 
”lägg på önskad vikt“. Lägg nu på den önskade vikten på plattan (vågskålen). 
Vikten kommer att talas om. Tryck på knapp 2 igen för att spara referensvikten.  
 
4.7.2: Mätning av referensvikt 
Tryck snabbt på knapp 2 (mittenknappen till höger). Du kommer att höra: ”Lägg 
på önskad vikt“. När du börjar med vägningen kommer du att höra en 
tonfrekvens. Ju närmre du befinner dig din önskade vikt desto högre och 
snabbare blir tonfrekvensen. Om du överstiger den angivna vikten blir 
tonfrekvensen lägre igen. När du har nått referensvikten hör du en oavbruten 
signalton. Du kan avsluta referensmätningen genom att trycka på knapp 2 igen.  
 

 
4.8: Tillägg av vikter  
Knapp 3 (längst upp till höger) gör det möjligt att addera mätna värden. Lägg på 
det du vill väga på plattan och tryck på knapp 3 för att spara den vikten. Heidi 
talar om den adderade vikten plus den sparade sammanlagda vikten. Efter 
borttagning av sakerna från plattan, upprepas den senast sparade vikten.  
Upprepa för att addera mer vikter efter varandra.  
Med ett långt tryck på knapp 3 raderas den sparade vikten. Bekräftelsen talas 
om. 
 

 

Observera: Knapplåset kan även stängas av genom att dra ur 
sladden eller att ta ur batterierna.  

 

Observera: Tänk på mängden som ska fyllas (gäller först och 
främst för vätska) när den önskade vikten är nådd eller 
överskriden.  
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4.9: Enhetsinställning  
Tryck på knapp 1 och 3 samtidigt för att välja mellan enheterna gram och hekto.  
 
 
 
5: Säkerhetsanvisningar 

− Utsätt inte vågen för hög fuktighet, väldigt höga eller låga temperaturer, 
damm och smuts. En korrekt och säker användning kan bara garanteras 
vid temperaturer mellan +5 and +35 °C. Om vätska kommer in i höljet, ta ur 
batterierna, torka torrt.   

− Placera vågen i ett stadigt, plant läge. T ex en arbetsbänk i köket.   
− Ta ur batterierna om du inte använder vågen under en längre tid, detta för 

att undvika läckage. 
− Se till att batterierna sätts i åt rätt håll (polaritet). 
− Den här köksvågen har en max vikt på 5 kg. Överstig aldrig den max 

tillåtna vikten.    
− Lägg inga föremal på vågen när den inte används 
− Mätningar kan bli påverkade av elektromagnetiska fält (t ex användning av 

mobiltelefon i direkt närhet av vågen). 
 
 
 
6: Rengöring och underhåll 
Använd en fuktig trasa for att rengöra vågen.   
 

 
 
 

 

Varning: Vätska får inte komma in i vågen! Använd ej starka 
rengöringsmedel eller skursvampar med hård yta för att undvika 
att skrapa eller skada vågen på annat sätt. 
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7: Teknisk data 
 

Storlek: 
Längd: 220 mm 
Bredd: 145 mm 
Höjd: 25,5 - 26,8 mm 

Vikt: 588 g 
636 g (inkl. batterier) 

Strömförsörjning: 4 Stk 1,5 V AAA Mikro-Batterier eller 
Nätadapter (inte inkluderad) 

Leveransomfang: 
Köksvågen Heidi, 4 x 1,5 V AAA batterier samt 
bruksanvisning. 
Nätadapter och hörlurar kan beställas separat 

 
 
 
 
8: Garanti och service 
Fr.o.m. inköpsdatum gäller följande garanti: 
 

−   ett år på vågen, 
−   ett år på tillbehör (nätadapter, hörlurar etc.), 
−   sex månader på medföljande delar (hölje, etc) 
−   på batterierna finns det ingen garanti 

 
Vid eventuellt problem under garantitiden, kommer vågen antingen att repareras 
eller utbytas utan extra kostnad. Vid utsättning av vätksor, starka 
elektromagnetiska fält, öppning av höljet eller om vågen tappas i golvet förfaller 
garantin. Om du har problem med Heidi, vänligen kontakta CareTec eller din 
lokala återforsaljare innan du lämnar tillbaka vågen. Vi kommer då att informera 
dig om hur vi måste gå tillväga.för att lösa problemet. Höljet får bara öppnas av 
autoriserade tekniker!  
 
CareTec förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar till 
produkterna utan skicka ut information om detta.  
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9: Lagenlig information ang. avfallshantering 
 
9.1: Kassering av elektroniska produkter 
 

 
9.2: Återvinning av batterier 
 

 
Pb-Cd-Hg De här tecknen kan finnas på batterier. 

Pb = innehåller bly 
Cd = innehåller kadmium 
Hg = innehåller kvicksilver 

 

 

Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt 
hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. 
Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare 
information om återvinning eller återvinningsstationer. 

 

Batterier får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet, de ska 
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun 
eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning och 
avfallshantering. 
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10: Förekommande symboler 
 

 

 

 

 
 
 

 
Varning 

 
Obeservera 

 
Får inte slängas med vanligt hushållsavfall 

 
Tillverkare 
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11: Tillverkare 
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