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Hjertelig tillykke
Med målemåtten seca 210 har De købt et præ-
cist og samtidig holdbart længdemåleapparat 
til spædbørn.
Målemåtten seca 210 er specielt beregnet til 
brug hos børnelæger, på børnehospitaler eller 
til jordemødres eller børnelægers besøg i hjem-
mene.
Målemåtten kan rulles sammen og optager 
derfor kun lidt plads.
Desuden er der huller i måtten ved hoved-
stopanslaget, som kan bruges til at hænge 
måtten op på væggen.

Sikkerhed
Inden De tager den nye målemåtte i brug, 
bedes De bruge lidt tid på at læse de nedenstå-
ende sikkerhedshenvisninger igennem.

Overhold henvisningerne i brugsanvisningen.
● Lad aldrig spædbarnet ligge på målemåtten 

uden opsyn.
● Gennemfør altid kun målingen på et under-

lag, spædbarnet ikke kan falde ned fra.
● Sørg for, at målemåtten regelmæssigt bliver 

renset og desinfi ceret for at undgå en over-
føring af smitsomme sygdomme.

● Det er bedst at være to personer om målin-
gen, for at den kan blive præcis.

3. Stræk benene ved forsigtigt at trykke spæd-
barnets knæ lidt ned på måttens bund med 
venstre hånd.

4. Med højre hånd lægges fodstopanslaget (2) 
i en ret vinkel mod barnets fodsåler.

5. Afl æs kropslængden på markeringen på 
bunden af målemåtten (3).

Hvis den ovennævnte fremgangsmåde overhol-
des, opnår man en nøjagtighed, som er bedre 
end +/- 5 mm.

Betjening
Måling:
1. Spædbarnet lægges på målemåtten. 

Spædbarnets hoved skal ligge mod måle-
måttens hovedstopanslag (1).

2. Med højre hånd skubber man fodstopansla-
get (2) hen i retning af spædbarnets fødder. 
Med venstre hånd holdes barnet fast.
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Mål (B x H x D): 300 mm x 140 mm x 
 1340 mm
Egenvægt: ca. 500 g
Temperatur-
område: +10° C til +40° C
Medicinsk produkt 
iht. direktiv 
93/42/EØF: Klasse I med målefunktion

Bortskaffelse
Når målemåtten en gang ikke skal bruges 
mere, kan det ansvarlige affaldsselskab give 
oplysning om de nødvendige forholdsregler til 
en faglig korrekt bortskaffelse.

Garanti 
For mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, 
gælder en to års garantifrist fra dagen for leveringen. 
Alle bevægelige dele, f.eks. batterier, kabler, netenheder, 
akkuer osv., er udelukket herfra. Mangler, som dækkes 
af garantien,
udbedres gratis for kunden mod fremlæggelse af salgs-
kvitteringen. Der kan ikke tages hensyn til andre krav. 
Udgifter for transporten frem og tilbage debiteres kun-
den, hvis apparatet befi nder sig på et andet sted end 
kundens adresse. Ved transportskader kan garantikrav 
kun gøres gældende, hvis hele den originale emballage 
er blevet benyttet til transporter, og varen har været sik-
ret og befæstet deri på tilsvarende måde som  originale 
emballagetilstand.Opbevar derfor alle emballagedele.

Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes
af personer, som ikke udtrykkeligt er autoriseret
hertil af seca.

I garantitilfælde beder vi kunder i udlandet om at hen-
vende sig direkte til sælgeren i det pågældende land.

-overensstemmelsesattest

Mekanisk længdemåleapparat

model seca 210

charge nr.: se målemåtten

Målemåtten opfylder de gældende krav fra 
direktiv 93/42/EØF.

seca gmbh & co. kg.

 

Rensning
Rens målemåtten efter behov med et hus-
holdningsrensemiddel eller et almindeligt 
desinfektionsmiddel. Overhold producentens 
henvisninger.

Tekniske data
Måleområde: 100 - 990 mm / 4 - 39 inch
Inddeling: 5 mm / 1/4 inch
Nøjagtighed: bedre end +_ 5 mm

Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg
      : www.seca.com
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seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg  Germany

Phone  +49 (0)40 20 00 00 0

Fax  +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail  info@seca.com

All contact data under www.seca.com

group
 deutschland

 france

 united kingdom

 north america

 schweiz

 zhong guo

 nihon

 mexico

 austria

17
-1

0-
0X

-X
XX

 X
/x

x 
x

17
-1

0-
02

-2
22

  h
/0

8 
L


