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Sydämelliset onnittelut
Ostamalla seca 210 -mittausmaton olet hank-
kinut tarkan ja samalla kestävän imeväisikäisille 
tarkoitetun pituudenmittauslaitteen.
seca 210 -mittausmatto on suunniteltu käytet-
täväksi lastenlääkäreiden vastaanotoilla, lasten-
sairaaloissa tai kätilöiden ja lastenlääkäreiden 
kotikäynneillä.
Mittausmaton voi rullata kokoon, joten se 
tarvitsee vain vähän tilaa. Tämän lisäksi maton 
päävasteessa on reiät, joista matto voidaan 
ripustaa riippumaan seinälle.

Turvallisuus
Ennen kuin otat uuden mittausmaton käyttöön, 
varaa vähän aikaa seuraavien turvallisuusohjei-
den lukemiseen.

Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
● Älä koskaan jätä vauvaa mittausmatolle 

ilman valvontaa.
● Suorita mittaus vain sellaisella alustalla, jolta 

vauva ei voi pudota.
● Puhdista mittausmatto säännöllisesti ja 

desinfi oi se tartuntatautien varalta.
● Jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkkaa, 

siinä olisi ihanteellisesta olla mukana kaksi 
henkilöä.

Käyttö
Mittaaminen:
1. Aseta vauva mittausmatolle. Vauvan pään 

täytyy olla kiinni mittausmaton  
 päävasteessa (1).
2. Työnnä oikealla kädellä jalkavastetta (2) 

vauvan jalkaterien suuntaan ja pidä samalla 
vauvasta kiinni vasemmalla kädellä.

3. Suorista vauvan jalat painamalla vasemmalla 
kädellä vauvan polvia varovasti mittausmat-
toa vasten.

4. Aseta oikealla kädellä jalkavaste (2) suoras-
sa kulmassa vauvan jalkapohjia vasten.

5. Lue pituus mittausmaton pohjassa olevasta 
merkistä (3).

Toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti saavutat 
paremmin +/- 5 mm:n tarkkuuden.
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Mitat (L x K x S): 300 mm x 140 mm x 
 1340 mm
Omapaino: n. 500 g
Lämpötila-alue: +10°C - +40°C
Lääketieteellinen 
tuote direktiivin 
93/42/ETY 
mukaan: Luokka I mittaustoiminnolla

Hävittäminen
Jos mittausmatto tulee käyttökelvottomaksi, 
voit kysyä paikalliselta jätehuollolta, kuinka se 
hävitetään asianmukaisesti.

Takuu
Myönnämme puutteista, jotka johtuvat materiaali- tai 
valmistusvirheistä, kahden vuoden takuun toimitus-
ajankohdasta alkaen. Kaikki liikkuvat osat, kuten esim. 
paristot, sähköjohdot, verkkolaitteet, akut jne., eivät 
kuulu takuun piiriin. Takuun piiriin kuuluvat puutteet 
poistetaan asiakkaalle maksutta esitettäessä ostokuitti. 
Muita vaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. 
Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvät kulut menevät 
asiakkaan laskuun, jos laite on muulla kuin asiakkaan 
paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää
korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen on käytetty 
kokonaista alkuperäispakkausta ja
tavara on varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen  tavalla 
kuin alkuperäisessä toimituksessa. Kaikki pakkausosat 
tulee säilyttää tallella tästä syystä.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkilö, jota 
seca ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tähän.

Ulkomailla olevia asiakkaita pyydämme kääntymään 
takuutapauksessa suoraan kyseisen maan myyntiliik-
keen puoleen.

-yhdenmukaisuusvakuutus

Mekaaninen pituudenmittauslaite

malli seca 210

Erä-nro: ks. mittausmaton

Mittausmatto täyttää lääketieteellisistä tuot-
teista annetun direktiivin 93/42/ETY voimassa 
olevat vaatimukset.

seca gmbh & co. kg.

 

Puhdistus
Puhdista mittausmatto tarvittaessa kotitalou-
dessa käytettävällä pesuaineella tai tavan-
omaisella desinfi ointiaineella. Noudata aineen 
valmistajan antamia ohjeita.

Tekniset tiedot
Mittausalue: 100 - 990 mm / 4 - 39 
 tuumaa
Jako: 5 mm / 1/4 tuumaa
Tarkkuus: parempi kuin +_ 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
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