
Waga kolumnowa WUNDER model C201/202

Wybierając profesjonalną elektroniczną wagę kolumnową WUNDER model C201 i C202
dokonałeś zakupu urządzenia o wysokiej precyzji.

Od ponad 40 lat firma WUNDER wykorzystuje swoje doświadczenie służąc zdrowiu.
Mechaniczna waga Wunder model C201 i C202 jest zgodna z normami obowiązującymi

w szpitalach, klinikach i ośrodkach opieki medycznej. Wagi C201 i C202 są
wyrobami medycznymi klasy LM z urządzeniem pomiarowym zgodnym z klasą precyzji III (zgodnie z

normami 93/42 i 90/384 EWG.

Spis treści

1. SPECYFIKACJE OGÓLNE .......................................................................................................  2

2. BEZPIECZEŃSTWO .................................................................................................................  2

3. OPIS I ZAPLANOWANE ZASTOSOWANIE ............................................................................. 2

4. DANE TECHNICZNE ................................................................................................................  3

5. MONTAŻ ...................................................................................................................................  3

6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ................................................................................................  5

7. KONSERWACJA I WSPARCIE ................................................................................................  7

8. ZGODNOŚĆ ..............................................................................................................................  7

9. TABLICZKI ZNAMIONOWE .....................................................................................................  7

10. WYRZUCANIE I USUWANIE ..................................................................................................  8

11. RĘKOJMIA ..............................................................................................................................  9

12. MONTAŻ I STOSOWANIE MECHANICZNEGO

13. STADIOMETRU TELESKOPOWEGO (OPCJA) .................................................................... 10



1. SPECYFIKACJE OGÓLNE

UWAGA! Dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem przyrządu, ponieważ zawiera ona ważne 
informacje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI.

Opisy i ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji nie są wiążące.
WUNDER zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wymaganych w celu ulepszenia przyrządu 
bez konieczności aktualizowania
dokumentacji.
W sprawach wszelkich dodatkowych informacji dotyczących użytkowania produktu, konserwacji i pomocy
dostępny jest nasz dział obsługi klienta.

Symbole:
W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

2. BEZPIECZEŃSTWO

Operatorzy muszą uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Muszą

także nauczyć się prawidłowych procedur użytkowania narzędzi oraz konserwacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za dowolne szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym utratę zysku i

wszelkie  inne  szkody  związane  z  prowadzoną  działalnością  biznesową,  spowodowane  wykorzystywaniem

narzędzia, które nie jest zgodne z zaleceniami niniejszej instrukcji.

• Zachować tę instrukcję do wglądu na przyszłość i jako wsparcie przy szkoleniu personelu.

• Nie przeciążać urządzenia ponad jego maksymalne obciążenie

• Nie obciążać w sposób gwałtowny.

• Nie należy naciskać przycisków przy użyciu ostrych lub tnących przedmiotów.

• Nie próbować otwierać narzędzia.

• Nie usuwać plomb na urządzeniu.

• Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

• Regularnie wykonywać czynności konserwacyjne i przeglądy metryczne.

3. OPIS I ZAPLANOWANE ZASTOSOWANIE

Narzędzie jest przeznaczone do ważenia osób w instytucjach opieki medycznej w ogólnych celach 

diagnostycznych.

Środowisko użytkowania: szpitale i przychodnie lekarskie. Pomieszczenie, w którym urządzenie jest 

montowane musi być wyposażone w sieć elektryczną zgodną z obowiązującymi przepisami. Zawsze używać 

urządzenia ważącego w miejscu, które nie jest ono narażone na zakłócenia magnetyczne.

URZĄDZENIE MEDYCZNE I KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

URZĄDZENIE POMIAROWE

KLASA PRECYZJI

CERTYFIKAT GWARANCYJNY

UWAGA! UMIESZCZANE PRZED OPISEM PROCEDUR. NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE 
SPOWODOWAĆ USZKODZENIA PRODUKTU

OSTRZEŻENIE!  UMIESZCZANE  PRZED  OPISEM  PROCEDUR.  NIEPRZESTRZEGANIE  MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIA PRODUKTU I / LUB URAZ OPERATORA LUB PACJENTA

ODPADY ZSEE



Osoby upoważnione do wykorzystywania produktu: operatorzy i lekarze, którzy są zaznajomieni z 

produktem.

Nadzór i odpowiedzialność: narzędzie musi być użytkowane wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego 

lekarza lub wykwalifikowanego personelu odpowiedzialnego za konserwację i okresowe kontrole.

Ograniczenia w użytkowaniu: wyrób medyczny może być uzywany wyłącznie w sposób opisany w instrukcji.

4. DANE TECHNICZNE
Model C201 kolumnowy C202 kolumnowy

Udźwig 100-200g/ 450lb 220 kg/ 485lb

Kategoria 50-100g 100 g

Producent Wunder Sa.bi.srl Trezzo S/Adda Mediolan Włochy

Aprobata OIML Klasa III

Jednostka miary kg/ lb

Temperatura pracy 0°C - 35°C

Akcesoria w zestawie Stadiometr teleskopowy 60-210cm / 24-84 cali 5mm/ 0,25 cala

5. MONTAŻ

Opakowanie zawiera:

1. Kolumna i głowica z systemem ważącym

2. Pręt kotwiący kolumnę (pręt wewnątrz kolumny)

3. Podstawa z platformą gumową

4. Teleskopowy stadiometr do pomiar wzrostu

5. Kółka do transportu

6. Zestaw montażowy 8 różnych śrub i 1 klucz

7. Instrukcja obsługi

ETAP 1: Montaż podstawy kolumny

UWAGA! Podczas przechylania podstawa i platforma muszą znajdować się blisko siebie, aby / zapobiec 

wystawaniu tulei dźwigni.

Umieścić kolumnę wagi na stole w położeniu poziomym (Rys. 3)

1. Rozwiązać kable blokujące dźwignie.

2. Wyjąć pręt kotwiący przy pomocy klucza i zaczepić dłuższy bok dźwigni, żeby połączyć go z prętem 

kotwiącym kolumny (Rys. 3-1)

Ostrożnie umieścić wagę na ziemi.



Połączenie między wagowskazem a długą dźwignią

ZOOM

Odłączyć kable



ETAP 2: Połączenie pręta kotwiącego kolumny i dźwigni podstawy

Połączyć pręt kotwiący kolumny z długą dźwignią za pomocą klucza hakowego dostarczonego w opakowaniu 

(RYS. 3-1/ 3-2/ 3-3)

ETAP 3: Mocowanie kolumny / podstawy (platforma)

Umieścić wagę na podłożu i zamocować kolumnę do podstawy za pomocą dostarczonych śrub.

6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Umieścić narzędzie na płaskiej powierzchni, aby zapewnić precyzję pomiaru ciężaru

2. Sprawdzić, czy wskaźnik odczytu wagi jest ustawiony na zero.

3. Wejść na podstawę (platformę ) wagi.

4. Wybrać "Odważnik kg" do pomiaru w kg i "Odważnik 100g" do pomiaru 100g.

5. Kiedy pręt  wyważający pozostaje  zawieszony,  a wskaźnik  znajduje się na czerwonym znaku, waga jest

prawidłowa.

6. Odczytać wagę za pomocą dwóch odważników: kg i 100g.

Uchwyt hakowy

Przycisk

Linijka

Pręt
CiężarRegulator pręta - kg

Głowica kolumny
Śruba regulacyjna

Ramię pośrednie
Pręt kotwy

KolumnaŚruby

Platforma

Podstawa



7. Zejść powoli z platformy i ustawić oba odważniki na zero.

ROMANO kg

WSKAŹNIK ODCZYTU kg

ROMANO 100g 

WSKAŹNIK ODCZYTU

100G

WSKAŹNIK WAGI



7. KONSERWACJA I WSPARCIE

OSTRZEŻENIE! Zaleca się regularne zabiegi konserwacyjne. Częstotliwość powinna zostać 

określona przez użytkownika.

Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta WUNDER.

Aby zapewnić lepsze i dłuższe użytkowanie produktu zaleca się regularne dokładne czyszczenie.

Narzędzie należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym. 

Unikać użycia rozpuszczalników lub produktów ściernych.

W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z terminala i przykryć 

akumulator, aby uniknąć uszkodzenia.

Podczas transportu, upewnić się, że narzędzie nie jest narażone na uderzenia lub duży nacisk mechaniczny.

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w sprawie napraw i wsparcia.

8. ZGODNOŚĆ

URZĄDZENIE DO WAŻENIA WUNDER: MODEL C201/C202

Zaświadczamy, że narzędzie zostało sprawdzone i przeszło testy funkcjonalne.

Jest ono zgodny z następującymi normami i przepisami:

2009/23/WE; 93/42/WE; EN45501

9. TABLICZKI ZNAMIONOWE

UWAGA! Tabliczka znamionowa zawiera wskazanie roku produkcji, np. 13-2013 i tak dalej.



10. WYRZUCANIE I USUWANIE

Magazynowanie

W przypadku długotrwałego magazynowania części, które mogą ulec uszkodzeniu przez kurz powinny być 

zabezpieczone.

Usuwanie

Kiedy przedmiot nie jest już używany, musi zostać pozbawione możliwości użytkowania. Części niebezpieczne

muszą zostać zabezpieczone.

Usuwanie  UE 2002/96/WE

Produkt  ten  jest  zgodny  z  Dyrektywą  UE 2002/96/WE Symbol  przekreślonego  kosz  na  śmieci  oznacza,  że

produkt,  po  zakończeniu  swojego  cyklu  życia,  nie  może  być  traktowany  tak  jak  inne  odpady  domowe,  ale

powinien zostać zabrany do centrum recyklingu specjalizującego się w sprzęcie elektronicznym lub zwrócony do

sprzedawcy  przy  zakupie  produktu  podobnego.  Użytkownik  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  usunięcie

produktu.  Odpowiedni  recykling,  obróbka  i  utylizacja  zgodna  z  zasadami  ochrony  środowiska  zmniejszają

negatywne skutki dla środowiska i zdrowia i promują recykling materiałów, z których produkt został wykonany.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych metod zbiórki, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą

usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiony został produkt.

Jako konsument, użytkownik jest zobowiązany przez prawo do zwracania wykorzystywanych lub zużytych baterii.

Można dostarczyć baterie do punktów zbiórki publicznej w swoim mieście. Jest również możliwe oddanie ich do

dowolnego  sprzedawcy  baterii  posiadającego  specjalne  pojemniki.  Sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  należy

dostarczyć do specjalnych punktów zbiórki również w przypadku wyrzucania.

UWAGA: Poniższe symbole wskazują na obecność substancji niebezpiecznych

Baterie:

Pb Pb = baterie zawierające ołów Cd Cd = baterie zawierające kadm

Hg Hg = Baterie zawierające rtęć

UWAGA! Nie wyrzucać podzespołów elektrycznych i zużytych baterii do odpadów komunalnych 

Dostarczyć baterie do dowolnego lokalnego punktu zbiórki.



11. GWARANCJA

Niniejszy certyfikat powinien zostać zachowany do czasu wygaśnięcia gwarancji.

Musi zostać przedstawiony wraz z fakturą, paragonem fiskalnym, lub specyfikacją wysyłkową, podającymi nazwę 

sprzedawcy oraz datę zakupu w każdym przypadku, kiedy konieczna jest interwencja techniczna. W przypadku 

niezgodności, użytkownik nie będzie mgł skorzystać z jakiegokolwiek prawa gwarancyjnego.

Gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu i jest ważna przez okres wskazany w obowiązującym 

katalogu/cenniku.

Gwarancja oznacza nieodpłatną wymianę lub naprawę, w określonych warunkach, elementów wyposażenia, 

które według uznania producenta, posiadają wady w chwili sprzedaży. Wunder zadecyduje, czy element zostanie 

naprawiony lub wymieniony.

Gwarancja nie obejmuje:

• uszkodzeń spowodowanych transportem, upadkami, zaniedbaniami lub ingerencja w sprzęt

• uszkodzeń wynikających z braku umiejętności użytkowania lub niewłaściwego użytkowania

• uszkodzeń, wynikających z nieodpowiedniej instalacji elektrycznej lub zmian wynikających z warunków 

środowiskowych, pogodowych lub innych

• uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu urządzenia oraz napraw wykonanych przez osoby 

nieupoważnione

• interwencji na miejscu dotyczących regularnych kontroli lub domniemanych wad

• rutynowej konserwacji i wszystkiego, co można uznać za normalne zużycie wynikające z użytkowania

Interwencji można odmówić w przypadku, jeżeli narzędzie zostało w dowolny sposób zmienione lub przerobione

W przypadku interwencji na miejscu, użytkownik powinien uiścić stałą opłatę. Jeżeli urządzenie jest naprawiane w

autoryzowanym centrum serwisowym Wunder, koszty i ewentualne ryzyko związane z transportem są ponoszone

przez użytkownika.

Wunder nie ponosi odpowiedzialności za szkody o dowolnym charakterze, spowodowane bezpośrednio lub 

pośrednio w stosunku do osób, zwierząt lub przedmiotów, wynikające z nieprzestrzegania wskazówek zawartych 

w niniejszej instrukcji lub z nieprawidłowego użytkowania.

W przypadku sporów, sądem właściwym jest Sąd w Bergamo (Włochy).



12. MONTAŻ I STOSOWANIE MECHANICZNEGO STADIOMETRU 
TELESKOPOWEGO (OPCJA)
Patrz RYS. 4, aby zapoznać się z instrukcją montażu stadiometru

Stosowanie mechanicznego stadiometru teleskopowego

UWAGA! Do pomiaru wzrostu, pacjent musi stanąć na platformie wagi.

POMIAR POWYŻEJ 131 CM

Pręt stadiometru

Stadiometr

Stadiometr

Przycisk

Kolumna Kolumna

Przycisk

Tylny otwór pręta stadiometru

Platforma

Podstawa

Montaż stadiometru

Umieścić wsporniki stadiometru 
w śrubach na kolumnie

Za pomocą dołączonego klucza
wkręcić  dwie  śruby  z  łbem
sześciokątnym,  aby
zamocować  stadiometr  do
kolumny

stadiometr jest gotowy do użycia

Podnieść dźwignię zagłówka

Umieść ją w pozycji poziomej

Obniżać pręt do chwili, aż dźwignia 
zagłówka dotknie głowy pacjenta.
Wzrost można odczytać w punkcie 'A'



POMIAR PONIŻEJ 131 CM

Obniżać dźwignię zagłówka i wcisnąć 
czarny przycisk centralnej blokady

Przytrzymując wciśnięty przycisk blokady 
obniżać dźwignię zagłówka

Obniżać pręt do chwili, aż dźwignia 
zagłówka dotknie głowy pacjenta.
Wzrost można odczytać w punkcie 'B'



Dystrybutor 

Medica 91 Sp. J.

ul. Poplińskich 5A/3

61-573 Poznań

tel. 61 835 49 79

e-mail: info@medica91.com

www.medica91.com

mailto:info@medica91.com

