
Het LikoScale 350-accessoire is een gemakkelijke, gebruiksvriendelijke weegschaal, bedoeld voor het wegen van patiënten 
in mobiele of stationaire liften van Liko. Bij het samen gebruiken met liften en tilaccessoires van Liko kunt u met het 
LikoScale 350-accessoire veilig en gemakkelijk wegen. 
Het gewicht in kg wordt weergegeven op het digitale display van de weegschaal. 
De LikoScale 350 is gecertificeerd volgens de Europese richtlijn NAWI 2014/31/EU (niet-automatische weeginstrumenten). 
De weegschaal mag alleen worden gebruikt in combinatie met goedgekeurde liften en accessoires, conform de instructies 
in deze handleiding. 

* Deze gebruikershandleiding is een aanvulling op de gehele documentatie zoals uitgegeven door de fabrikant van de weegschaal. 
De bedoeling van dit document is het voor onze cliënten gemakkelijker te maken om de LikoScale te gebruiken in 
combinatie met producten van Liko. Voor meer informatie over de weegschaal verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing 
van de fabrikant (bijgesloten).

De LikoScale 350 kan worden gebruikt in combinatie met de volgende liften van Liko:

Golvo™ mobiele lift (alle modellen)

Likorall™ plafondlift (alle modellen)

Multirall™ plafondlift (alle modellen)

Liko™ MasterLift plafondlift (alle modellen)

LikoGuard™ plafondlift (alle modellen)

-  Hiervoor is ofwel een snelkoppelingkit 1, 
productnr. 3308810 of vaste kit 1, 
productnr. 3308820 nodig)

Viking™ mobiele lift (S, M, L, XL) 

-  Vereist adapter 12 mm, productnr. 2016504.

Uno™ mobiele lift (alle modellen) 

-  Voor Uno-modellen met serienummers vanaf 31825 
is de adapter 12 mm, productnr. 2016504 vereist.

-  Voor Uno-modellen met serienummers tot 31824 
is de adapter 8 mm, productnr. 2016502 vereist.

Omdat de tilhoogte bij het samen gebruiken van de LikoScale met de LikoLight™ mobiele lift of Viking™ XS beperkt 
is bevelen wij deze alternatieven niet aan.
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Controleer voor het monteren of u beschikt over het volgende:

• Tool kit, 2 schroeven, 2 borgmoeren • Conformiteitsverklaring
• 2 kappen • Gebruiksaanwijzing van fabrikant
• Accu • Verklaring van kalibratie
• Gebruikershandleiding van Liko 

De LikoScale 350 wordt geleverd met een 9 V batterij met een levensduur van ongeveer 3000 uitlezingen. 
Inzetten van de batterij:
1. Open de klep op de zijkant van de weegschaal.
2. Zet de batterij in. 
3. Sluit de klep.
Als de batterij moet worden vervangen verschijnt er op de linkerzijde van het display een klein 
batterijsymbool. 

N.B.: Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt.

Montagevoorschriften

Inzetten/vervangen van de batterij

De LikoScale 350 wordt geleverd met twee kappen. Het soort bevestiging dat u boven en onder de schaal hebt en het soort 
tiljuk dat u hebt bepalen of beide kappen worden gebruikt. Volg de montagevoorschriften voor de betreffende lift, 
bevestigingspunt en tiljuk.

Viking™ mobiele lift, Uno™ mobiele lift: vaste montage met adapter

1.  Verwijder het tilaccessoire van de lift.

2.  Monteer de geschikte adapter (zie vorige pagina) op de lift conform de montage-instructie. 

3. Bevestigingspunt onder de weegschaal:
 Alternatief 1 met universeel tiljuk
 Zet een kap op het onderste bevestigingspunt van de schaal.
  Bevestig het tilaccessoire onder de lift met behulp van de meegeleverde bout  

en de zelfborgende moer.

 Alternatief 2 met standaard tiljuk
  Bevestig het tilaccessoire onder de lift met behulp van de meegeleverde bout  

en de zelfborgende moer.

4.  Plaats een kap op het bovenste bevestigingspunt van de weegschaal. Bevestig het bovenste  
bevestigingspunt van de weegschaal aan de adapter met behulp van de meegeleverde bout  
en zelfborgende moer. 
 Bij het afnemen van de weegschaal moet de adapter van de lift worden verwijderd voordat er een tilaccessoire 

aan de lift wordt gemonteerd.

Viking™ mobiele lift, Uno™ mobiele lift: snelkoppeling

 Liko-liften met een (Q-Link) snelkoppeling vereisen de adapterkit LikoScale, productnr. 3156232.

1.  Verwijder het tilaccessoire van de lift.

2.   Zet een kap op het bovenste bevestigingspunt van de schaal. 

3.  Bevestig de adapterkit LikoScale volgens de montage-instructies. 

4. Bevestig de weegschaal aan de lift.

5. Bevestig het tilaccessoire onder de weegschaal.

Kap

Alt. 1

Alt. 2

Kap

Kap

Kap
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Het normale werkbereik van de LikoScale 350 is een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C bij een relatieve luchtvochtigheid 
van maximaal 95%. 
De weegschaal mag niet worden opgeslagen bij een temperatuur onder -20 °C of boven +50 °C. 
Als de weegschaal langer dan 6 maanden wordt opgeslagen moet de batterij worden verwijderd. Volg de aanwijzingen 
op voor het inzetten/vervangen van de batterij.
Zorg er vóór het wegen voor dat de weegschaal is geïnstalleerd conform de Montagevoorschriften op de pagina's 2 - 3.

 Controleer vóór het tillen of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen. 

Gebruik

Likorall™ plafondlift, MasterLift plafondlift, Golvo™ mobiele lift: vaste montage

1.  Verwijder het tilaccessoire van de lift.

2.   Bevestigingspunt onder de weegschaal:

 Alternatief 1 met universeel tiljuk
 Zet een kap op het onderste bevestigingspunt van de schaal.
  Bevestig het tilaccessoire onder de lift met behulp van de meegeleverde bout  

en de zelfborgende moer.

 Alternatief 2 met standaard tiljuk
  Bevestig het tilaccessoire onder de lift met behulp van de meegeleverde bout  

en de zelfborgende moer.

3.  Bevestig de weegschaal aan de lift met behulp van de meegeleverde bout  
en de zelfborgende moer.

Kap

Multirall™ plafondlift, Likorall™ plafondlift, MasterLift plafondlift, Golvo™ mobiele lift: snelkoppeling

 Liko-liften met een (Q-Link) snelkoppeling vereisen de adapterkit LikoScale, productnr. 3156232.

1.  Verwijder het tilaccessoire van de lift.

2.   Zet een kap op het bovenste bevestigingspunt van de schaal. 

3.  Bevestig de adapterkit LikoScale volgens de montage-instructies. 

4. Bevestig de weegschaal aan de lift.

5. Bevestig het tilaccessoire onder de weegschaal.

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 1

Alt. 2 Kap

Kap
LikoGuard™ plafondlift: vaste en snelkoppeling-montage
1.   Bevestig de weegschaal volgens: 

 Alternatief 1 met vaste bevestiging, gebruik vaste kit 1, productnr. 3308820.
 Monteer het tilaccessoire volgens de montage-instructie.

 Zet een kap op het onderste bevestigingspunt van de schaal.

 Alternatief 2 met snelkoppelingbevestiging, gebruik snelkoppelingkit 1, productnr. 3308810.
 Monteer het tilaccessoire volgens de montage-instructie.

 Zet een kap op het onderste bevestigingspunt van de schaal.

Kap
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Kalibratie
Zie voor het kalibreren de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of neem contact op met Hill-Rom.

Technische gegevens

Nauwkeurigheidklasse: Klasse III volgens de vereisten van de EU-richtlijn NAWI 2014/31/EU.
Aflezing:  Gevoelig voor 0,2 kg 
Tolerantie:  10 - 99,9 kg +/- 0,2 kg 
 100 - 400 kg +/-0,4 kg
Max. belasting: 400 kg
Min. belasting:  10 kg
Reset:  Eén-toets-reset (  )
Voeding: Accu 9 V 
Accu:  9 V alkaline (PP3, MN1604, 6LR61, E-block). 
 Levensduur batterij: ongeveer 3000 uitlezingen
Display:  Digitaal lcd-scherm
Afmetingen:  110 x 45 x 134 mm (l x b x h)
Gewicht:  0,53 kg

Temperatuurbereik: +5o C tot +35o C  

Luchtvochtigheid:  0 % - 95 %

Zwaartekrachtzone: Zie de handleiding van de fabrikant voor het instellen van de zwaartekrachtversnelling.

Distributeur:
Liko AB 
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå, Sweden

Fabrikant:
SR Instruments, Inc
600 Young Street
Tonawanda, NY 14150, USA

www.hill-rom.com  I  www.liko.com

Wegen met de LikoScale™ 350
De weegschaal kan met of zonder de tilband naar nul worden gereset. Als de weegschaal naar nul wordt gereset zonder 
een aan het tiljuk gemonteerde tilband wordt het gezamenlijke gewicht van de patiënt en tilband weergegeven. Daarom 
moet hiervan het gewicht van de tilband worden afgetrokken om het juiste gewicht van de patiënt te krijgen. 
Het resetten van de weegschaal inclusief de tilband staat hieronder beschreven:
1. Bevestig de tilband aan het tiljuk. 
2. Start de weegschaal door het indrukken van de  toets.
3. Reset de weegschaal door het indrukken van de knop .
  Tijdens het resetten van de weegschaal voert het display een paar seconden lang een korte segmentcontrole uit. Als de 

weegschaal klaar is toont het display de waarde “0,0”. 
  N.B.! Er kan niet meer dan 35 kg naar nul worden getarreerd.
4. Verwijder de tilband van het tiljuk en breng de tilband aan rond de patiënt, volgens de Gebruiksaanwijzing voor de tilband 

en de lift. Bevestig de tilband aan het tiljuk.
5. Verhoog het tiljuk zodat de patiënt een klein stukje getild wordt. Til de patiënt nooit hoger dan nodig.
6.  Druk, nadat de hefbeweging gestabiliseerd is, op de toets . Het gewicht van patiënt kan nu op het display worden 

afgelezen. De weegschaal schakelt na ongeveer 60 seconden automatisch uit. Druk voor extra wegingen op de toets .
7. Laat de patiënt voorzichtig neer en neem de tilband van het tiljuk.


