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ME6   Handdynamometer - handledning

 
Knappar
ON/SET Inställning av användardata
PIL/USER Val av användare/Navigera uppåt
PIL/BOK Spara/hämta data/Navigera nedåt
START Start mätning

Övrigt:
SKRUV  Inställning av avstånd handtaget
SKALA  Justeringsskala till handtaget
DISPLAY  LCD-display

För mätning av handens och underarmens 
muskelkraft. Passar i fysik- och biologiundervis-
ningen. När handtaget trycks in visas belastnin-
gen i displayen. Utmärkt även för muskelträning 
och för träning/test i olika idrotter.
 
- Mäter belastningen i kg 
- Justerbart avstånd för handtaget
- Kan ställas i efter ålder och kön
- Kan spara upp till 19 olika användardata 
- Fin förvaringskartong
- Drivs av 2 st AAA-batterier, ingår

Mätning av absolut värde - snabbt och enkelt
• Tryck på “Start” -knappen. Displayen arbetar  
några sekunder och visar sedan värdet 0.0 kg. 
Dynamometern är nu klar för användning.

• Försökspersonen griper handtaget och kläm-
mer åt. Vinkeln mellan över- och underarm kan 
varieras för olika försök.  Displayen kan återstäl-
las genom att trycka på Start men en ny mätning 
startas även automatiskt när handtaget trycks in 
på nytt.

Mätning av relativa värden
• Tryck på "On / Set". Displayen blinkar ett num-
mer på den vänstra sidan. På den högra sidan 
visas åldern och nedtill visas även en symbol för 
man eller kvinna. Plats finns för 19 personer. 

• Tryck Pil upp för att öka och Pil ned för att 
   minska användarnumret.

• Tryck på "On / Set" igen. Nu blinkar symbolen  
   för man/kvinna. Välj med Pilknapparna.

• Tryck på "On / Set" igen. Nu blinkar siffran som 
   anger åldern. Välj med Pilknapparna. 

• Tryck på "Start" -knappen.  
   Du kommer att se de värden som du valt.

Spara mätningar
När försökspersonen har utfört en mätning kan 
värdet sparas genom att trycka på BOK-knappen. 
Man kan spara en mätning per försöksperson.
Längst ner på displayen indikeras om man är 
svag (weak), normal (normal) eller stark (strong). 
Det är endast en grov uppskattning baserat på 
medelvärden för given ålder och kön.

Visa sparade mätningar
Tryck på BOK-knappen. Det är nu möjligt att 
navigera och se mätvärdena för upp till 19 försök-
spersoner. Det är inte möjligt att redigera data 
men man kan uppdatera genom att utföra en ny 
mätning.

Förberedelser för mätning
Justera avståndet på handtaget för att passa
testpersonen. Detta görs genom att vrida den 
blanka ratten i mitten av handtaget. Det finns en 
liten skala ingraverat på sidan av handtaget.

Mätning
Handdynamometern kan mäta kraften i kg antin-
gen som ett absolut värde eller som ett relativt 
värde, korrigerat för ålder och kön (kräver inställn-
ing av ålder och kön).


