
Osobní váha 7830/7831

■ Uvedení do provozu
Zapojte kabel napájecího adaptéru do konektoru v zadní části vážicí plat-
formy. 

■ Vážení
Není nutné váhu zapínat, stačí vstoupit na vážicí platformu. 

■ Měření výšky s výpočtem BMI
Opatrně vysuňte měřicí tyč, odklopte opěrku pro hlavu. Po manuálním 
změření výšky pacienta se změřená hodnota zobrazí na displeji (cm). 
Následně se na displeji zobrazí hodnota BMI (Body-Mass-Index). 

■ Tárování
Stiskněte funkční tlačítko na zadní straně displeje pro vytárování váhy.  
Na displeji se zobrazí “0,0 kg” a váha je připravena k použití. 

■ Funkce “Matka s dítětem”
Při vstupu matky na váhu se na displeji váhy zobrazí např. “47,6 kg” 
• Po stisknutí funkčního tlačítka pro tárování se na displeji zobrazí

hodnota “0,0 kg”
• Pokud matka odejde z vážicí platformy, pak se na displeji

objeví “–47,6 kg“ 
• … poté může matka vstoupit na váhu s dítětem a na displeji se

zobrazí změřená hmotnost dítěte, např. “5,1 kg”

Tárovat lze postupně a několikrát za sebou. 

■ Vypnutí
Váha se automaticky po 15 sekundách vypne, pokud je na displeji  
zobrazena hodnota “0,0 kg”. 

■ Změna jednotky vážení
Váha je standardně nastavena v jednotkách vážení “kg”.
Prosím postupujte následovně, pokud chcete změnit jednotky vážení:
• Vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky.
• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko a současně zapojte napájecí

adaptér do zásuvky.
• Na displeji se zobrazí vážení v jednotkách “lbs”.

Po sestoupení matky s dítětem z váhy se na displeji zobrazuje hodnota  
„–47,6 kg". Funkčním tlačítkem můžete váhu opět nastavit na hodnotu 
„0,0 kg". Váha se automaticky nepřepne na „0,0 kg", aby se mohlo něko-
likrát za sebou tárovat.
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Functietoets
Funktionsknap

Tecla de función
Tasto funzione

Toimintopainike
Funktionsknapp

Funksjonstast
Πλήκτρο λειτουργίας

Fonksiyon tuşu
Funkčné tlačidlo
Funkční tlačítko

Przycisk funkcyjny
Функциональная клавиша

Resettoets
Reset-knap

Tecla de reset
Tasto Reset

Nollauspainike
Reset-knapp

Resett-tast
Πλήκτρο επαναφοράς

Reset tuşu
Tlačidlo Reset
Reset tlačítko

Przycisk reset
Кнопка сброса (Reset)

Service-interface, Optie: USB-interface
Serviceinterface, Ekstraudstyr: USB-port
Interfaz de servicio, Opcional: Interfaz USB
Interfaccia di servizio, Opzione: Interfaccia USB
Huoltoliitäntä, Lisävaruste: USB-liitäntä
Servicegränssnitt, Tillval: USB-gränssnitt
Servicegrensesnitt, Alternativ: USB-grensesnitt
Διεπαφή σέρβις, Προαιρετικά: Διεπαφή USB
Servis bağlantı yeri, İsteğe bağlı: USB bağlantı yeri
Servisné rozhranie, Alternatíva: USB rozhranie
Servisní rozhraní, Option: USB rozhraní
Złącze serwisowe, opcja: interfejs UsB
сервисный интерфейс, опция: UsB-интерфейс

Lengtemeting met BMI-weergave
Højdemåler med BMI-display

Medición de altura con indicación de IMC
Misura di altezza con display BMI

Pituuden mittaus BMI-näytöllä
Längdmätning med BMI-indikering

Lengdemåling med BMI-visning
Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτη μάζας σώματος)

BMI göstergesi ile boy ölçümü
Meranie výšky s údajom o BMI
Měření výšky s výpočtem BMI

Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
измерение длины с индикацией  

индекса массы тела (BMI)




