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■ Ibrugtagning
Sæt kablet fra strømforsyningen i på bagsiden af platformen for at slutte 
strøm til vægten. 

■ Vejning
Stil dig op på vægten (det er ikke nødvendigt at tænde eller trykke på 
knappen). 

■ Højdemåler med BMI-display
Klap forsigtigt højdemåleren ud, og skub den opad. Anbring derefter ho-
veddelen på patientens hoved.
På displayet vises højden i cm, og derefter automatisk kropsmasseindeks 
(BMI). 

■ Tarafunktion
Med funktionstasten på bagsiden af displayet kan vægten tareres. Tryk 
på knappen. På displayet står der »0,0 kg«, og vægten er klar til vejning. 

■ Mor/barn-funktion
En voksen person stiller sig op på vægten. 
> Display f.eks. »47,6 kg«

• Tryk på funktionsknappen. 
> Display skifter til »0,0 kg«

• Moderen kan stige af vægten… 
> Display »–47,6 kg«

• … og stille sig op på vægten igen sammen med barnet. 
> Barnets vægt vises, f.eks. »5,1 kg«

Når begge træder ned fra vægten, viser displayet f.eks. »–47,6 kg«.  
Med funktionstasten kan du stille vægten på »0,0 kg« igen. 
Vægten går ikke automatisk på »0,0 kg«, så det er muligt at foretage  
flere tareringer efter hinanden. 

■ Slukning
Vægten slukker automatisk, når displayet står på »0,0 kg« i ca. 15 sekun-
der. 

■ Enhedskonvertering
Enheden kg er indstillet som standard.
For at ændre vægten til en anden enhed, 
skal du gøre følgende:
• Træk strømstikket ud.
• Tryk på funktionsknappen, hold den inde og sæt samtidig

strømstrikket i.
• Display skifter til lb.

For at stille displayet tilbage på kg, skal du gentage proceduren beskre-
vet ovenfor.

• 

• 

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)


