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■ Käyttöönotto
Työnnä pistokeverkko-osan kaapeli tason takaosaan, jotta vaa'an voi  
yhdistää sähköverkkoon. 

■ Punnitseminen
Asetu vain yksinkertaisesti vaa'alle (päällekytkentää tai näpäytystä ei  
tarvita) 

■ Pituuden mittaus BMI-näytöllä
Käännä pituusmitta varovasti ulos ja työnnä sitä ylöspäin. Aseta sitten 
pääosa potilaan pään päälle.
Näyttöön ilmestyvät pituus senttimetreinä ja sen jälkeen automaattisesti 
Body-Mass-Indeksi. 

■ Taaraus
Näytön takapuolella olevalla toimintapainikkeella vaaka voidaan taarata. 
Paina painiketta, näyttöön ilmestyy ’0,0 kg’ ja vaaka on sen jälkeen pun-
nitus valmis. 

■ Aikuinen/lapsi-toiminto
Aikuinen asettuu ensin vaa'alle. 
> näyttö esim. ’47,6 kg’

• Paina toimintopainiketta. 
> näyttö palautuu lukemaan ’0,0 kg’

• Aikuinen voi poistua vaa'alta… 
> näyttö ’–47,6 kg’

• … ja asettua uudelleen yhdessä lapsen kanssa vaa'alle. 
> näytössä näkyy lapsen paino, esim. ’5,1 kg’

Kun molemmat poistuvat taas vaa'alta, näytössä näkyy esimerkiksi  
’–47,6 kg’. Toimintopainikkeella vaa'an voi taas palauttaa lukemaan  
’0,0 kg’. Vaaka ei palaudu automaattisesti lukemaan ’0,0 kg’, jotta use-
ampia taarauksia voidaan suorittaa peräjälkeen. 

■ Poiskytkentä
Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun näyttö on ollut n. 15 
sekuntia lukemassa ’0,0 kg’. 

■ Yksiköiden vaihto
Vakiona vaaka on säädetty yksikölle kg.
Jos haluat säätää vaa'alle jonkin toisen yksikön, 
menettele seuraavalla tavalla:
• Irrota verkkopistoke.
• Paina toimintopainiketta, pidä sitä painettuna ja työnnä

samanaikaisesti verkkopistoke paikoilleen.
• Näyttöön vaihtuu yksikkö lb.

Toista edellämainitut toimenpiteet näytön vaihtamiseksi jälleen yksikköön 
kg.

Για να επαναφέρετε την ένδειξη σε kg, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

• 

• 

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)




