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Ζυγαριά με ορθοστάτη 7830/31

■ Έναρξη λειτουργίας
Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού με βύσμα στην πίσω πλευρά της πλατφόρ-
μας ώστε η ζυγαριά να τροφοδοτείται με ρεύμα. 

■ Ζύγιση
Απλώς σταθείτε πάνω στη ζυγαριά (δεν χρειάζεται ενεργοποίηση ή πάτημα με το 
δάκτυλο). 

■ Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI 
(δείκτη μάζας σώματος)

Ανοίξτε προσεκτικά το μετρητή ύψους και ωθήστε τον προς τα πάνω. Στη συνέ-
χεια, τοποθετήστε το τμήμα κεφαλής πάνω στο κεφάλι του ασθενή.
Στην ένδειξη εμφανίζεται η διάσταση σε εκατοστά, και στη συνέχεια αυτόματα ο 
δείκτης μάζας σώματος. 

■ Ρύθμιση απόβαρου
Με το πλήκτρο λειτουργίας στην πίσω πλευρά της οθόνης ενδείξεων μπορεί να γί-
νει ρύθμιση του απόβαρου της ζυγαριάς. Πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανί-
ζεται η ένδειξη "0,0 kg" και η ζυγαριά είναι έτοιμη για ζύ¬γιση. 

■ λειτουργία μητέρας-παιδιού
Ένα ενήλικο άτομο ανεβαίνει στη ζυγαριά. 
> Ένδειξη π.χ. „47,6 kg"

• Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. 
> Η ένδειξη γίνεται „0,0 kg"

• Η μητέρα μπορεί να κατέβει από τη ζυγαριά…
> ένδειξη „–47,6 kg"

• … και στη συνέχεια να ξανανέβει στη ζυγαριά μαζί με το παιδί. 
> Το βάρος που θα εμφανιστεί είναι του παιδιού, π.χ. „5,1 kg"

Όταν και οι δύο κατέβουν από τη ζυγαριά, στην οθόνη εμφανίζεται π.χ. η ένδειξη 
„–47,6 kg" Με το πλήκτρο λειτουργίας μπορείτε να επαναφέρετε την ένδειξη της 
ζυγαριάς στο „0,0 kg". 
Η ζυγαριά δεν επανέρχεται αυτόματα στο „0,0 kg", έτσι ώστε να μπορούν να 
γίνουν διαδοχικά περισσότερες από μία ρυθμίσεις απόβαρου. 

■ άπενεργοποίηση
Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα όταν η ένδειξη παραμείνει στο „0,0 kg" για 
15 περίπου δευτερόλεπτα. 

■ Εναλλαγή μονάδων μέτρησης
Η στάνταρ μονάδα μέτρησης είναι τα κιλά (kg).
Αν θέλετε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης για τη ζυγαριά, 
κάντε τα εξής:
• Βγάλτε την πρίζα.
• Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, κρατήστε το πατημένο και ταυτόχρονα 

βάλτε την πρίζα.
• Η ένδειξη αλλάζει σε lb.

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)




