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■ Inbedrijfname
De kabel van de stekkeradapter aan de achterkant van het platform erin 
steken om de weegschaal te voorzien van stroom. 

■ Wegen
Eenvoudig op de weegschaal gaan staan (inschakelen of aanraken is niet 
nodig). 

■ Lengtemeting met BMI-weergave
Lengtemeter voorzichtig omhoogklappen en naar boven schuiven. Vervol-
gens het hoofddeel op het hoofd van de patiënt leggen.
Op het scherm verschijnt de lengte in cm en daarna automatisch de Body 
Mass Index. 

■ Tarreren
Met de functietoets aan de achterzijde van het scherm kan de weeg-
schaal worden getarreerd. Toets indrukken. Op het scherm wordt  
„0,0 kg” weergegeven en de weegschaal is klaar voor gebruikt. 

■ Moeder-/kindfunctie
Een volwassen persoon gaat op de weegschaal staan
> Weergegeven wordt bijvoorbeeld „47,6 kg”

• Druk nu op de functietoets.
> Weergave wordt op V0,0 kg” gezet

• De moeder kan van de weegschaal stappen …
> weergave „–47,6 kg”

• … en nu samen met het kind weer op de weegschaal gaan staan. 
> Nu ziet u het gewicht van het kind, bijvoorbeeld „5,1 kg”

Als beiden weer van de weegschaal stappen verschijnt op het scherm in 
dit voorbeeld „–47,6 kg”. Met de functietoets kunt u de weegschaal weer 
op „0,0 kg” zetten. 
De weegschaal wordt niet automatisch op „0,0 kg” gezet, zodat er meer-
dere keren achter elkaar kan worden getarreerd. 

■ Uitschakelen
De weegschaal schakelt automatisch uit als het scherm gedurende ca. 15 
seconde op „0,0 kg” staat. 

■ Eenheid wijzigen
Standaard is de eenheid ingesteld op kg.
Als u de weegschaal naar een andere eenheid wilt schakelen 
gaat u als volgt te werk:
• Netstekker eruit trekken.
• Functietoets indrukken, ingedrukt houden en tegelijkertijd de

netstekker erin steken.
• Weergave wisselt naar lb.

Om de weergave weer op kg te zetten herhaalt u de hierboven beschre-
ven procedure.

• 

• 

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)




