
Waga stojąca 7830/31

■ Uruchomienie
Podłączyć przewód zasilacza od tyłu platformy w celu zasilenia 
wagi. 

■ Ważenie
stanąć na wadze (nie ma konieczności włączania i naciskania przy-
cisków).

■ Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
ostrożnie rozłożyć wzrostomierz i wysunąć do góry. Następnie  
ułożyć wysuniętą część na głowie pacjenta.
Na wyświetlaczu pojawi się wzrost w cm a następnie automatycznie 
Body Mass Index. 

■ tarowanie
Za pomocą przycisku funkcyjnego z tyłu wyświetlacza można taro-
wać wagę. Nacisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się „0,0 kg" 
a waga jest gotowa do ważenia. 

■ Funkcja mama / dziecko
 osoba dorosła staje na wadze. 

> Wskazanie np. „47,6 kg"
• Nacisnąć przycisk funkcyjny.. 

> Wskazanie zmieni się na „0,0 kg"
• Mama może zejść z wagi… 

> Wskazanie „–47,6 kg"
• … i ponownie wejść na wagę razem z dzieckiem. 

> Wyświetli się waga dziecka, np. „5,1 kg"

Po opuszczeniu wagi przez oboje, na wyświetlaczu pojawi się w 
tym przykładzie „–47,6 kg". Przyciskiem funkcyjnym można ponow-
nie ustawić wagę na „0,0 kg". 
Waga ustawia się automatycznie na „0,0 kg", żeby można było 
przeprowadzić wielokrotne tarowanie. 

■ Wyłączanie
Waga wyłącza się automatycznie, jeśli wskazanie wynosi »0,0 kg« 
przez ok. 15 sekund. 

■ Przełączanie jednostek wagi
standardowo ustawioną jednostką jest kg.
Żeby przestawić wagę na inną jednostkę, 
należy postępować w następujący sposób:
• Wyjąć wtyczkę sieciową.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny, przytrzymać i jednocześnie 

włożyć wtyczkę.
• Wskazanie zmienia się na funty.

Żeby ponownie przełączyć wskazanie na kg, należy powtórzyć opi-
sany wyżej proces.
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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)




