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■ Ibruktagning
Stick in nätdelens kabel på baksidan av plattformen för att förse vågen 
med ström. 

■ Vägning
Stå helt enkelt på vågen (ingen inkoppling eller extra vidrörning behövs). 

■ Längdmätning med BMI-indikering
Fäll försiktigt upp längdmätaren och skjut upp den. Lägg sedan huvudde-
len på patientens huvud.
På displayen visas längden i cm och därefter automatiskt personens body 
mass index. 

■ Tarering
Vågens kan tareras med funktionsknappen på baksidan av displayen. 
Tryck på knappen, på displayen visas »0,0 kg« och vågen är klar för  
vägning. 

■ Mamma/barn-funktion
En vuxen person ställer sig på vågen. 
> Visat värde t.ex. »47,6 kg«

• Tryck på funktionsknappen 
> displayen visar «0,0 kg«

• Mamman kan stiga av vågen... 
> displayen visar «–47,6 kg«

• … och ställa sig på vågen igen tillsammans med barnet. 
> Barnets vikt visas, t.ex. «5,1 kg«

Om båda lämnar vågen igen visar displayen i exemplet ’–47,6 kg’.  
Med funktionsknappen kan du ställa tillbaka vågen på ’0,0 kg’. 
Vågen går inte automatiskt till ’0,0 kg’ så att flera tareringar kan genom-
föras efter varandra. 

■ Frånkoppling
Vågen kopplas automatiskt från om displayen står på ’0,0 kg’ i ca 15  
sekunder. 

■ Enhetsomkoppling
Som standard är enheten kg inställd.
Gör som följer om du vill koppla om vågen till en annan enhet:
• Dra ut nätkontakten.
• Tryck på funktionsknappen, håll den intryckt och stick samtidigt in

nätkontakten.
• Displayen växlar till lb.

Upprepa den beskrivna processen för att ställa om till kg igen.

• 

• 

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)




