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■ Uvedenie do prevádzky
Pre napájanie váhy el. prúdom zapojte kábel sieťovej zástrčky nachádza-
júci sa na zadnej strane plošiny do elektrickej siete 

■ Váženie
Postavte sa na váhu (nie je nutné žiadne zapnutie a ani stlačenie  
tlačítka). 

■ Meranie výšky s údajom o BMI
Časť zariadenia na meranie výšky opatrne vyklopte a vysuňte hore. 
Následne položte hlavovú časť zariadenia na hlavu pacienta. 
Na displeji sa zobrazí výška v cm a následne automaticky aj hodnota BMI. 

■ Tárovanie
Funkčným tlačítkom na zadnej strane displeja môžete aktivovať funkciu 
tárovania váhy. Stlačte tlačítko a na displeji sa zobrazí údaj “0,0kg”. 
Teraz je váha pripravená na váženie.  

■ Funkcia váženia matky s dieťaťom
• Matka sa postaví na váhu sama

> Na displeji sa zobrazí údaj napr. „47,6kg”
• Stlačte funkčné tlačítko 

> Na displeji sa zobrazí údaj  „0,0 kg"
• Matka zostúpi z váhy

> Na displeji sa zobrazí údaj “ „–47,6 kg"
• Matka sa postaví na váhu aj s dieťaťom 

> Na displeji sa zobrazí hmotnosť dieťaťa napr.  „5,1 kg"

Ak obaja z váhy zostúpia, displej zobrazuje v danom príklade hodnotu 
„–47,6kg”. Funkčným tlačítkom môžete váhu nastaviť na hodnotu 
„0,0kg”.Tárovanie je možné vykonať postupne niekoľkokrát za sebou. 

■ Vypnutie váhy
Váha sa vypne automaticky ak na displeji cca 15 sekúnd svieti údaj „0,0 kg" 
.

■ Prepnutie jednotiek hmotnosti
Štandardne je ako jednotka hmotnosti nastavený kg.
Ak chcete na váhe prepnúť inú jednotku hmotnosti použite nasledujúci 
postup:
• Vytiahnite sieťovú zástrčku z el. siete
• Stlačte a podržte funkčné tlačítko pričom zastrčte sieťovú zástrčku 

do elektrickej siete
• Zobrazenie jednotky hmotnosti sa zmení na lb

Pre opätovné prestavenie jednotky hmotnosti na kg zopakujte vyššie  
uvedený postup.
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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)




