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■ Kullanıma alım
Tartıyı akım ile beslemek için soket parçasının kablosunu, platformun arka 
tarafına takın. 

■ Tartma İşlemi
Sadece tartının üzerine çıkın (açmaya veya herhangi bir düğmeye basma-
ya gerek yoktur). 

■ BMI göstergesi ile boy ölçümü
Boy ölçeri dikkatlice yukarı doğru açın ve yukarı doğru itin. Ardından boş 
kısmını hastanın başına oturtun.
Göstergede boy cm olarak gösterilir ve ardından otomatik olarak vücut  
ölçüsü endeksi başlatılır. 

■ Teraziyi Dengeleme
Göstergenin arkasındaki fonksiyon tuşuyla tartının hassas ayarı yapılabilir. 
Tuşa basın, göstergede "0,0 kg" gösterilir ve tartı, tartma işlemi 
için¬hazırdır. 

■ Anne/çocuk fonksiyonu
Yetişkin bir kişi tartıya çıkıyor. 
> Gösterge örn. "47,6 kg"

• Fonksiyon tuşuna basın. 
> Gösterge "0,0 kg" olarak atanır

• Anne tartıdan inebilir… 
> Gösterge "–47,6 kg"

• … ve çocuğuyla beraber yeniden tartıya çıkabilir. 
> Bu şekilde çocuğun ağırlığını görmüş olursunuz örn. "5,1 kg"

İkisi de tartıdan indiğinde göstergede örneğin "–47,6 kg" gösterilir. Fonk-
siyon tuşuyla tartıyı yeniden "0,0 kg" olarak ayarlayabilirsiniz. 
Tartı otomatik olarak "0,0 kg" olarak atanmaz, bu şekilde ardarda birden 
çok hassas ayarlı tartma işlemi gerçekleştirilebilir. 

■ Kapatılması
Gösterge ykl. 15 saniye "0,0 kg" olarak gösterildiğinde, tartı otomatik 
olarak kapanır. 

■ Birimlerin dönüştürülmesi
Birim standart olarak kg cinsinde ayarlanmıştır.
Tartıyı başka bir birimde kullanmak istediğinizde, 
şu uygulamaları gerçekleştirin:
• Şebeke soketini çıkartın.
• Fonksiyon tuşuna basın, basılı tutun ve bu sırada şebeke soketini

takın.
• Gösterge pound olarak değişir.

Göstergeyi yeniden kg olarak değiştirmek için lütfen yukarıdaki süreci  
tekrarlayın.

• 
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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)




