
LET OP: dit product is uitsluitend bedoeld om cliënten te wegen, niet om te 
vervoeren! 

 
1. Installeer 6 AA batterijen in de bediening of sluit de adapter aan. (optioneel  

te bestellen). Sluit de adapter niet aan als er ook batterijen in de bediening 
zitten. 

2. Bevestig de bediening op de stoel tussen de 2 handvatten. Sluit de
 connector van de kabel die uit de stoel komt aan op de bediening. 
3. Plaats de stoelweegschaal op een harde gelijke ondergrond of laagpolig tapijt. 
4. Zorg ervoor dat de stoel leeg is en druk op de ON/ OFF knop om de  
 weegschaal aan te zetten. 
5. Na een paar seconden wordt er een nulgewicht zichtbaar op het display en  

gaat de ZERO indicator aan. Als dit niet gebeurt, druk dan op de ZERO knop. 
6. Klap de armsteunen en voetensteun omhoog en begeleid de cliënt bij  
 het plaatsnemen op de stoel.  
7. Laat de cliënt een paar seconden stilzitten tot het gewicht op het display af te  
 lezen is. 
8. Klap de voetensteun weer omhoog voordat de cliënt opstaat. Laat de cliënt  
 niet op de voetensteun staan. 
9. Druk op de ZERO toets voor een volgende weeghandeling. 
 
 
 
 

 

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSING 

Het display 
gaat niet aan 
 

Werkend op batterijen: 
‒ Controleer of de batterijen goed geïnstalleerd zijn. 
‒ Controleer of de batterijen nog voldoende zijn opgeladen. 
 
Indien er Alkaline batterijen gebruikt zijn, verwijder de oude 
batterijen en vervang ze door nieuwe. 
Indien er gebruik gemaakt wordt van oplaadbare batterijen, 
laad de batterijen dan weer op. 
 
Aangesloten op stroom: 
‒ Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit 
‒ Probeer of andere elektrische apparaten in de ruimte het 

wel doen. 
‒ Controleer of er een stroomstoring is geweest 

 

Er wordt een 
verkeerd 
gewicht 
weergegeven 

Controleer of de weegschaal niet een ander naastgelegen 
object aanraakt. Controleer of de weegprocedure goed is 
uitgevoerd. 

Het display 
geeft geen 
gewicht weer 

Neem contact op met de technische dienst van  
Doove Care Groep B.V. 

 

 

 

 GEBRUIKSAANWIJZING STOELWEEGSCHAAL DETECTO 6880 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 – 624 990 

Fabrikant: 
TALLEY GROUP LTD 
Premier Way 
SO51 9AQ Romsey 
Engeland 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  
0180-633866 

Fabrikant: 
TALLEY GROUP LTD 
Premier Way 
SO51 9AQ Romsey 
Engeland 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182-624930 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182-624930 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 - 624 990 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0181 - 620 535 

Fabrikant: 
Detecto 
203 East Daugherty 
Street, P.O.Box 151 
Webb City, Amerika 

Adapter  
optioneel 
leverbaar 

Opklapbare 
armsteunen 

Opklapbare 
voetensteun 

Bediening 
 


