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GEBRUIKSAANWIJZI NG PLATEAUWEEGSCHAAL BRW1000
Uitleg van de basis knoppen op het display
Het alfanumerieke
gedeelte van de display
kan worden gebruikt voor
het invoeren van
lengtegegevens of IDnummers.
Om letters in te voeren
drukt u meerdere keren
op de knop totdat de
gewenste letter wordt
afgebeld. De 0 en 1
dienen ook als nee en ja.
Dit is de ON/OFF knop. Met deze knop wordt het display aangezet.
Het display gaat weer uit door nogmaals op deze knop te drukken.
Dit is de ZERO knop. Deze knop is bedoeld om de display te resetten
naar nul.
Deze knop is bedoeld om weegeenheden te kunnen veranderen.
NB: deze mogelijkheid moet wel zijn ingesteld gedurende de setup en
ijking van de indicator.
Deze knop moet worden gebruikt om het display vast te zetten en weer
vrij te geven. Als de “HOLD”-mogelijkheid tijdens de setup en ijking van
de indicator is ingesteld, zorgt het indrukken van deze knop (na het
bereiken van een stabiel gewicht) er voor dat het display het gewicht
vasthoudt. Als vervolgens weer op deze knop wordt geduwd wordt het
display weer vrijgegeven en zal het display weer op nul komen te staan.
Als de zogenaamde “ AUTO LOCK”-mogelijkheid is ingesteld, dan zal het
display direct vaststaan na het plaatsen van een gewicht op de
weegschaal bereiken van een stabiel gewicht. Als vervolgens deze knop
wordt ingedrukt, dan wordt het display weer vrijgegeven en zal het weer
op nul komen te staan of als weer een nieuw lading is geplaatst opnieuw
een nieuw gewicht vasthouden, nadat een stabiel gewicht is bereikt.
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BMI functies op het display
Dit is de NET/GROSS knop. Hiermee kan worden gewisseld tussen netto
en bruto gewicht. Op de display gaat de bijbehorende signalering
branden.
Dit is de TARE knop. Dit is de knop voor het bepalen van het TARRAgewicht van rolstoelen e.d.
Dit is de ID/HEIGHT knop. Deze knop is bedoeld om ID-nummers in te
voeren en om de lengte van de cliënt in te voeren voor de bepaling van de
BMI. Om een ID-nummer op te roepen; druk op ID/HEIGHT, selecteer het
opgeslagen nummer en druk op TARE.
Dit is de CLEAR knop. Deze knop is bedoeld om incorrecte ingevulde
informatie op het display te verwijderen. Als er verkeerde informatie is
ingevuld kan op deze knop worden gedrukt en vervolgens kunnen de
correcte gegevens worden ingevuld. Bij het invullen van ID-nummers
werkt deze knop als “backspace” knop.
Dit is de PRINTER/ENTER knop.

Uitleg van de basisstappen van het wegen
1. Druk op de ON/OFF knop om de weegindicator aan te zetten.
2. Druk op de ZERO knop om een nulgewicht op het display te krijgen. De ZERO,
GROSS, en kg signalering zal aangaan om aan te geven dat de weegschaal
klaar is om te gebruiken.
3. Plaats een cliënt op de weegschaal en lees het gewicht op het display af.
4. Indien er een printer aan de weegschaal is gekoppeld, dan kan op de knop
PRINT/ENTER worden gedrukt om een afdruk van de weging te krijgen.
5. Vervolgens kan de cliënt weer van de weegschaal worden afgehaald.
Weegschaal weer op nul zetten
1. Zorg er voor dat de weegschaal in de GROSS modus staat (Gross signalering
op de display brandt). Druk vervolgens op de ZERO knop.
2. De display gaat naar nul. De ZERO en STABLE signalering zal aangaan. De
weegschaal is nu weer gereed voor een volgende weeghandeling.

