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Gebruiksaanwijzing 

 
SBP 2100 Babyschaal  

Gebruik : 

1.Zet de weegschaal aan met de “on/off” knop. De weegschaal stelt zich in, u ziet de volgende 3 
schermpjes. : 

  
 
   ls de        en → 0 ←  verschijnt, plaats de baby op de schaal. Het gewicht verschi nt automatisch. 

 et gewicht is sta iel als      icoont e ve schi nt. 

 

3. Als het apparaat met batterijen gebruikt wordt, schakelt deze bij niet gebruik na 20 seconden 
automatisch uit. Met “on/off” schakelaa  kan men de schaal wee  active en. 

 
 Wegen met Tarra : 

 
1. In de wegen modus, druk op tarra. << NET>> zal verschijnen zodra het tarra gewicht is 

geregistreerd. 

2. Als : verschijnt en <<NET>> niet meer knippert , kan de volgende 
weging uitgevoerd worden. 
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Weegwaarde HOLD : 

 
1. Druk op HOLD om het gewicht te fixeren. 

2. HOLD blijft knipperen tot een stabiele waarde is geregistreerd. 

3. gewicht is gefixeerd. 
4. druk opnieuw op  HOLD om een nieuwe weging te doen. Anders schakelt de weegschaal vanzelf 

uit.. 
5. Als het gewicht gefixeerd is, dan ziet men HOLD en      op het sche mp e. 

 

 
Gebruik van meetlint. 

Als het meetlint uit de weegschaal wordt gedrukt, schakelt de weegschaal automatisch uit. Als de 
weegschaal op een adapter werkt, schakelt de schaal automatisch weer aan als het meetlint wordt 

terug geplaatst. Indien de weegschaal op  atte i en we kt, dan dient de “on/off”schakelaa  inged ukt 
te worden om de weegschaal weer in werking te zetten. 


