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Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie. 
 
Functietoetsen: Omschrijving: 
POWER  - Aan / uit toets van de weegschaal 
SET   - Voor het opslaan van de huidige status en het verlaten van de SET mode 
CLEAR   - Voor het corrigeren van een verkeerde ingegeven waarde 
   - Voor het invoeren van een decimaal punt (.) in de setup en weegmode 
0 – 9   - De numerieke toetsen, te gebruiken o.a. bij de invoermode 
0 (item)  - Gebruik het voor het registreren van een item nummer (0~19) 
1 (zero)  - Voor het nulstellen van de weegschaal 
   - Lang ingedrukt houden om in de test mode te komen 
2 (G/N)   - Bruto en netto gewicht 
   - Lang ingedrukt houden om in de set-up mode te komen 
3 (tare)   - Gebruik het om te wegen met een tarra 
   - Sla het huidige gewicht met tarra op in het geheugen 
   - Voor het verwijderen van de tarra indien het plateau leeg is 
4 (i*sum)  - Voor het controleren van het subtotaal 
5 (g*sum)  - Voor het controleren van het totaal 
6 (w*cnt))  - Voor het controleren van het aantal wegingen 
7 (print)  - Om te printen indien er een printer is aangesloten 
8 (hold)  - Voor het eind of gemiddeld gewicht vast te houden 
9 (b*chk)  - Voor het controleren van de batterij capaciteit 
 
4 (i*sum) +7 (print) - Voor het uitprinten van het subtotaal 
5 (g*sum)+7 (print) - Voor het uitprinten van het totaal 
Set + 3 (tare)  - Voor het invoeren van een bekende tarra, met de numerieke toetsen 
 
F1 / F2    -  Voorkeuze toetsen  
 
 
Werking weegschaal: 
Stap 1:   Druk op de POWER toets. 
Stap 2:   Laat de patiënt op de stoel zitten . 
Stap 3:   Lees het gewicht af van het display. 
Stap 4: Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal 

op de POWER toets te drukken. 
 

Tarreren met de TARE toets: 
Stap 1:   Plaats het voorwerp op het weegstoel. 
   Het gewicht van het voorwerp wordt weergegeven in het display. 
Stap 2:   Druk eenmaal op de  3 (TARE) toets. 

Het gewicht van het voorwerp is nu getarreerd. 
Het display van de weegschaal zal nu naar nul gaan. 

Stap 3:   Laat de patient op de stoel zitten totdat het gewenste netto gewicht  getoond  
Wordt. 
Indien u op de 2 (G/N) toets (NET/GROSS toets) drukt dan krijgt u het bruto  
gewicht. 
( bruto gewicht = Tarra + netto gewicht ) 
Door nogmaals op de 2 (G/N) toets te drukken krijgt u weer het netto gewicht. 

Stap 4: Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de 3 (TARE) toets. 
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HOLD Functie instellen  

Om in de set mode te komen, het toestel aan zetten , 
daarna de G/N toets ongeveer twee seconden in gedrukt houden.  
Vervolgens gaat men naar F10 door 10 in te toetsen en op set te drukken. 
Men kan nu voor F10 een waarde invoeren , toets 4 in en druk op set 
Zet het toestel uit en aan 
 
 
Invoeren van een item nummer (ID) 
Stap 1:   Druk op de 0 (item) toets. In het display verschijnt ID = XX 
Stap 2:    Voer een gewenst ID nummer in met de numerieke toetsen (tussen 0~19) 
Stap 3:    Druk op de SET toets om dit op te slaan en het menu te verlaten 
 
Bekende tarra opslaan 
Stap 1:   Druk op de SET + 3 (TARE) toetsen. In het display verschijnt t = 0.000 
Stap 2:   Voer een gewenst ID nummer in met de numerieke toetsen 
Stap 3:   Druk op de SET toets om dit op te slaan en het menu te verlaten 
Om de Set mode te verlaten houdt u de SET toets ingedrukt. 
 
 
 
SET functies: 
F01   Wijzigen van de datum 
F02   Wijzigen van de tijd 
F03 (00)  Auto Power off 
F17 (00)  Instellen F1 toets 
F18 (00)  Instellen F2 toets 
    
Check functies: 
F51 (00)  Buzzer aan/uit 
 
Zie voor verdere SET functies de Engelstalige handleiding 

Auto Power off setting: 

De weegschaal is voorzien van een batterij besparende functie. 
Indien deze functie is ingeschakeld zal de weegschaal zichzelf na 10 of 30 minuten uitschakelen, 
zodra de weegschaal gedurende deze periode niet wordt gebruikt. 
 
Activeren van deze functie: 
Stap 1:  Houd gedurende 3 seconde de  2 (G/N) toets ingedrukt 
Stap 2:  Ga naar functie F03 
Stap 3:  Voer met de numerieke toetsen de gewenste tijd (10 of 30 voor het aantal minuten)  
Stap 4:               Druk op de SET toets om dit op te slaan en het menu te verlaten 

 
 
 
 
 
Foutmeldingen: 
 
Err 01  Platform is niet stabiel waardoor de weegschaal niet op nul komt 
  Zet de weegschaal op een stabiele ondergrond en zet de weegschaal aan. 
Err 02  Bel uw leverancier voor service 
Err 05 Bel uw leverancier voor service 
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 Err 08 Bel uw leverancier voor service 
Err 09  Het gewicht wat op het plateau aanwezig is kan niet op nul gesteld worden. 
Err 10  Tarra gewicht is groter dan het maximale weegvermogen 
  Zorg altijd dat de tarra kleiner is dan het maximale weegvermogen. 
Err 12  Bel uw leverancier voor service 
Err 13 Er staat meer gewicht op het plateau dan 10% van het max. weegvermogen tijdens 

het opstarten. Maak het plateau leeg. 
Err 15  Bel uw leverancier voor service 
OVER Weegschaal is belast met meer dan het toegestane maximale weegvermogen 
  Verwijder het gewicht van de weegschaal en pas dit aan. 
 
 

Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier. 
 
 

 


