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SBP 5100 
KLASSE III ELECTRONISCHE MEDISCHE WEEGSCHAAL 
 
Lees voordat u het product gaat gebruiken 
Deze elektronische medische weegschaal is ontworpen en gemaakt volgens de 
volgende normeringen : ISO 9001 Quality, ISO14001 Environment, OHSAS18001 
Health and Safety and 
ISO13485 Medical Devices Quality. 
 
Gebruik 

De elektronische weegschaal is voor het wegen van personen  met als doel controle, 
diagnose en ondersteuning bij medische behandelingen. 
 

Beschrijving  van het product : 
• Precisieklasse  III  (volgens EG richtlijn  90/384 EEC)  
• Weegfunctie 
• Waterpas en verstelbare voetjes 
• Aan knop (met  de voet) en auto uit functie. 
• Batterij laag indicatie. 
• Capaciteit: 220 kg. 
• Indeling: 100 g. 
• Werkt op 6 x 1.5 V (AA) batterijen  of met een  AC 100-240V adaptor 
input/DC 9V output 
 
PRODUCT GEBRUIK 
 

Eerste gebruik 
• Plaats de batterij (en) in het batterij houder, let erop dat + /- op de goede plaats 
zitten. In batterijhouder wordt aangegeven welke batterij te gebruiken. 
• De weegschaal dient waterpas geplaatst te zijn alvorens te wegen : 
1. ga niet op de weegschaal staan, en zorg dat er geen gewicht op de schaal staat. 
2.plaats de weegschaal op een hard, vlak oppervlak. Gebruik de verstelbare voetjes 
om de schaal waterpas te stellen. De luchtbel moet  in het midden van de getekende  
cirkel zijn. 
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Gebruik 
1. Druk op de aan knop  bovenop de schaal aan de voorkant. De volgende getallen 
verschijnen automatisch achter elkaar :  
Software versie, alle getallen, “0,0” 

 
 

 
2. Zodra de weegschaal op “0,0”staat, stap u op de schaal. Na enkele seconden 
verschijnt uw gewicht. 
 
3. Na 10 seconden schakelt de weegschaal automatisch uit. 
 
 
 
 
 
Fout meldingen : 

Err 0 
 

Initiele 0 fout. Stap van de schaal af,  
wacht tot de schaal 0 aangeeft en stap 
 opnieuw op de schaal 

EPP Fout in de weegschaal. Neem  
contact op met uw servicedienst 

adErr Hardware probleem,neem contact op met  
uw technische dienst of de leverancier. 
 

bAtt Vervang de batterij 

Err 2 Gewicht boven maximum, verwijder 
onmiddellijk gewicht 

Ustb Instabiel 0 . Stap van de schaal af, 
wacht tot de schaal 0 aangeeft en 
stap opnieuw op de schaal 

 
 
 
GARANTIE 
Dit product is gegarandeerd tegen materiaal – en productiefouten. Tijdens de garantieperiode, zullen defecten ontstaan door 
materiaal- en productiefouten kostenloos gerepareerd worden ( factuurdatum en serienummer dienen bekend te zijn). De 
garantie dekt niet schade ontstaan door ondeskundig gebruik. Alle beweeglijke delen , zoals batterijen , adapters etc, zijn 
uitgesloten. 

 
 
AFTER SALES SERVICE 
Voor kalibratie, ijking en storingen , neemt u svp contact op met 071-4030101 of e-mail 
info@prior-medical.com .   


