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Korte gebruikershandleiding voor de CI-200 serie plus MR 1500. 
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Weegschaal MR 1500 : 
 
Rijden met de schaal : 
U duwt de schaal aan de kant waar het handvat zit. De schaal rijdt altijd recht 
uit. Indien u een bocht wilt maken dan duwt u ligt op het handvat  en duwt de 
weegschaal naar links of rechts.  
 
Zodra u de bestemming heeft bereikt, dan ontgrendelt u door de zwarte knop 
uit te trekken en naar rechts te draaien.  

 
 

U klapt de schaal rustig uit door middel van het handvat tot de weegschaal de 
vloer raakt. 
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Vervolgens ontgrendelt     u de op/afrit door de zwarte knop uit te trekken en 
naar rechts te draaien. En klapt de op/afrit rustig naar beneden tot de vloer 
geraakt wordt. 
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U kunt nu de weegschaal aan zetten door de indicator aan te zetten. 
 

 
 
 
 
Nadat u klaar bent werkt u in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de op/afrit 
en de weegschaal vergrendeld zijn voordat u de weegschaal gaat verplaatsen ! 
Indien de weegschaal opgeklapt is, adviseren wij u de weegschaal op de rem te 
zetten.  
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Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie. 
 
 
Werking weegschaal: 
Stap 1:   Druk op de POWER toets. 
Stap 2:   Laat de patiënt op de weegschaal plaatsnemen. 
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. 

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

 


