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HANDLEIDING WEEGUNIT VAN HET BARI10A OBESITAS BED 
 
 
Optioneel kan het Bari10a obesitas bed worden uitgerust met een weegunit,  
volledig geïntegreerd in het voetbord. 
 

                                                                            
 

 

Let op: 
Tijdens het wegen moet het stuurwiel onberemd zijn om accuraat gewicht te verkrijgen. 
 
 
Maximale belastbaarheid:  
De maximale belasting van 477kg mag niet worden overschreden. 

 
 
Nauwkeurigheid:  
0.5% of 0,25 kg van het patiëntengewicht (wat het meeste is)  
- van 113,4 tot 476,3kg-.  Het ligvlak van het bed is in platte positie.  
  
 

Stroomvoorziening: 
Via control unit van het bed met geïntegreerde accu backup. 
 
 
Auto Power Down (APD):  
De weegunit slaat na 60 seconden uit ten behoeve van de  levensduur van de batterij en de 
privacy van de patiënt. 
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Functies van de weegunit  
 

Het patiëntengewicht wordt tot op 0,1 weergegeven op het lcd scherm van de weegunit.   

 
                          
On toets:  schakelt weegunit in of ververst informatie op display.  
 
0.0 Zero: 
Deze toets indrukken en vasthouden met het beddengoed op zijn plaats en zonder de patient.  

De melding "PLEASE WAIT - HANDS OFF" verschijnt. 
Zorg ervoor dat de weegunit niet wordt aangeraakt tijdens de 0-installatie functie.  
Na enkele seconden verschijnt de melding "WEIGHT = 0.0 LB"/kg. 
 
Lb/Kg:  

Gewicht kan in lbs of kilogram worden weergegeven.  Met behulp van deze toets kan 
tussen beide eenheden snel en veilig worden gewisseld.  Weergave tot 0.1 eenheden.  

 
 
Freeze/Resume: 
In deze modus kunnen kussens, dekens of ander toebehoren worden toegevoegd of  
weggenomen zonder het weergegeven patiëntengewicht te beïnvloeden. 
 
Druk op de Freeze/Resume toets. Op het display verschijnt:  

 "FREEZE = (resident/patient's weight)." Voer de benodigde aanpassingen  aan bed of patient uit. 
Zodra gereed: druk weer op de toets om verder te gaan met de weegprocedure .   
 
Let op: Als de Freeze/Resume toets niet wordt ingedrukt alvorens benodigheden toe te voegen 
of weg te nemen, wordt het gewicht hiervan weergegeven in het getoonde patiëntengewicht.  

 

n.b.  Afwijkingen in het gewicht- zoals hierboven beschreven- kunnen worden gecorrigeerd met 
behulp van de toetsen Weight Mode (voor toename) en Weight Change Mode (voor afname) 
Op deze manier kan de weergegeven weging handmatig worden aangepast. 
 
Het gewicht van de toegevoegde / weggenomen items moet bekend zijn om dit bij het 
totaalgewicht op te tellen c.q. in mindering te brengen. Wordt de Freeze/Resume mode langer 
dan drie minute niet gebruikt, dan verschijnt de melding  "LEFT IN FREEZE - REFER TO MANUAL." 

Druk de toets nogmaals in om deze modus te verlaten. 
 
 
Weight Mode: 
Als het display uit slaat voordat het gewicht kan worden afgelezen, druk dan op de On toets  
omhet display te verversen en het patiënten gewicht aft e lezen.  Het display geeft aan:  

"WEIGHT = )00CX LB"(or KG). 

 
Let op:   Nadat installatieproces is afgerond en de weegunit nog in de Weight Change Modus 
staat, de Zero toets niet indrukken, anders gaat de historie van het patiënten gewicht verloren. 
 
Het patiënten gewicht kan worden weergegeven in lbs of kg door Weight Mode toets button in te 
drukken wanneer het gewicht wordt getoond. Weergave met schaalverdeling van  0.1 lb of kg. 

Met de Weight Change Mode toets kunnen gewichtsveranderingen worden gevolgd. 

 On 
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2016 Handleiding Joerns Bari10a weeg unit    30 maart 2016           Pagina 3 van 3 
 

 
Let op: Om deze functie te starten : druk de Weight Change Mode toets in terwijl de patient in 
bed ligt. Druk vervolgens de Zero toets in om de 0-stand in te stellen.  Het display geeft aan: 
 "WT CHG = (resident/patient weight)". 

 
Eventuele wijziging in gewicht wordt nu weergegeven als een  "+" of "2 cijfer t.o.v. zero. 
Door de Weight Mode toets weer in te drukken wordt het laatst gemeten gewicht weer zichtbaar.  
 

Periodieke calibratie van de weegunit 
 

 Calibratie Check 
 

1. Belangrijk: Calibratie procedure mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
onderhoudsmedewerkers.  Joerns kan desgewenst de calibratie uitvoeren. 

2. Hercalibratie  is meestal niet nodig, maar omwille van de nauwkeurigheid adviseert Joerns 
de calibratie jaarlijks te controleren. 

 

Calibratie Procedure 
 
Let op: Tijdens de procedure mag de weegunit nergens mee in contact komen.  Houd de weegunit 
dus niet vast tijdens het aflezen van de calibratie gegevens.  

1. Zet het stuurwiel (wanneer aanwezig)  van de rem.  
2. Druk op de Freeze/Resume toets. 
3. Wanneer het display "FREEZE = (weight)" aangeeft, de Lb/Kg toets indrukken en 

vasthouden. Display weergave "CAL" , cijfers lopen terug tot  CAL MODE. 
4. Zodra CAL MODE verschijnt : Zero toets indrukken om display op 0 te zetten. 

5. Plaats een geijkt gewicht op de weegunit en vergelijk dit met het weergegeven gewicht.  
6. Corrigeer zonodig met behulp van Weight Mode toets voor (+) correcties en de Weight 

Change Mode toets voor  (-) correcties. De weergegeven waardes mogen maximaal  
0.5% afwijken van het geijkte gewicht. 

7. Haal het gewicht weg en zet weer op 0.  Herhaal stappen 4-6 tot de resultaten naar 
tevredenheid zijn.  

8. Wanneer de aanpassingen zijn afgerond:   A: Druk op on om aanpassingen te verwijderen 
en de CAL modus te verlaten    of             B:  Druk de Freeze toets in om de 
aanpassingen op te slaan en de CAL modus te verlaten.  

 
Calibratie tolerantie  

Ondergrens Toegepast gewicht kg Bovengrens 

109   110   111 

224     225       226 

339      340        341 

449    450   451 

 
Reinigen van de weegunit:  

1. Reiniging/desinfectie algemeen met milde zeep en water  
2. Wees voorzichtig met het reinigen van het LCD scherm. 

 

Omgevingsfactoren: 
 

Functionering condities  
Omgevingstemperatuur : +20°C to 30°C  
Relatieve luchtvochtigheid: 10% to 95% Non-Condensing 
 
Opslag en transport condities 

Omgevingstemperatuur : 30°C to +50°C 
Relatieve luchtvochtigheid:: 10% to 95% Non-Condensing 


