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NL Personenweegschaal 
Handleiding

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN BELANGRIJKE 
OPMERKINGEN
 ■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs 

als u  vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. 
Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is 
beschreven. Bewaar de handleiding op een veilige plek, zodat deze in 
de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd. 

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de 
verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of 
kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in de 
originele doos van de fabrikant.

 ■ Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis, op kantoor 
of een soortgelijke omgeving. Gebruik het niet voor commerciële, 
medische of andere doeleinden.

 ■ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen en personen met 
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of 
een gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder adequaat toezicht 
staan.

 ■ Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met 
het apparaat gaan spelen. 

 ■ Gebruik het apparaat niet buitenshuis, plaats het niet op een 
onstabiele ondergrond of in de buurt van open vuur of andere 
warmtebronnen. 

 ■ Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hoge 
luchtvochtigheid en gebruik het niet in een overmatig stoffige 
omgeving.

 ■ Plaats het apparaat op een vlakke, gladde, harde en stabiele 
ondergrond. Dit is met name belangrijk als het apparaat in gebruik is. 
Anders zou dit kunnen resulteren in onnauwkeurige metingen. 

 ■ Controleer voordat u op de weegschaal stapt of zowel het oppervlak 
als uw voeten droog zijn. Als deze vochtig of nat zijn bestaat er risico 
op uitglijden.

 ■ Niet op het apparaat springen en het maximale weegvermogen niet 
overschrijden. Anders kan het beschadigd raken. 

 ■ Op het apparaat mogen geen objecten worden geplaatst. Berg het 
op in horizontale positie en zorg ervoor dat er geen objecten op 
worden geplaatst.

 ■ Hoewel het risico dat de lithiumbatterij gaat lekken zeer gering is, 
dient u de batterij uit het apparaat te halen wanneer u de weegschaal 
langere tijd niet zult gebruiken. Als de batterij lekt terwijl deze zich in 
het apparaat bevindt, kan dit schade veroorzaken.

 ■ Gebruik geen oplaadbare batterijen om dit apparaat van stroom te 
voorzien.

 ■ Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen, want deze kunnen 
gevaarlijk zijn voor kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een 
kind een batterij inslikt. 

 ■ Houd het apparaat schoon. Reinig het volgens de instructies in het 
hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Dompel het apparaat niet onder 
in water of andere vloeistoffen en spoel het niet af onder stromend 
water.

 ■ Repareer het apparaat niet zelf en breng geen wijzigingen aan 
het apparaat aan. Laat alle reparaties of aanpassingen door een 
erkend Service Center uitvoeren. Bij ondeskundig gebruik van het 
apparaat riskeert u het vervallen van al uw wettelijke rechten m.b.t. 
tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.

BESCHRIJVING VAN DE WEEGSCHAAL
A1 Weegplateau 
 van gehard veiligheidsglas van 5 mm dik
A2 LCD-display
A3 Batterijvak (niet afgebeeld)
 aan de onderzijde van de weegschaal.
A4 Keuzeschakelaar gewichtseenheid (niet afgebeeld)
 aan de onderzijde van de weegschaal.

VOEDINGSBRON 
 ■ Deze weegschaal wordt geleverd met één CR 2032-lithiumbatterij 

(1× 3 V). De batterij wordt in het batterijvak A3 geplaatst. Verwijder 
vóór het eerste gebruik de isolatiestrook uit batterijvak A3. Deze 
strook voorkomt dat de batterij leegloopt voordat het apparaat 
aankomt bij de eindgebruiker. 

 ■ Vervang de batterij wanneer het display A2 “Lo“ (zwakke batterij) 
aangeeft of wanneer het display A2 niet oplicht wanneer men op het 
weegplateau van de weegschaal stapt. Verwijder het deksel van het 
batterijvak A3 om de batterij te vervangen. Haal de platte batterij uit 
het vak en vervang deze door een batterij van hetzelfde type. Let op 
de juiste polariteit en zorg dat de batterij goed op zijn plek zit. Sluit 
het deksel van het batterijvak.

 ■ De methode voor het plaatsen van de batterij in het batterijvak A3 
hangt af van het type weegschaal. De opties voor het verwijderen van 
batterijen worden hieronder vermeld:

 –  Gebruik een voorwerp met een stompe punt om de batterij te 
verwijderen, zie afbeelding B1.

 –  Het batterijvak A3 is voorzien van een lint dat het verwijderen van 
de batterij eenvoudiger maakt. Door aan dit lint te trekken, wipt de 
batterij op en kunt u deze verwijderen, zie afbeelding B2.

 –  Druk de batterij lichtjes naar beneden. Hierdoor wipt de batterij 
op uit het batterijvak A3 en kan vervolgens eenvoudig worden 
uitgenomen, zie afbeelding B3.

Belangrijk:
Gebruik alleen batterijen van het CR 2032-type om dit apparaat 
van stroom te voorzien. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

DE WEEGSCHAAL GEBRUIKEN
 ■ Plaats de weegschaal op een vlakke, gladde, harde en stabiele 

ondergrond. Plaats hem niet op een tapijt of een andere zachte 
ondergrond, want dit kan onnauwkeurige weegresultaten opleveren.

 ■ Stap met beide voeten op het weegplateau A1 en blijf rustig staan. 
De weegschaal is voorzien van een “Auto-On“ functie die ervoor zorgt 
dat het weegproces onmiddellijk start als u op de weegschaal stapt. 
Na enige ogenblikken stabiliseert het aangegeven gewicht op het 
display A2. Het gemeten gewicht wordt 10 seconden op het display 
A2 weergegeven.

 ■ Blijf rustig staan en leun niet naar één kant wanneer u uzelf weegt. 
U dient uzelf op hetzelfde tijdstip en bij voorkeur ‘s ochtends te wegen 
om de weegresultaten te kunnen vergelijken. De weegresultaten 
worden beïnvloed door het gewicht van de kleding die u draagt en 
het eten en drinken dat u nuttigt voordat u uzelf weegt. 

 ■ De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u  eraf 
stapt of na ongeveer 10 seconden inactiviteit, waarbij het gemeten 
gewicht wordt weergegeven op het display A2.

 ■ Indien “C“ verschijnt op het display A2 wanneer u van de weegschaal 
stapt, is er een weegfout opgetreden. Weeg uzelf dan opnieuw.

KEUZE GEWICHTSEENHEID
 ■ Met de schakelaar A4 kunt u  instellen of waarden worden 

weergegeven in metrische (kg) of imperiale (lb, st) eenheden. 
 ■ De schakelaar A4 bevindt zich in of naast het batterijvak A3. Hoe de 

schakelaar eruit ziet en waar deze zich bevindt, hangt af van het type 
weegschaal. U kunt schakelen tussen eenheden door:

 –  de schakelaar in de gewenste stand te zetten, zie afbeelding  
C1 en C2.

 –  de schakelaar in te drukken, zie afbeelding C3.

Opmerking:
1 kg (kilogram) = 2,2 lb (Engels pond)
1 lb (Engels pond) = 0,454 kg (kilogram)
1 st (stone) = 14 lb (Engels pond) = 6,35 kg (kilogram)

WEEGVERMOGEN EN -NAUWKEURIGHEID
 ■ Het maximale weegvermogen is 150 kg / 330 lb. Indien het maximale 

weegvermogen wordt overschreden verschijnt “Err“ op het display 
A2. In dat geval moet men van het weegplateau A1 afstappen om te 
voorkomen dat de weegschaal beschadigd raakt.

 ■ De weegnauwkeurigheid van ±100 g / ±0,2 lb kan niet gegarandeerd 
worden voor items die minder dan 2 kg / 4,4 lb wegen. 
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REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Gebruik een licht bevochtigde doek om de weegschaal schoon 

te maken. Veeg alles helemaal droog. Zorg dat er tijdens het 
schoonmaken geen water in het batterijvak A3 terechtkomt. 

 ■ Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen, oplosmiddelen etc. om de 
weegschaal schoon te maken. Als u dit wel doet, kan het oppervlak 
beschadigd raken.

 ■ Dompel de weegschaal niet onder in water of andere vloeistoffen en 
spoel hem niet af onder stromend water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Stroomtoevoer  ..................................................... 1× 3V CR 2032-type batterij
Weegvermogen ..............................................................................150 kg / 330 lb
Weegnauwkeurigheid ......................................................................100 g / 0,2 lb
Keuze gewichtseenheid  ........................................................................kg / lb / st

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties 
te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in 
uw gemeente.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN
 De batterij bevat milieuvervuilende stoffen en behoort 
dus niet bij het normale afval. Breng gebruikte batterijen 
naar een inzamelpunt voor batterijen.

RECYCLING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Ook kunt u  in sommige 
landen van de Europese Unie of andere Europese landen 

uw apparaten terugbrengen naar de lokale leverancier als u  een 
vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Overeenkomstig de nationale wetgeving kunnen voor het onjuist 
aanbieden van dit afval sancties opgelegd worden.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u  elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, 
vraag dan om meer informatie over het correct recyclen bij uw 
gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


