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AD-6121ABT1                                                 Nederlands 

Nederlands

Deze Handleiding en Markeringen 

  Alle aanwijzingen voor een veilig gebruik worden aangeduid met  “WAARSCHUWING”
of “OPGELET”, van ANSI Z535.4 (American National Standard Institute (Amerikaans 
Nationaal Norminstituut): Product Safety Signs and Labels (Productveiligheidstekens 
en -Labels). Zij hebben de volgende betekenis: 

WAARSCHUWING
Een mogelijk risicovolle situatie die, als deze niet 
wordt vermeden, een ongeval met dodelijke afloop 
of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. 

OPGELET
Een mogelijk risicovolle situatie die, als deze niet 
wordt vermeden, een ongeval met licht of vrij 
ernstig letsel tot gevolg kan hebben. 

  Dit is een risicowaarschuwingsmarkering. 

 Deze handleiding kan ter verbetering van het product, te allen tijde, zonder 
kennisgeving vooraf worden gewijzigd.  

 De productspecificaties en de inhoud van deze handleiding kunnen worden gewijzigd 
zonder dat dit de fabrikant verplicht de verbeteringen door te voeren in eerdere 
uitvoeringen van producten. 

 Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. 

 2011   Alle rechten voorbehouden. 
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1. VOORZORGSMAATREGELEN 
1.1. Maatregelen voor een veilig gebruik 

 
 OPGELET 

 Plaats de weegschaal niet op een zachte, natte of gladde ondergrond. Plaats de 
weegschaal op een stevige en rechte ondergrond. 

 Plaats de weegschaal niet op een plek waar erover kan worden gestruikeld of er 
tegenaan kan worden geschopt. 

 Ga niet met natte voeten op de weegschaal staan. 
 Ga voorzichtig op het middelste deel van de schaal staan. 
 Ga niet op het display-venster staan. 
 Neem de weegschaal altijd vast aan de handgreep, zwaai er niet mee en stoot de 

weegschaal nergens tegenaan. 
 Demonteer de weegschaal niet en breng er geen wijzigingen in aan. Houd de 

weegschaal vrij van vocht, stof en vuil. 
 De weegschaal mag alleen worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel. Als 

u zelf probeert reparaties uit te voeren, kan de weegschaal vlam vatten of schade 
oplopen. Schade die ontstaat doordat u zelf probeert de weegschaal te repareren, 
valt niet onder de garantie. 

 Metingen kunnen afwijken als de weegschaal wordt gebruikt in de buurt van 
TV-toestellen, magnetrons, mobiele telefoons, röntgen-apparatuur of andere 
toestellen met krachtige elektrische velden. 

 Onderdelen van gebruikte apparatuur en batterijen worden niet beschouwd als 
gewoon huishoudafval en zij moeten worden verwerkt volgens de geldende lokale 
voorschriften. 

 
 

1.2. Aanwijzingen voor behandeling 
 
1.2.1. Installatie 

 Plaats de weegschaal op een tochtvrije plaats en op een vlakke, trillingsvrije 
ondergrond. De vloer moet stevig genoeg zijn voor het gewicht van de weegschaal 
en de persoon die wordt gewogen. 

 Plaats de weegschaal op een plaats waar zij niet blootstaat aan direct zonlicht. 
 Plaats de weegschaal op een plaats waar zij niet blootstaat aan krachtige geluiden 

van buitenaf en krachtige elektromagnetische golven. 
 Plaats de weegschaal niet op een plaats waar corrosieve, ontvlambare of explosieve 

stoffen aanwezig zijn. 
 Zorg ervoor dat op de plaats waar de weegschaal staat, temperatuur en vochtigheid 

de opgegeven waarden niet overschrijden. 
  

Aanwijzingen voor gebruik 
 Het maximum weegvermogen van de weegschaal is 150 kg. Overschrijd dit niet. 
 Sta tijdens het wegen stil op de weegschaal. 
 Gebruik niet veel kracht wanneer u de ON/OFF-schakelaar of de ZERO- schakelaar 

indrukt. Trap niet tegen de schakelaars. 
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2. OPMERKINGEN VÓÓR INGEBRUIKNAME  
 

 Het toestel voldoet aan de wettelijke richtlijn EMC 2004/108/EG (elektromagnetische 
compatibiliteit). De WML-40AH is goedgekeurd volgens de R&TTE-richtlijn voor 
transmissiemodules, aangeduid met het keurmerk . De transmissiemodule 
is geproduceerd door MITSUMI en in de bloeddrukmeter van de oorspronkelijke 
fabrikant opgenomen. 

 Bedoeld gebruik 
  Het toestel is een weegschaal voor thuis, voor een ziekenhuis of kliniek, te gebruiken 

voor gewichtsbepaling en -controle. Door middel van de interne draadloze verbinding 
kan het toestel communiceren met toestel voor gezondheidscontrole. 

 Gebruiksomgeving 
Het toestel is voor gebruik binnenshuis. 

 
 

3. KENMERKEN 
 

 AD-6121ABT1 is een gecontroleerde compacte, lichte en draagbare weegschaal.  
 De zoemer geeft de weegomstandigheden aan.  
 De voeding gebruikt alleen batterijen. 
 Automatische uitschakelfunctie: om te voorkomen dat de batterijen voortijdig opraken 

schakelt de stroomvoorziening automatisch uit wanneer de weegschaal ongeveer 45 
seconden niet wordt gebruikt. 
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Hendel
LCD 

Waterpas 

ZERO-schakelaar

ON/OFF-schakelaar Stelvoet 

Weegoppervlak 

4. ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessoires 
 
 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing               Vier batterijen van het type LR6 
 
 

 
 
 
 

Batterijvak 

Stelvoet 

ZERO-schakelaar ON/OFF-schakelaar
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Stabiel 

Batterij leeg 

Eenheid 

4.1. Symbolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Displaysymbolen 

Symbolen Beschrijving 

  Stabiel Dit symbool verschijnt wanneer het weergegeven gewicht 
stabiel is. 

  Batterij leeg Dit symbool verschijnt wanneer de batterijen leeg zijn. 
Vervang de batterijen door vier nieuwe van het type LR6. 

 
 
Schakelaars 

Schakelaars Beschrijving 
 
ON/OFF-schakelaar Schakelt de weegschaal aan en uit. 

 
ZERO-schakelaar 

Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt nadat er een 
voorwerp van 2 kg of minder op de schaal is geplaatst, wordt 
het weergegeven gewicht op nul gezet. 

 
Symbolen 

Symbolen Functie / Betekenis Aanbevolen handeling 

 Schakel het toestel aan en uit  

 
Aanwijzing voor het plaatsen van de 
batterijen  

 Gelijkstroom  

S/N Serienummer  

 Productiedatum  

 

Type B: Toestel is zo ontworpen dat speciale 
bescherming wordt geboden tegen 
elektrische schokken. 

 

 Etiket transmissiemodule volgens R&TTE-richtlijn  

 
AEEA-label  

 Precisieklasse  
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5. VÓÓR GEBRUIK  
5.1. Voorbereiding 

 
1 Gebruik de vier alkaline batterijen van het 

type LR6. 
 
2 Plaats de weegschaal op een stevige 

ondergrond en stel de stelvoeten zo af 
dat de luchtbel in het midden van de 
waterpas zit. 

 

5.1.1. Gebruik van batterijen 
 

 OPGELET 
 

 Zet de batterijen zo in dat de pluspool (+) en minpool (-) overeenkomen met de 
aanduiding in de batterijhouder. 

 Gebruik vier batterijen van het type LR6.  
 Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen. 
Verwijder de batterijen wanneer de weegschaal gedurende lange tijd niet wordt 

gebruikt. De batterijen kunnen gaan lekken en defecten veroorzaken. 
 Spoel de weegschaal onmiddellijk schoon onder stromend water, als de batterijen 

hebben gelekt. 
 

 
  Wanneer het symbool Batterijen leeg  verschijnt, moeten de batterijen worden 

vervangen door vier nieuwe batterijen van het type LR6. 
  N.B. het symbool Batterijen leeg  verschijnt niet wanneer de batterijen volledig zijn 

uitgeput. 
 
 
 

1 Verwijder het deksel van de batterijhouder.  
 
2 Plaats vier nieuwe batterijen van het type LR6 in 

de batterijhouder en let er daarbij op dat u de plus- 
(+) en minpolen (-) juist plaatst. 

 
3 Plaats het deksel van de batterijhouder terug. 

 
 
 
 
 
 

Waterpas 

Stelvoet 

Goed Niet goed 
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6. GEBRUIK VAN DE WEEGSCHAAL 
6.1. Basisfuncties 

 
1 Zorg ervoor dat er zich niets op de weegschaal 

bevindt. 
 
2 Zet de weegschaal aan met een druk op de 

ON/OFF-schakelaar. 
 Alle displaysegmenten lichten op en er 

verschijnt een nul op het display. 
 
 

3 Druk op de ZERO-schakelaar. 
 Druk op de ZERO-schakelaar als er geen nul 

verschijnt. 
 

 
 
 

4 Stap voorzichtig op de weegschaal. 
 
 
 
 
5 Er verschijnen meer streepjes in het display 

als de waarde stabiel wordt. 
 
 
 
 
 
 
 

6 Wanneer de waarde stabiel is, toont de schaal 
het gewicht en wordt het merkteken Stabiel 
“ ” ingeschakeld. 

 
7 Stap voorzichtig van de weegschaal. 

 
 
 
 

8 Het gewicht wordt 15 seconden lang getoond 
en dan wordt de schaal automatisch 
uitgeschakeld.  
U kunt de weegschaal ook uitschakelen met 
een druk op de ON/OFF-schakelaar. 

ON/OFF-schakelaar

ZERO-schakelaar 

ON/OFF-schakelaar 

Niets op de schaal 

Zero-weergave 

Stap op de schaal 

Stabiel 

Gewicht  

Stap van  
de schaal 
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6.2. Zo werkt de draadloze verbinding 
 

Aan het einde van de meting wordt uw gewicht automatisch naar uw 
gezondheidsmonitor verzonden. U hoeft niets te doen. Als de gezondheidsmonitor 
niet werkt of niet binnen het bereik van de schaal staat, wordt het gewicht in het 
geheugen van de schaal opgeslagen (maximaal 40 gegevens). 
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7. ONDERHOUD 
7.1. Onderhoud voor goed functioneren 

 
 Controleer de weegschaal op goed functioneren en inspecteer of kalibreer het toestel, 

als dat nodig is.  
Het wordt aangeraden om de weegschaal eens per 2 jaar te laten inspecteren op een 
juiste werking en nauwkeurigheid. 
Neem contact op met de plaatselijke A&D-dealer voor meer informatie over inspectie 
of kalibratie. 

 
 

7.2. De weegschaal reinigen 
 

 Reinig de weegschaal met een zachte doek die is bevochtigd met water en een mild 
schoonmaakmiddel. Na bevochtiging moet de doek worden uitgeknepen of 
uitgewrongen zodat de doek niet druipend nat is. 

 Maak de weegschaal niet schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner, 
benzine en methanol. 

 Maak de weegschaal niet schoon met een chloorhoudend ontsmettingsmiddel. 
 Stel de weegschaal niet bloot aan sterke ultravioletstraling of hete stoom. 

 
 

7.3. De weegschaal opbergen 
 

 Wanneer u de weegschaal opbergt: 
 Let erop dat er zich niets op de weegschaal bevindt. 
 Let erop dat er niet iets tegen de ON/OFF-schakelaar drukt. 
 Neem de batterijen eruit. 

 Berg de weegschaal niet op: 
 Op plaatsen waar het toestel is blootgesteld aan hoge temperatuur of een hoge 

luchtvochtigheid. 
 Op plaatsen met een hoog gehalte aan zout, zwavel of corrosieve gassen. 
 Op plaatsen waar chemicaliën zijn opgeslagen. 
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8. VOOR U VERZOEKT OM REPARATIE 
 

 Raadpleeg de onderstaande tabel voor u verzoekt om reparatie. 
 

Wanneer Wat u moet doen 
Niets op het display verschijnt, 
ook al is de weegschaal 
ingeschakeld. 

Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. 
Controleer of de batterijen leeg zijn. 

[----] op het display blijft en niet 
verandert. 

Controleer of er zich niets op de weegschaal bevindt. 
Controleer of niets de weegschaal raakt. 

Er een groot verschil is tussen 
het geschatte gewicht en het 
gemeten gewicht. 

Controleer of de weegschaal waterpas staat. 
Controleer of niets de weegschaal raakt. 

De schakelaars niet werken. 
Het display niet verandert, ook 
al worden de schakelaars 
ingedrukt. 

Neem de batterijen uit en zet ze weer in. Schakel 
vervolgens het toestel aan. 

[E-1], [E-2] of [E-4] verschijnt 
op het display. Vraag om reparatie. 

[ E ] verschijnt. 
Deze foutmelding verschijnt wanneer de weegschaal 
zwaarder wordt belast dan de bedoeling is. Belast de 
weegschaal de weegschaal niet te zwaar. 

[ -E ] verschijnt. 

Deze foutmelding verschijnt wanneer de meetwaarde 
minder dan 3 kg bedraagt. 
Controleer of niets op de weegschaal is geplaatst en 
niets de weegschaal raakt. Schakel de weegschaal 
daarna uit en weer aan. 
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9. SPECIFICATIES 
9.1. Specificaties 

 
Type AD-6121ABT1 
Maximum weegvermogen 150 kg 
Minimumweergave 100 g 
Minimum weegvermogen 2 kg 
Display LCD 
Bereikoperationele  +5°C tot +35°C / 30%RH tot 85%RH Geen condensatie 
 temperatuur/luchtvochtigheid  
Conditie voor opslag -20°C tot +60°C / 10%RH tot 95%RH 
Voeding Vier batterijen van het type LR6  
Levensduur batterijen Ong. 1000 wegingen (afhankelijk van type en 

omgevingstemperatuur.) 
Zoemer 
Buitenafmetingen 314 (D) x 315 (B) x 57 (H) mm 
Gewicht Ong. 3,0 kg 
Draadloze communicatie WML-40AH (MITSUMI Electronics Co. Ltd.) 

 
 

9.2. Buitenafmetingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenheid: mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama  364-8585  JAPAN 
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119 
 
A&D INSTRUMENTS LTD. 
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire  OX14 1DY  United Kingdom 
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485 




