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Voorzorgsmaatregelen 
 Lees dit boekje alvorens de weegschaal in gebruik te nemen.  

 Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond 
zoals een tegelvloer, plankenvloer of laminaatvloer. 
 Plaats de weegschaal niet op een zachte, natte of gladde 
ondergrond. 

 Wenst u de weegschaal op een tapijt te gebruiken, dan moeten 
de plastic opzetvoetjes worden aangebracht zoals afgebeeld 
op pagina 6.   

 De weegschaal bevat precisie-onderdelen. Vermijd extreme 
temperaturen, vochtigheid, directe zonnestraling, schokken, 
vocht en stof. 
 Ga niet met natte voeten op de weegschaal staan. Zorg ervoor 
dat uw voeten droog zijn om uitglijden en zware letsels te 
voorkomen. 
 Ga voorzichtig op het middelste deel van de weegschaal staan. 
 Ga niet op het display staan. 
 Door de meetschakelaar lange tijd ingedrukt te houden, gaat 
de batterij minder lang mee. 

Gebruik 
 Deze weegschaal is bedoeld voor gebruik thuis en in ziekenhuizen. 

DisplayNee! 

Nee!

Schok
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Onderdelen 

 Display                     Achterkant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkant 

 
 
 

 

 

 

 

 
 De volgende metingen kunnen worden geselecteerd met de schuifschakelaar en 
zijn ingedeeld in twee categorieën - WEIGHT A en WEIGHT B. WEIGHT A en 
WEIGHT B kan naar keuze worden aangegeven in kg of lb. Het verschil tussen 
WEIGHT A en WEIGHT B is de communicatiesnelheid van de datapoort naar 
een ander apparaat (bv. modem, printer, telefoon). Stel de schuifschakelaar in 
volgens de aanwijzingen van uw telemonitoringbedrijf. 

 
 

 De weegschaal heeft een "automatische uitschakelfunctie". 
 Als "0.0 kg/0.0 lb" en het Klaar/Voltooid-symbool  ongeveer vijfenveertig 

seconden worden weergegeven, wordt de weegschaal automatisch 
uitgeschakeld. 

 
 Als het symbool  en het gewicht ongeveer vijftien seconden worden 

weergegeven, wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. 

Klaar/Voltooid-symbool 

Batterij leeg-indicator 

Meetschakelaar 

Schuifschakelaar

Batterijvak 
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Displaysymbolen 

 Klaar/Voltooid-symbool.  
Dit symbool verschijnt wanneer de meting stabiel is. 

 
Batterij leeg-indicator.  

Als dit symbool verschijnt, moeten alle vier de batterijen 
worden vervangen door nieuwe. 

 
 

Batterijen plaatsen (of vervangen) 
Opgelet 

 Plaats elke batterij met de positieve (+) en negatieve (-) pool zoals de 
corresponderende symbolen in het batterijvak aangeven. 

 Verkeerd geplaatste batterijen kunnen gaan lekken. 

 Vervang alle vier de batterijen door nieuwe wanneer het symbool  

verschijnt. 

 Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen. Hierdoor kan de weegschaal 
worden beschadigd of de levensduur van de batterijen worden verkort. 

 De levensduur van een batterij hangt af van de omgevingstemperatuur, het 
batterijtype en het gebruik. 

 Haal de batterijen uit het batterijvak wanneer de weegschaal gedurende lange tijd 
niet wordt gebruikt. Ze kunnen dan immers gaan lekken en de weegschaal 
beschadigen. 

 

 

 Procedure voor het plaatsen (of vervangen) van batterijen 
1. Verwijder het deksel van het batterijvak onderaan de 

weegschaal door het haakje voorzichtig in de richting 
van het pijltje te duwen en het deksel naar achteren 
te trekken. 

2. Plaats vier nieuwe batterijen met de positieve (+) en 
negatieve (-) pool zoals de corresponderende 
symbolen in het batterijvak aangeven. 

3. Plaats het deksel terug door the voorzichtig vast te 
drukken in het batterijvak. 
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Basishandelingen 

Uzelf wegen 
 
1. Zet de schuifschakelaar in de juiste stand. 
 Voorbeeld: zet de schuifschakelaar op [WEIGHT B]. 
 
2. Druk lichtjes op de meetschakelaar. 
  Alle displaysegmenten verschijnen enkele 

seconden. 
 
 
3. Wacht tot het symbool  verschijnt. 
  Wacht tot "0.0 kg /0.0 lb" en het 

Klaar/Voltooid-symbool  verschijnen.  
Opmerking: als "0.0 kg/0.0 lb" en het 

Klaar/Voltooid-symbool  ongeveer 
vijfenveertig seconden worden 
weergegeven, wordt de weegschaal 
automatisch uitgeschakeld.  

 
4. Ga voorzichtig op de weegschaal staan en 

sta stil tijdens de weging. 
 Er verschijnen streepjes op het display. Blijf zo stil 

mogelijk staan. 
   
5. Uw gewicht verschijnt nadat het symbool  

is verschenen. 
  De weegschaal schakelt automatisch uit na 

ongeveer vijftien seconden.  
 

6. Stap van de weegschaal. 
  
 
 
 
 
 

 

Zet de schuifschakelaar 
in de juiste stand 

Druk op de meetschakelaar

Stap op de weegschaal

Klaar/Voltooid- 
symbool 

Stap van de weegschaal

Meetschakelaar Schuifschakelaar
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Basishandelingen 

 Een baby of huisdier wegen 
 
1.  Zet de schuifschakelaar in de juiste stand. 
 Voorbeeld: zet de schuifschakelaar op [WEIGHT B]. 
 
2. Druk lichtjes op de meetschakelaar en ga op 

de weegschaal staan. 
 Alle displaysegmenten verschijnen 

enkele seconden.  

Ga op de weegschaal staan zonder 
baby of huisdier in uw armen vóór 
"0.0 kg/0.0 lb" verschijnt. 

 
3. Laat de baby of het huisdier in uw armen 

geven. 
  Blijf op de weegschaal staan en neem de baby of 

het huisdier stevig in uw armen binnen de tien 
seconden nadat "0.0 kg/0.0 lb" en het 
Klaar/Voltooid-symbool  zijn verschenen. 

 Blijf stilstaan tijdens de weging tot het 
Klaar/Voltooid-symbool  verschijnt. Er 
verschijnen streepjes op het display. Blijf zo stil 
mogelijk staan. 
Opmerking: als "0.0 kg/0.0 lb" en het 

Klaar/Voltooid-symbool  ongeveer 
vijfenveertig seconden worden 
weergegeven, wordt de weegschaal 
automatisch uitgeschakeld.   

 
4. Het gewicht van de baby of het huisdier kan 

worden afgelezen nadat het symbool  is 
verschenen. 

  De weegschaal schakelt automatisch uit na 
ongeveer vijftien seconden. 

   
5. Stap van de weegschaal.   

kg

kg

Druk op de meetschakelaar
Stap op de weegschaal 

Laat de baby of het huisdier 
in uw armen geven 

Zet de schuifschakelaar
in de juiste stand 

Stap van de weegschaal

Klaar/Voltooid- 
symbool 
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Uzelf wegen op een tapijt 
Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond zoals een tegelvloer, 
plankenvloer of laminaatvloer. Wenst u de weegschaal op een tapijt te gebruiken, 
dan moeten de plastic opzetvoetjes worden aangebracht. 
 

Procedure voor het aanbrengen van de opzetvoetjes 
1. Elke opzetvoetje is voorzien van twee pinnen. Breng deze pinnen tegenover de 

gaten in de weegschaal en steek ze er goed in. 
 
2. Breng alle vier de opzetvoetjes aan. 
 
 
Opmerkingen 

 Let op dat u niet valt wanneer u de opzetvoetjes gebruikt. 

 Wij raden u aan deze weegschaal te gebruiken op een stevige en vlakke 
ondergrond. 
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Specificaties 
Digitaal display LCD, tekenhoogte 25 mm  

Maximumcapaciteit 200 kg / 450 lb  

Weegprecisie 0,1 kg / 0,2 lb 

Voeding  Vier AA batterijen  

 (R6P of LR6, 1,5 volt x 4) 

Levensduur batterijen Ongeveer 1000 wegingen 

Accessoires Opzetvoetje (4), Gebruiksaanwijzing, Batterijen (4) 

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving 
noch enige verplichting vanwege de fabrikant. 
 

 

Naleving van Europese Richtlijnen 
De weegschaal voldoet aan de wettelijk verplichte EMC 
(Elektromagnetische Compatibiliteit) Richtlijn 2004/108/EG.  

Opmerkingen: uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. De 
meetwaarde kan worden beïnvloed door extreme 
elektromagnetische storing. 

 
 

De weegschaal onderhouden 
 Reinig de weegschaal met een zachte droge doek of een doek bevochtigd met 
water en een zacht schoonmaakmiddel. Reinig de weegschaal nooit met alcohol, 
benzine, thinner noch met andere agressieve chemicaliën. 
 Haal de batterijen uit het batterijvak wanneer de weegschaal gedurende lange tijd 
niet wordt gebruikt. 
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Voor u de hulp van een vakman inroept 
Probleem Oplossing 

Er verschijnt niets wanneer de 
meetschakelaar wordt ingedrukt. 

Controleer de batterijen. 
Vervang alle vier de batterijen door 
nieuwe. 

"88888" blijft op het display. 
"e- 0" verschijnt. 
Er is een groot verschil tussen het 
geschatte gewicht en het gemeten 
gewicht. 

Verwijder de batterijen en plaats ze 
terug. 
Plaats de weegschaal op een stevige 
en vlakke ondergrond.  
Zorg ervoor dat er zich geen vreemde 
voorwerpen onder de weegschaal 
bevinden. 
Gebruik de opzetvoetjes wanneer de 
weegschaal op een tapijt is geplaatst 
of probeer ze op een tegel- of 
plankenvloer te plaatsen. 

 verschijnt. Vervang alle vier de batterijen door 
nieuwe. 

Kunt u het probleem niet zelf oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of 
de service-afdeling van A&D. De service-afdeling van A&D ondersteunt erkende 
leveranciers met technische informatie, reserve-onderdelen en toestellen. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
A&D ENGINEERING, INC. 
1756 Automation Parkway, San Jose, California  95131  U.S.A. 
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119 
 
A&D Australasia Pty Ltd. 
32 Dew Street, Thebarton, South Australia  5031  AUSTRALIA 
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409 
 
A&D KOREA Limited 한국에이.엔.디(주) 
대한민국 서울시 영등포구 여의도동 36-2 맨하탄 B/D 8층 
( 8th Floor, Manhattan Bldg. 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, KOREA ) 
전화: [82] (2) 780-4101  팩스: [82] (2) 782-4280 
 




