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Diese Bedi enungsanlei tung beschrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts  und gilt als wichtige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und H andlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus  müssen die für den Ei nsatzber eich des  Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungsvorsc hriften und allgemeinen Sicherheitsbesti mmungen eing ehalten wer den. Diese Bedi enungsanleitung is t Bes tandteil des Produkts  un d muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts  für  das In¬s tall ations-,  Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspersonal jederzeit  zugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Person 
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.  

 

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar 
hem op een goed bereikbare plaats! 

 
Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het 
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. 
De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften 
en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. 
Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het 
toepassingsgebied van het apparaat van toepassing. 

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór 
de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist 
gebruik kan beschadigingen veroorzaken. 

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe 
nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. 
Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze 
gebruiksaanwijzing erbij te leveren. 
 
 

1 Veiligheid 
 
 

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter 
een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn 
bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich 
houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding. 
 
 

1.1 Symboolverklaring 
 
 

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing 
aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat 
absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te 
vermijden. 

 
 

 GEVAAR! 

Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot 

ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden. 
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 WAARSCHUWING! 

Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die 

gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet 
worden vermeden. 

 
 
 

 VOORZICHTIG! 

Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht 

of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden. 

 
 
, di e  

ATTENTIE! 

Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan 

die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt. 

 
 

OPMERKING! 

Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende 

informatie en tips voor het gebruik van het apparaat. 

 
 
 

1.2 Veiligheidsaanwijzingen 
 
 

Elektrische stroom 

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische 
schokken. 

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje 
overeenkomen met de netspanning. 

• Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden 
gehouden. 

• Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het 
gebruik storingen optreden. 

•  Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen. 

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het 
apparaat van het elektriciteitsnet koppelen. 

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en 
gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren. 

• Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel. 

• Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen. 
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• Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet. 

• Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen. 

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel. 

• Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker 
vastpakken. 

 
Halten Sie Verpackungsmateriali en und Styropor teile von Ki ndern fern. Si e können sich darin verfangen und ersticken. 

 

Bedienend personeel 

• Het apparaat mag worden gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen 
met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring 
en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd 
over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het 
gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met 
het apparaat. 

• Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht. 

 
 
 

Onjuist gebruik 

• Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.  

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en 
veilig werken mogelijk maakt. 

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd 
volgens de voorschriften. 

•  Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is. 

•  Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren. 

• Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen. 

 
 

• Plaats geen items op de weegschaal waarvan het gewicht het aangegeven 
meetbereik van de weegschaal overschrijdt. 
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1.3 Gebruik volgens bestemming 
 
 

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het 
normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt 
beschouwd als onbedoeld gebruik. 

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik: 
 

– Weegartikelen tot 60 kg (150 kg). 

 
 

1.4 Oneigenlijk gebruik 
 
 

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door 
gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het 
apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt 
beschreven. 
 

– Weegartikelen van meer dan 60 kg (150 kg). 
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2 Algemeen 
 
 

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
 

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn 
samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele 
technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval 
van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het 
gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder 
bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in 
deze handleiding. 

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als 
gevolg van: 

– het niet in acht nemen van de aanwijzingen, 

– oneigenlijk gebruik, 

– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker, 

– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen. 

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan 
te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere 
ontwikkeling van het apparaat. 

 
 

2.2 Auteursrecht 
 
 

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere 
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze 
uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of 
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. 
Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden 
ons het recht voor tot verdere vorderingen. 

 
 

2.3 Conformiteitsverklaring 
 
 

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen 
we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de 
betreffende Verklaring van Conformiteit toe. 
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3 Transport, verpakking en opslag 
 
 

3.1 Transportinspectie 
 
 

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder 
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde 
apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de 
transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens 
reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, 
reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode 
mogelijk zijn. 

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires 
ontbreken. 
 

3.2 Verpakking 
 
 

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens 
een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij 
schade.  

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare 
materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.  

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in 
acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen. 
 

3.3 Opslag 
 
 

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in 
overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en 
opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden: 

– in een afgesloten ruimte 

– droog en stofvrij 

– verwijderd houden van corrosief materiaal 

– op een plaats beschermd tegen zonlicht 

– beschermd tegen mechanische schokken. 

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle 
bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking 
vervangen voor een nieuwe. 
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4 Technische Gegevens 
 
 

4.1 Technische Gegevens 
 
 
 

Benaming: Digitale weegschaal 60kg, 20g 

Artikelnummer:  A300068 

Materiaal: Rvs 

Meetbereik weegschaal tot, in kg: 60 

Afmetingen weegvlak (b x h) in mm: 320 x 300 

Resolutie in g: 20 

Aansluitingswaarde: 0,0018 kW / 230 V / 50 Hz 

Afmetingen (b x d x h) in mm: 325 x 305 x 42 

Gewicht in kg: 3,2 

 
 
 
 
 

Benaming: Digitale weegschaal 150kg, 50g 

Artikelnummer:  A300151 

Materiaal: Rvs 

Meetbereik weegschaal tot, in kg: 150 

Afmetingen weegvlak (b x h) in mm: 320 x 300 

Resolutie in g: 50 

Aansluitingswaarde: 0,0018 kW / 230 V / 50 Hz 

Afmetingen (b x d x h) in mm: 320 x 300 x 42 

Gewicht in kg: 3,1 

Het recht op technische veranderingen voorbehouden! 
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Versie / eigenschappen 

• Geschikt voor niet-ijkplichtige metingen 

• Besturing: elektronisch, touch 

• Aangedreven door: batterijen (4 x AAA), adapter 

•  Weergave op afstand voor wandmontage, max. afstand  1,4 m 

• Digitaal display 

• Schakelaar AAN/UIT 

•  Inclusief: 1 adapter 

 
 

4.2 Onderdelenoverzicht 
 
 
 

 
 

1. Weergave op afstand 

2. Spiraalkabel 

3. Weegvlak 

4. Spiraalkabelverbinding 

5. Aansluiting adapter 

6. PC aansluiting (interface RS 232) 
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4.3 Functies van het apparaat 
 
 

De weegschaal is bedoeld voor het wegen van geschikte items waarvoor geen 
ijkplichtige meting nodig is. 

 
 

5 Installatie en bediening 
 
 

5.1 Installatie 
 
 

Uitpakken / plaatsing 

• Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen 
en transportbeveiliging. 

 VOORZICHTIG! 

Gevaar voor verstikking! 

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen 
van kinderen. 

 
• Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient 

langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten 
achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel. 

• Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat 
niet beschadigt. 

•  Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten. 

•  Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk 
toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is. 

•  Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen: 

– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en 
bestand tegen hoge temperaturen 

–  groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken 

– goed bereikbaar 

– goede ventilatie. 

• Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen 
en vallen. 
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• Stel de weegschaal niet bloot aan direct zonlicht, omdat dit kan leiden tot 
verkleuring, storingen of schade.   

•  Houd de weegschaal uit de buurt van water en andere vloeistoffen, omdat deze 
niet waterdicht is.  

WAARSCHUWING! 

Als de weegschaal in een vochtige omgeving wordt gebruikt, kan dit 
leiden tot elektrische schokken, letsel en elektrische schade. 

 
• Plaats de weegschaal niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan stof, 

wind, trillingen of grote temperatuurschommelingen. 

•  Plaats de weegschaal niet op plaatsen met magnetische velden. 

 
 

Aansluiting op het lichtnet 

• Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) 
overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening. 

• Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met 
een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige 
aansluiting. 

• Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan 
struikelen. 

 
 

•  Sluit de spiraalkabel en het externe display aan. 

•  Als het apparaat van stroom moet worden voorzien: 

– sluit de adapterstekker aan op de overeenkomstige aansluiting aan de 
 linkerkant van het externe display 

– steek de stekker in een enkel stopcontact. 

OPGELET! 

Gebruik alleen de meegeleverde originele adapter voor uw digitale 
weegschaal. Andere soorten adapters kunnen permanente elektrische 
schade veroorzaken.  

 
• Het apparaat kan ook op batterijen werken. Open het batterijcompartiment aan 

de rechterkant van het externe display en plaats 4 AAA-alkalinebatterijen en let 
op de polariteit. Sluit het batterijvak. 
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5.2 Bediening 
 
 

Bedieningspaneel 
 

 
 

Functies van knoppen en displays 
 

Naam Functie 

7. Digitaal display De geselecteerde functies of weegresultaten 
worden weergegeven.  

8. Indicator „OPSLAAN” Geeft aan dat de functie "OPSLAAN" is geactiveerd 

9. AAN/UIT Activering/deactivering 

10. Knop „EENHEID 
WEEGSCHAAL” Verandering kg/lb 

11. Knop „OPSLAAN” 

Nadat u op deze knop hebt gedrukt, wordt het 
weegresultaat nog 120 seconden op het digitale 
display weergegeven na het verwijderen van de 
gewogen objecten. 

12. Knop „ZERO” EN 
„TARA” 

Zet het display op nul of telt het gewicht van de 
container. 
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Vóór gebruik 

1. Zorg ervoor dat alle delen van het apparaat toegankelijk en onbeschadigd zijn. 

2. Voordat u het apparaat gebruikt, maakt u het grondig schoon volgens de 
instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".  

3. Alle gewassen delen zorgvuldig drogen. 

4. Wacht met wegen tot de digitale weegschaal zich aanpast aan de 
kamertemperatuur. 

 

Aanzetten /uitzetten van het apparaat 

1. Als er geen items op de weegschaal staan, drukt u eenmaal op de aan / uitknop. 

. 

Alle indicatoren verschijnen enkele seconden op het digitale display en vervolgens 
worden alleen het maximale weegresultaat en de resolutie weergegeven.  

2. Wanneer "0" op het digitale display verschijnt, kunt u beginnen met het wegen 
van de benodigde items.  

3. Druk nogmaals op de aan / uitknop om de digitale weegschaal uit te schakelen. 

.  

4. Na gebruik van de digitale weegschaal de stekker uit het stopcontact halen (trek 
de stekker eruit!).  

5. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt. 

 

Wegen 

1. Druk op de aan / uitknop , om de digitale weegschaal in te schakelen. 

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnen alle indicatoren enkele 
seconden op het digitale display, gevolgd door "0".  

2. U kunt nu beginnen met het wegen van de benodigde items. 

 

Keuze weegeenheid 

1. Druk de knop  in om de weegeenheid „kg“ of „lb“ te kiezen.  

Na selectie verschijnt de weegeenheid naast het weergegeven weegresultaat op 
het digitale display.   

2. Wanneer de controlelampjes stoppen met knipperen (wat betekent dat de 
gegevens al stabiel zijn), kunt u de weegresultaten aflezen.  

 
Als er geen container wordt gebruikt voor het wegen:  

1. Controleer of "0" wordt weergegeven.  
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2. Zo niet, druk dan op de knop  om de "0" -indicator weer te geven.  

3. Leg de te wegen artikelen op het weegvlak.  

Wanneer de waarde stabiel is, verschijnt het stabiliteitsdisplay "►" op het digitale 
display. 

 
Als er een container wordt gebruikt voor het wegen:  

1. Plaats een lege container op het weegvlak.  

2. Wacht tot de stabiliteitsindicator "►" verschijnt. 

3. Druk vervolgens op de knop .  

4. Plaats de te wegen artikelen in de container.  

Wanneer de waarde stabiel is, verschijnt het stabiliteitsdisplay "►" op het digitale 
display. 

 

Kalibratiemethoden 

Willekeurige éénpuntskalibratie 

1. Schakel het apparaat in, houd de knop  ingedrukt totdat "------" op het 
digitale display verschijnt. 

2. Druk kort op de knop  of   om naar de kalibratiemodus te schakelen.  

Het bericht "CAL" verschijnt op het digitale display. 

3. Druk kort op de knop  om te controleren of de kalibratiemodus is ingesteld.  

"Load" en "0.0kg" verschijnen afwisselend op het digitale display. 

4. Zorg ervoor dat er geen items op het weegvlak liggen, druk kort op de knop  
om te bevestigen dat de digitale weegschaal het punt "0.0 kg" begint te 
kalibreren.  

Tijdens kalibratie van het "0.0kg" -punt knippert "0.0kg" op het digitale display. 

5. Houd het weegvlak in een kalme, stabiele staat vrij van omstandigheden die het 
wegen kunnen beïnvloeden.   

Wanneer het gewicht langer dan 2 seconden stabiel blijft, beëindigt de digitale 
weegschaal automatisch het kalibratiepunt "0.0kg" en start het volgende 
kalibratiepunt. Anders knippert "0.0kg" op het digitale display totdat het gewicht 
stabiliseert.  

6. Ervan uitgaande dat het volgende kalibratiepunt "xx.xkg" is, zal het digitale 
display afwisselen tussen "Load" en "xx.xkg", wat betekent dat een gewicht van 
"xx.xkg" op het weegvlak moet worden geplaatst.  

7. Wanneer het nodig is om dit gewicht te wijzigen, kunt u kort op de knop  of 

 drukken om het wijzigingsmenu te wijzigen; druk vervolgens kort op de knop 

 om de knipperpositie te wijzigen.  
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8. Druk kort op de knop  om de knipperpositie met plus 1 te wijzigen en druk 
kort op de knop  om te controleren of de wijziging is voltooid. 

9. Zorg ervoor dat het gewicht op het weegvlak "xx.xkg" is, druk kort op de knop 
 om de kalibratie "xx.xkg" te bevestigen.  

Tijdens de kalibratie van het "xx.xkg" -punt knippert "xx.xkg" snel op het digitale 
display. 

10. Houd het weegvlak kalm, stabiel of vrij van factoren die het wegen kunnen 
beïnvloeden.  

Wanneer het gewicht langer dan 2 seconden stabiel is, zal de digitale weegschaal 
automatisch de kalibratie van het punt "xx.xkg" beëindigen en de 
kalibratieparameters opslaan. Anders knippert "xx.xkg" op het digitale display totdat 
het gewicht stabiliseert. 

 
Standaard tweepuntskalibratie 

1. Schakel het apparaat in, houd de knop  ingedrukt totdat "------" op het 
digitale display verschijnt. 

2. Druk kort op  of  om de kalibratiemodus te openen.  

Het bericht "Line" verschijnt op het digitale display. 

3. Druk kort op de knop  om te controleren of het apparaat begint met 
kalibreren. 

Nadat de kalibratie is gestart, verschijnen afwisselend "Load" en "0.0kg" op het 
digitale display. 

4. Zorg ervoor dat er geen items op het weegvlak liggen, druk kort op de knop  
om te bevestigen dat de digitale weegschaal het punt "0.0 kg" begint te 
kalibreren.  

Tijdens kalibratie van het "0.0kg" -punt knippert "0.0kg" op het digitale display; het 
weegvlak moet kalm, stabiel en vrij zijn van factoren die het wegen kunnen 
beïnvloeden. Wanneer het gewicht langer dan 2 seconden stabiel blijft, beëindigt de 
digitale weegschaal automatisch het kalibratiepunt "0.0kg" en start het volgende 
kalibratiepunt. Anders knippert "0.0kg" op het digitale display totdat het gewicht 
stabiliseert. 

De volgende kalibratie wordt automatisch weergegeven en bevindt zich in het 
midden van het weegbereik (30 of 75 kg).  

5. Plaats het gewicht van het weergegeven gewicht op het weegvlak, wacht tot het 
is gestabiliseerd (stopt met knipperen) en druk op  om te bevestigen. 

De digitale weegschaal wordt vervolgens automatisch in het volledige meetbereik 
(60 of 150 kg) gekalibreerd.  

6. Plaats het gewicht van het weergegeven gewicht op het weegvlak, wacht tot het 
is gestabiliseerd (stopt met knipperen) en druk op  om te bevestigen. 

7. U kunt nu terugkeren naar de weegmodus. 



 Installatie en bediening 

16 / 22     A300068 

NL 

 

Functie OPSLAAN 

Zodra de knop  wordt ingedrukt, wordt het weegresultaat nog 120 seconden op 
het digitale display weergegeven. Na het verwijderen van weegobjecten van het 
weegvlak. Zo kan het gewicht gemakkelijk worden afgelezen. 

1. Plaats het te wegen item op het weegvlak. 

2. Wacht tot het gewicht wordt weergegeven. 

3. Druk op de knop  en wacht tot u een geluidssignaal hoort (piep).  

De "►" -indicator voor de OPSLAAN-functie verschijnt of licht op. 

4. Haal het item van het weegvlak.  

Het juiste weegresultaat wordt 120 seconden op het digitale display weergegeven. 

5. De OPSLAAN-functie afsluiten / deactiveren  

-  Het artikel wordt gewogen en de OPSLAAN-functie is geactiveerd. 

-  Om de OPSLAAN-functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop 

 om de "►" -indicator voor de OPSLAAN-functie uit te schakelen en 
terug te keren naar het weegresultaat. 

 

Gegevens verzenden / functie afdrukken 

Om de elektronische digitale weegschaal te integreren met uw elektronische 
gegevensverwerkingssysteem (EDP), kunnen weeggegevens worden verzonden 
via de RS232-interface. 

1. Houd de knop  2 seconden ingedrukt. 

Er klinkt een geluidssignaal en gegevens van de gewichtsmetingen worden van de 
processor van de centrale verwerkingseenheid naar een computer of aangesloten 
printer verzonden.   
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Telmodus (aantal items) 

Deze digitale schaalfunctie bepaalt het aantal items in de steekproef. Berekent de 
hoeveelheid op basis van het gewicht van het basisobject om te bepalen hoeveel 
stuks er zijn. 

1. Verwijder alle items van het weegvlak en druk kort op de knop  om het 
apparaat op "0" te zetten. 

2. Druk op de knop  totdat het apparaat naar de modus "pcs" gaat en het 
display "ADD10" toont.  

3. Door op de knop  te drukken, kunt u het aantal stuks (20, 50, 5) wijzigen. 

4. Plaats het aantal stuks op het weegvlak die overeenkomt met de instelling (5, 
10, 20, 50). 20, 50) op het weegvlak.  

AANWIJZING: Het gewicht van elk item moet hoger zijn dan de minimaal 
toegestane gedeeltelijke waarde, anders verschijnt het bericht "no" op het 
digitale display. Items moeten hetzelfde wegen. 

5. Druk op de knop  om het gewicht van de eenheid te berekenen en op te 
slaan.  

6. Verwijder items van het weegvlak.  

De digitale weegschaal is ingesteld om items met dit eenheidsgewicht te tellen.  

7. Plaats de items die u wilt tellen op het weegvlak.  

Het aantal items wordt weergegeven op het digitale display. 

8. Druk op de knop  om het aantal te tellen items te wijzigen.  

9. Druk op de knop  om het telproces te onderbreken. 

De digitale weegschaal neemt de laatste waarde over die wordt geteld. 
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6 Reiniging 
 
 

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het 
reinigen 

 
 

• Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet 
te worden gehaald. 

• Het apparaat geheel laten afkoelen. 

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in 
water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder 
druk om het apparaat te reinigen. 

• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat 
schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en 
leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende 
componenten. 

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. 
Dit kan het oppervlak beschadigen. 

 
 

6.2 Reiniging 
 
 

1. Maak het apparaat regelmatig schoon. 

2. Reinig de ombouw van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een mild 
reinigingsmiddel.  

3. Verwijder indien nodig het weegvlak van uit het apparaat.  

4. Reinig het weegvlak met een zachte, vochtige doek.  

5. Reinig het externe display, de spiraalkabel en het verbindingssnoer met een 
zachte, vochtige doek. 

6. Gebruik na het reinigen een zachte doek om de gereinigde oppervlakken te 
drogen. 
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7 Mogelijke storingen 
 
Mögliche  
 
 
 

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het 
verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het 
apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen 
worden verholpen. 
 
 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 

Er verschijnen geen 
indicatoren op het 
digitale display 

De stekker niet correct erin 
gestoken. 

De stekker er correct 
insteken 

De batterijen zijn leeg De batterijen vervangen 

"AC" laagspannings-
indicator 

Lage batterijspanning De batterijen vervangen 

Fout bij het lezen van 
gewichtsmetingen 

De waarde "0" was niet 
ingesteld vóór het wegen 

Plaats geen items op het 
weegvlak, druk op de knop 

 en start het 
weegproces. 

De digitale weegschaal is 
niet gekalibreerd 

Kalibreer de digitale 
weegschaal 

Onjuiste kalibratie Het kalibratiegewicht is niet 
nauwkeurig 

Gebruik een nauwkeurig 
kalibratiegewicht 

 

Foutcodeberichten 

Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing 

no Tijdens de kalibratie is een gewicht 
geplaatst dat niet overeenkomt met 
de indicator 

Plaats een gewicht op het 
weegvlak dat overeenkomt met 
de weergegeven waarden 

Tijdens de kalibratie is een aantal 
items geplaatst dat niet in lijn is 
met de indicator 

Zet op het weegvlak het aantal 
items dat overeenkomt met de 
weergegeven waarden 

AC Batterijspanning te laag Gebruik nieuwe batterijen of 
gebruik een adapter 
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Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing 

Err-0 Verlies van kalibratiegegevens Voer een nieuwe kalibratie uit 

Beschadigde digitale weegschaal 
of display op afstand 

Neem contact op met de service 

Err-1 Het gewicht overschrijdt het 
maximaal toelaatbare gewicht 

Verwijder items van het weegvlak 

Verlies van kalibratiegegevens Voer een nieuwe kalibratie uit 

Beschadigde digitale weegschaal 
of display op afstand 

Neem contact op met de service 

 
 
 

8 Verwijdering 
 
 

Elektrische apparaten 
 

 

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. 
Elektrische apparatuur moet op een correcte en 
milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. 
Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk 
afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de 
voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat. 

 
Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht. 
 

 

Batterij/accu's weggooien 

U bent wettelijk verplicht om de batterijen in uw apparaat op het juiste inzamelpunt 
af te geven, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten *. Samen met het 
huishoudelijk afval weggooien is verboden. 

*Cd – kadm, Pb – ołów, Hg - rtęć 
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