
PS 2010

NEDERLANDS

DIGITAL BODY 
WEIGHT SCALE



 3

________________________________________________________________________________

C

E
D

B

A



 4

________________________________________________________________________________

NEDERLANDS 41-46



41NEDERLANDS

VEILIGHEID EN INSTALLATIE _________________

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit 
apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheids-
instructies op om schade door incorrect gebruik 
te voorkomen!
Bewaar de handleiding voor toekomstige raad-
pleging. Als dit apparaat aan een derde partij 
wordt doorgegeven, dient deze handleiding 
ook te worden overhandigd.    
■ Het apparaat is ontworpen voor huishoude-

lijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor 
andere doeleinden dan waar deze voor 
bedoeld is, het wegen van lichaamsgewicht. 

■ Het apparaat niet op een tapijt of kleed
gebruiken.

■ Gebruik het apparaat altijd op een gelijke,
harde vloer. Dit zorgt voor constante metin-
gen.

■ Betreed het apparaat niet met natte voeten of
als het glazen oppervlak vochtig of nat is.

■ Zorg altijd voor dat het apparaat niet kantelt,
want dat kan letsel veroorzaken.

■ Gebruik de weegschaal nooit buiten.
■ Blijf het apparaat niet gebruiken als er een

storing optreedt.
■ Blijf het apparaat niet gebruiken als het is

gevallen of als er scheuren of schilfers op het
glasoppervlak zijn.

■ Plaats geen voorwerpen op het glazen op-
pervlak.

■ Spring nooit op of van de weegschaal.
■ Als het apparaat in de badkamer gebruikt

wordt dient het nooit in aanraking met water
te komen.

■ Het apparaat niet onder water of in andere
vloeistoffen dompelen; het apparaat niet
onder stromend water houden.

■ Stel het apparaat niet bloot aan direct zon-
licht, hoge temperaturen of constante hoge
vochtigheid.

■ Houd het apparaat buiten bereik van kinde-
ren.

■ Het apparaat mag niet door de volgende
personen worden gebruikt worden, ook niet
door kinderen: personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of mentale mogelijkheden en per-
sonen met een gebrek aan ervaring en kennis.
Dit geldt niet voor de laatstgenoemden als zij
instructies hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat of als ze het gebruiken on-
der toezicht van een persoon die instaat voor
hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder
toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet
spelen met het apparaat.

■ Gebruik het apparaat nooit als het zichtbaar
beschadigd is.

■ Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten
voldoen aan de geldende veiligheidsnor-
men; om elk gevaar te vermijden moet het
apparaat, indien het apparaat of het netsnoer
beschadigd is, worden gerepareerd of
vervangen door de dealer, een servicecen-
trum of een gelijkwaardig gekwalificeerde en
erkende reparateur. Onjuiste of onbevoegde
reparatie kan gevaar en risico's voor de
gebruiker opleveren.

■ Het apparaat onder geen enkele omstandig-
heid demonteren. Bij schade veroorzaakt
door foutief gebruik kan geen aanspraak
worden gedaan op de garantie.

■ Zie, voor reiniging van het apparaat, het deel
"Reiniging en onderhoud" voor details. Droog
het apparaat af na reiniging.

■ Het apparaat nooit gebruiken of plaatsen op
of in de buurt van hete oppervlakken zoals
een gasbrander, elektrische kookplaat of
warme oven.

■ Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt
van brandbare, ontvlambare plaatsen en
materialen.
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VEILIGHEID EN INSTALLATIE _________________

■ Dit apparaat niet overbelasten.
■ Indien dit apparaat niet correct werkt 

probeert u het te resetten door de batterijen 
gedurende korte tijd te verwijderen of door 
deze te vervangen.

■ Gebruik alleen hoge kwaliteit batterijen. 
Batterijen van lage kwaliteit kunnen lekken en 
leiden tot schade aan het apparaat.

■ Door extreme omstandigheden, zoals een 
hete en uitermate vochtige omgeving of incor-
rect gebruik, kunnen de batterijen lekken. Dit 
kan persoonlijk letsel veroorzaken. Als de 
batterijen lekken, moet u deze met een doek 
verwijderen en weggooien in overeenstem-
ming met de geldende wetten. Voorkom dat 
batterijzuur in contact komt met de huid en de 
ogen. Als batterijzuur in contact komt met uw 
ogen, spoel uw ogen dan grondig met veel 
water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als 
batterijzuur in contact komt met de huid, spoel 
dan de getroffen zone met veel water en 
zeep.

■ Batterijen zijn zeer gevaarlijk bij inslikken. 
Houd de batterijen en dit apparaat te allen 
tijde buiten bereik van kinderen. Als een 
batterij wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts 
raadplegen.

■ De batterijen mogen nooit worden opgeladen 
of op enige wijze opnieuw worden geacti-
veerd, noch mogen deze in vuur geworpen 
worden. Zorg ervoor dat de batterijen nooit 
met water in contact komen.

■ Als u het apparaat een lange tijd niet zult 
gebruiken, verwijder dan de batterijen. Het 
apparaat kan beschadigd raken als ze lek-
ken. 

■ Als uw weegschaal niet correct werkt, ver-
vang dan alle batterijen.

■ Batterijen dienen niet met het huisvuil weg-
gegooid te worden! Gooi oude batterijen op 
een milieuvriendelijke manier en volgens de 
geldende wettelijke voorschriften weg.

■ Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of 
batterijen van verschillende merken door 
elkaar.

■ Voordat u het apparaat weggooit, de bat-
terijen verwijderen.

■ Let tijdens het plaatsen van de batterijen op 
de polen zoals aangegeven in het batterijvak. 
De batterijen niet kortsluiten.

■ De weegschaal schakelt na 10 seconden au-
tomatisch uit na beëindiging van het wegen.

■ Als de batterijen bijna leeg zijn zal een "Lo"-
bijna leeg waarschuwing op het display ver-
schijnen. Vervang de batterijen voor nieuwe. 

Let op
■ De PS 2010 is een product voor uw welzijn. 

Het is geen medisch product. Er mogen geen 
medische aanbevelingen gedaan worden op 
basis van diens gebruik of de weergegeven 
resultaten.

■ Uw product is ontworpen met ingewikkelde 
algoritmes. Als er zich dichtbij uw apparaat 
een elektromagnetische storing voordoet, 
kunnen door deze algoritmes uw waarden 
beïnvloed worden. In zulke gevallen dient u 
eerst de reden van de elektromagnetische  sto-
ring te verwijderen en uw meting te herhalen.  
Onder extreme elektromagnetische storing zal 
uw apparaat zichzelf beschermen en op de 
beschermmodus overgaan. Om terug te gaan 
naar de normale werkingsmodus verwijdert 
en vervangt u de batterij van het product na 
de reden van de storing te hebben verwij-
derd.
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KORT OVERZICHT __________________________

Beste klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe 
GRUNDIG NS 2010-digitale lichaamsweeg-
schaal.
Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorg-
vuldig door zodat u nog vele jaren kunt genie-
ten van uw kwalitatieve GRUNDIG-product.

Een verantwoorde aanpak!
GRUNDIG richt zich op contrac-
tueel afgesproken maatschappe-
lijke werkomstandigheden met 
eerlijke lonen, voor zowel eigen 
personeel als voor leveranciers. 
Bovendien worden grondstoffen 

efficiënt gebruikt met een continue afvalvermin-
dering van meerdere tonnen plastic elk jaar.  
Alle accessoires zijn overigens minimaal 5 jaar 
verkrijgbaar.  
Voor een leefbare toekomst. 
Voor een goede reden. Grundig.

Bediening en onderdelen 
Zie afbeelding op pagina 3. 

Bovenop
A  Glazen oppervlak
B  LCD (Liquid crystal display)

Aan de onderkant
C  Sensoren met antislipposities
D   Schakel tussen metrieke en Engelse maten 

(kg/lb/st)
E  Batterijvakdeksel.
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BEDIENING ________________________________

Voorbereiding

Plaatsen / vervangen van de 
batterijen
Dit apparaat werkt op vier 1,5V-batterijen 
(AAA/UM4/R03). Vervang altijd alle batterijen 
tegelijkertijd.
1 Open het batterijvak E  aan de onderkant 

van het apparaat door op het pijltje te 
drukken en het deksel van het batterijvak te 
verwijderen.

2 Verwijder, indien nodig, eerst de lege batterij 
en gooi deze op een milieuvriendelijke ma-
nier weg. Plaats vier nieuwe 1,5V-batterijen 
(AAA/UM4/R03) in het batterijvak. Let op 
de juiste polen zoals aangegeven in het batte-
rijvak.

3 Sluit de deksel van het batterijvak. Zorg 
ervoor dat het deksel vastklikt.

Opmerkingen
■ Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte, 

zoals rechtstreeks zonlicht, verwarmingstoe-
stellen of vuur.

■ Als de batterij bijna leeg is verschijnt de waar-
schuwing »Lo« op de LCD-display B . Plaats 
onmiddelijk vier nieuwe batterijen.

■ Verwijder de batterijen als deze leeg zijn of 
als u van plan bent het apparaat gedurende 
een lange tijd niet te gebruiken. De fabrikant 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van lekkende batterijen.

Het milieu
■ Batterijen, met inbegrip van de batterijen die 

geen zware metalen bevatten, mogen niet 
bij het huisvuil worden weggegooid. Ontdoe 
u van oude batterijen volgens de wettelijke 
voorschriften die in uw regio gelden.

Bepaling van de weegeenheid
Dit apparaat kan het gewicht in Engelse (lb: 
pond, st:stone) en metrieke (kg: kilogram) 
eenheden.
1 Stel de gewenste gewichtseenheid in door 

herhaaldelijk op de knop voor verandering 
van metrieke en Engelse eenheden te  
drukken D .

Bediening
1 Plaats de weegschaal op een glad, vlak op-

pervlak.
2 Stap voorzichtig op het glazen oppervlak A  

van de weegschaal en sta stil voor weging.

Opmerkingen:
■ Stap langzaam met de linker- of rechtervoet 

op het glazen oppervlak van het apparaat. 
Zorg ervoor dat uw voet tenminste 2 cm van 
de zijkant verwijderd is. Dan zet u uw andere 
voet dusdanig dat deze gelijk staat op de 
andere kant van het glazen oppervlak. 

■ Positioneer uw lichaamsgewicht in het midden 
van het apparaat.

■ Uw weegschaal beschikt over een handige 
automatische aan-functie. Het gaat automa-
tisch aan als u erop stapt en het gewogen 
lichaamsgewicht verschijnt slechts binnen 2-3 
seconden op het display.

■ Als uw weegschaal niet automatisch aangaat, 
tikt u met uw voet lichtjes op het oppervlak A  
om deze te activeren. »0.0« verschijnt op het 
LCD-display B .
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BEDIENING ________________________________

3 Uw lichaamsgewicht zal op de LCD-display 
knipperen B . 
– Wacht tot de gewichtsindicatie ophoudt te 

knipperen. 

4 Na ongeveer 10 seconden gaat de weeg-
schaal automatisch uit.

Opmerkingen
■ Het apparaat beschikt over een zelfijkvoor-

ziening. Na iedere activatie voert het een 
zelfijking uit wat kan betekenen dat tijdens uw 
eerste 2 wegingen uw gewicht niet accuraat 
gewogen wordt.

■ Als de batterij bijna leeg is verschijnt de 
waarschuwing "LO" op de LCD-display B . 
Vervang de batterijen voor nieuwe.

■ De maximale belasting van de weegschaal 
is 180 kg. Als dit wordt overschreden zal 
"Err" op de LCD-display verschijnen B . Stap 
onmiddellijk van het glazen oppervlak.

■ Als het display een storing weergeeft, moet 
u de weegschaal resetten. Verwijder de bat-
terijen, wacht 10 seconden en plaats deze 
weer terug.

■ De weegschaal is uitgerust met een automati-
sche uit-functie om de batterij te sparen. Deze 
schakelt na 10 seconden automatisch uit na 
beëindiging van het wegen.
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INFORMATIE _______________________________

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing
■ Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies 

tijdens het reinigen zorgvuldig volgt.

1 Wacht tot het apparaat automatisch uitscha-
kelt.

2 Gebruik een vochtige zachte doek om de 
buitenkant van het apparaat te reinigen.

Let op
■ Gebruik nooit reinigingsmiddelen, alcohol, 

aceton, benzine, oplosmiddelen of schuurmid-
delen, metalen voorwerpen, metaalpolish of 
harde borstels om het apparaat te reinigen. 

■ Plaats het apparaat nooit in water of een 
andere vloeistof. 

Opmerking
■ Na het reinigen van het apparaat, alle onder-

delen zorgvuldig met een zachte handdoek 
drogen.

Opbergen
Als u het apparaat een lange tijd niet zult 
gebruiken, berg het dan veilig op.
Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is.
Bewaar het apparaat op een koele, droge 
plaats, die wordt beschermd tegen vocht en 
direct zonlicht.
Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik 
van kinderen wordt gehouden.
Verwijder de batterij uit het batterijvak als u het 
apparaat langere tijd niet gaat gebruiken.

Het milieu
Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onder-
delen en materialen die kunnen worden hergebruikt 
en die geschikt zijn voor recyclage.

Gooi dit product en de batterij dus niet 
weg bij het normale huisvuil wanneer het 
niet meer werkt. Breng het naar een recy-
clingpunt voor het recyclen van elektrische 
en elektronische apparaten. Dit wordt 

aangeduid door dit symbool op het product, in de 
gebruikershandleiding en op de verpakking.
Raadpleeg uw gemeente om te weten welk het 
dichtstbijzijnde verzamelpunt is.
Help het milieu te beschermen door gebruikte pro-
ducten te recyclen.

Technische gegevens
Dit product voldoet aan de Europese 
richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/ EC.

Stroomtoevoer
4 x 1,5 V-batterijen (AAA/UM4/R03)

Maximum gewichtsbelasting 
180 kg / 396lb / 23 st 

Minimum gewichtsbelasting 
6,0 kg / 13lb / 1 st

Schaalverdeling
d = 100 g

Omgevingstemperatuur
20ºC ±15 ºC  

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehou-
den.
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