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Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado! 

Manual de instruções
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Bruksanvisning
Οδηγίες χρήσης

Por favor, ler cuidadosamente!
A.u.b. zorgvuldig lezen!
Lue huolellisesti läpi!
Läses noga!
Παρακαλούμε διαβάσετε με προσοχή!
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Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie
sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.
Please fold out this page and leave it folded out
for quick reference.
Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée
afin de vous orienter plus rapidement.
Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di
un rapido orientamento.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela 
desplegada para orientarse rápidamente.

NL  Gebruiksaanwijzing

Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para
uma orientação rápida.
Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen,
terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se 
aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.
Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen

som hjälp till snabb orientering.
Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και

αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.
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NL1 Veiligheidsmaatregelen

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN!
ABSOLUUT BEWAREN!

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. 
Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruik-
neming en het gebruik. Lees deze gebruiks-
aanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze
instructie kan zware verwondingen of schade aan 
het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen 
worden om mogelijk letsel van de gebruiker te 
verhinderen.

OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden
om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

AANWIJZING

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende
informatie bij de installatie of het gebruik.

Producent

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheids-
instructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en 
bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het 
toestel  aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing

Verklaring van de symbolen

absoluut mee.

LOT-nummer
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• Gebruik het apparaat alleen voor doeleinden zoals gesteld in de 
  gebruiksaanwijzing.
• In alle andere gevallen vervalt de garantie.
• De weegschaal is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik. Hij is 
  niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen of andere 
  medische instellingen.
• Voor elke behandeling resp. dieet bij over- of ondergewicht is een 
  deskundig advies nodig van ter zake kundige mensen (arts, diëtis-
  te). De met de weegschaal vastgestelde waarden kunnen daarbij 
  als ondersteuning dienen.
• Dit apparaat is niet geschikt voor zwangeren!
• Deze weegschaal is niet geschikt voor mensen met pacemakers 
  of andere medische implantaten. Bij suikerziekte of andere 
  medische/lichamelijke beperkingen kan de weergave van het 
  lichaamsvet onnauwkeurig zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen 
  die zeer veel aan sport doen.
• Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) 
  met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of 
  een gebrek aan er-varing en/of kennis gebruikt te worden, tenzij 
  ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd 
  worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het 
  toestel gebruikt moet worden.
• Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van 
  te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
• Gebruik het apparaat niet, als het niet storingvrij functioneert, als 
  het op de grond of in het water gevallen is of beschadigd is.
• Plaatst u de weegschaal op een plek, waar zich geen extreme 
  temperaturen of extreme luchtvochtigheid voordoen.

• Stel het instrument niet bloot aan vocht. Houd de weegschaal uit 
  de buurt van water.
• Het oppervlak van de weegschaal is bij natheid en vochtigheid 
  glad. Houd het oppervlak droog.

• Gevaar voor omkippen!
Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond.
Stap nooit alleen op een hoek van de weegschaal.
Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de 
weegschaal staan.

• Slipgevaar!
Stap nooit op de weegschaal met natte voeten.
Stap nooit op de weegschaal met sokken.

• Zet de weegschaal op een stevige effen ondergrond. Zachte, 
  oneffen oppervlakken zijn voor de meting ongeschikt en leiden 
  tot verkeerde uitkomsten.
• Weeg u altijd met dezelfde weegschaal op dezelfde plaats op 
  dezelfde ondergrond.

Veiligheids-
maatregelen
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NL1 Veiligheidsmaatregelen / 2 Wetenswaardigheden

• Weeg u zonder kleding, sokken of schoenen, voor de maaltijden 
  en altijd op het zelfde tijdstip van de dag.
• De weegschaal heeft een meetbereik tot 180 kg (396 lb / 28 st 4 
  lb). Overlaad de weegschaal niet, dat zou tot permanente schade 
  aan de weegschaal kunnen leiden.

• Gaat u voorzichtig met de weegschaal om. Vermijdt u klappen 
  tegen en schokken van de weegschaal. Laat het toestel niet 
  vallen en laat er niets op vallen.

• Probeert u niet om het apparaat uit elkaar te halen, anders vervalt 
  die garantie. Behalve de batterij bevat dit apparaat geen onder-
  delen, die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
• In geval van storingen repareert u het apparaat niet zelf, omdat 
  daardoor iedere aanspraak op garantie vervalt. Laat u reparaties 
  alleen door de erkende servicedienst uitvoeren.
• Reinig het standvlak en de elektroden na het gebruik met een 
  licht bevochtigde doek. Gebruik geen schuurmiddelen en dompel 
  het toestel niet in water.
• Bewaar de weegschaal niet in rechtopstaande positie om het uit-
  lopen van de batterijen te vermijden.
• Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, 
  dient u de batterijen te verwijderen.

2 Wetenswaardigheden

Bedankt voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst!                  
Met de Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie ISA 
hebt u een kwaliteitsproduct van MEDISANA gekocht. Dit toestel werd 
voor het wegen en voor het berekenen van het lichaamsvetaandeel, 
watermassa en spiermassa van personen vervaardigd. Voor een 
succesvol en duurzaam gebruik van de MEDISANA Personenweeg-
schaal met lichaamsanalysefunctie ISA raden we u aan om de 
onderstaande gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen zorgvuldig door 
te lezen.                                                                                             

E

E

Hartelijk dank

2.1 Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig 
vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het appa-
raat niet in gebruik en zendt u het naar een servicepunt. Bij de 
levering horen:                                                                                E

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gere-
cycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de 
daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens 
het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct con-
tact op met uw leverancier.                                                          G

   1 MEDISANA 
   3 Batterijen 1,5 V (type AA, LR6) 
   1 Gebruiksaanwijzing                         

Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie ISA

WAARSCHUWING
Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt 
van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

Levering en 
verpakking
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2.3 
Waarom is het
belangrijk om zijn
lichaamsvetgehalte
te kennen?

Het menselijke lichaam bestaat onder andere uit vocht, vet en 
spiermassa. Een te hoge of te lage hoeveelheid vet kan tot een 
verhoogd gezondheidsrisico leiden. Met de controle van de 
lichaamsvetwaarde ondersteunt de personenweegschaal met 
lichaamsanalysefuncties de motivatie, het optimale lichaams-
gewicht te bereiken resp. te behouden.                                      E

2.4 
Hoe werkt de
personenweeg-
schaal met functies
voor
lichaamsanalyse?

De personenweegschaal met bodycheckfunctie meet door BIA (bio-
elektrische impedantie analyse). Als u blootsvoets op de metalen 
plaat staat, worden er zeer zwakke elektrische stroompjes door uw 
lichaam gevoerd. De weegschaal meet de afwijkingen, die deze sig-
nalen laten zien. De gemeten waarden worden met de persoonlijke 
gegevens als leeftijd, geslacht, lengte en gewicht tot lichaamsvet-
gehalte verrekend.                                                                            E

AANWIJZINGEN
Onregelmatig drinken, eten, trainen, medische 
behandelingen, de vrouwelijke menstruatiecyclus enz. 
hebben effecten op de meetresultaten.
Lichaamsvet-, watergehalte- en spiermetingen zijn 
voor vrouwen tijdens de zwangerschap niet juist.

2.2
Productkenmerken

Plat design, hoogte 21,5 mm 
Veiligheidsglas van hoge kwaliteit 
Hoge-kwaliteits sensortechnologi
Belichting en display-achtergrondbelichting
Invoer van de leeftijd van 6 – 100 jaar
Lengte-invoer van 80 tot 220 cm
Meetbereik tot 180 kg, 396 lbsof 28 st 4 lb
Schaalverdeling 100 g, 0,2 lb of 1/4 lb
Omschakelbaar tussen KG, LB en ST
Lichaamsvetanalyse 3 - 50 % in 0,1 % stappen
Meting watergehalte 20 - 75 % in 0,1 % stappen
Spiermassameting 20 - 75 % in stappen van 0,1 % 
Botpercentagemeting 0,5 - 8 kg in stappen van 0,1 kg
Body Mass Index (BMI) aanduiding
10 geheugenplaatsen voor gegevensopslag van 10 personen
Directe meting van het lichaamsgewicht
Eenvoudig in gebruik
Autom. uitschakeling
Indicatie bij overladen
Indicatie bij zwakke batterij
Inclusief 3 batterijen 1,5 V type AA, LR6 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NL2 Wetenswaardigheden

2.5 Betrouwbare meetresultaten zijn slechts onder bepaalde 
voorwaarden te bereiken:Voorwaarden 

voor correcte
meetresultaten

• Meet altijd met blote voeten.
• De voeten moeten op het staoppervlak goed tegen de elektroden
komen.

• Sta rechtop.
• Verricht de meting ongeveer 15 minuten na het opstaan resp. na
het douchen of baden, waarbij de voeten na het afdrogen met de
handdoek nog een beetje vochtig zijn.

• Meet indien mogelijk altijd op dezelfde tijd van de dag.
• Meet niet na ingespannen lichamelijke activiteit, maar wacht ten-
  minste een uur.
• Op de voetzolen mag geen vuil kleven. Bij uitgedroogde of sterk
vereelte voetzolen kunnen er foutieve meetresultaten worden
verkregen.

Met de meetresultaten is een betrouwbare controle van de ont-
wikkeling van het lichaamsvet-, watergehalte en spiermassa 
mogelijk, als die metingen consequent werden verricht.
Bij metingen onder gewijzigde omstandigheden kunnen andere 
meetwaarden worden verkregen.

AANWIJZINGEN
De gegevens van de volgende tabellen zijn alleen ter
oriëntering. Als u vragen hebt over uw lichaamsvet-
percentage en uw gezondheid, spreek er dan over met 
uw arts.

2.6
Bereik van het
lichaamsvetgehalte
in %

vrouwelijk
leeftijd       gering         normaal           hoog        erg hoog

                    6-15     3.0-16.0      16.1-21.0      21.1-29.6     2  9.7-50.0
16-30 3.0-16.4 16.5-22.0 22.1-30.4 30.5-50.0
31-60 3.0-17.0 17.1-22.4 22.5-31.4 31.5-50.0
>_60 3.0-17.6 17.7-23.0 23.1-32.0 32.1-50.0

mannelijk

               6 -15 3.0-13.0 13.1-17.4 17.5-25.6 25.7-50.0
16-30 3.0-13.6 13.7-18.0 18.1-26.4 26.5-50.0
31-60 3.0-14.0 14.1-18.6 18.7-27.0 27.1-50.0
>_60 3.0-14.4 14.5-19.0 19.1-28.0 28.1-50.0

Analyse van de lichaamsvetwaarde:
Voor de analyse van uw lichaamsvetwaarde kunt u uw waarde ver-
gelijken met de lichaamsvet-tabel.

(gelijke
waarden 
voor
vrouwelijke
atleten)

leeftijd       gering         normaal           hoog        erg hoog
(gelijke
waarden 
voor
mannelijke
atleten)
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2.7
Bereik van het
gehalte aan
lichaamsvocht in %

leeftijd        laag        normaal       hoog

               10-15 < 57 57-67 > 67 

                   16-30 < 47 47-57 > 57
31-60 < 42 42-52 > 52

61-80 < 37 37-47 > 47

               10-15 < 58 58-72 > 72 
              16-30 < 53 53-67 > 67

31-60 < 47 47-61 > 61

61-80 < 42 42-56 > 56

Analyse van het gehalte aan lichaamsvocht:
Voor analyse van uw lichaamsvochtwaarde kunt u uw waarde ver-
gelijken met de lichaamsvocht-tabel.

2.8
Gemiddelde
spiermassa

De gemiddelde spiermassa bedraagt in de leeftijd van 15 tot 100 jaar 
bij vrouwen maximaal 44 % (bij sportvrouwen/vrouwelijke atleten 
maximaal 46 %) en bij mannen maximaal 46 % (bij sportmannen/
mannelijke atleten maximaal 48 %). Voor de analyse van uw spier-
percentage vergelijkt u uw waarde met deze standaardwaarde.      E

2.9
Percentage van de
beenderen aan het
lichaamsgewicht
in kg

                                <45 45-60 >60

gemiddelde
 botpercentage                   max 3.0        4.2          max 6.5    

                        <60          60-75           >75

2.10
De Body-Mass-
Index (BMI)

De BMI (Body-Mass-Index) laat zich berekenen door het lichaams-
gewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in 
meters. De “gewenste” BMI hangt af van de leeftijd (hetzelfde voor 
vrouwelijk en mannelijk):   

 

                < 19          19-24  > 24< 24        

               < 20          20-25  > 2525-34       

               < 21          21-26  > 2635-44       

               < 22          22-27  > 2745-54       

               < 23          23-28  > 2855-64       

                < 24          24-29  > 29> 64        

Een te lage waarde duidt ondergewicht aan, een hoge waarde 
overgewicht.

Lichaamsgewicht

                   max 4.5        6.0          max 7.5    

leeftijd        laag        normaal       hoog

Leeftijd        laag        normaal       hoog

vrouwelijk

mannelijk

(gelijke
waarden 
voor
vrouwelijke
atleten)

(gelijke
waarden 
voor
mannelijke
atleten)

Lichaamsgewicht

vrouwelijk
(gelijke
waarden 
voor
vrouwelijke
atleten)

mannelijk
(gelijke
waarden 
voor
mannelijke
atleten)

gemiddelde
 botpercentage
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NL3 Werking

3 Werking 

3.1 
Batterijen
inzetten/wisselen

Voor u uw digitale weegschaal in bedrijf neemt, zet u de drie bijgevoeg-
de 1,5 V batterijen (type AA, LR6) in het apparaat. Open daartoe het 
batterijenvak       aan de onderkant van het apparaat en zet de 
batterijen erin. Let hierbij op de polariteit (afbeelding in het batterijvak). 
Plaats het batterijvakdeksel er opnieuw in en druk het aan zodat het 
hoorbaar vastklikt. Vervang de batterijen als het batterijvervangings-
symbool “Lo” op het display verschijnt of als op het display       niets 
weergegeven wordt nadat het toestel bediend werd. E

5

1

3.2 
Enkel wegen / 
“Step-on”-functie 
en gewichtseen-
heid wijzigen

Stel zeker dat de weegschaal op een vaste en horizontale bodem staat. 
Als u zich enkel wilt wegen, maar de weegschaal eerst hebt bewogen, 
moet u de weegschaal eerst initialiseren. Druk daarvoor kort met uw 
voet op het midden van het weegschaalplateau. Op de display ver-
schijnt "0.0". U kunt via de opwaarts-       en neerwaarts-toets          de 
gewenste gewichtseenheid (kg - lb - st) selecteren. Als de weegschaal 
zich uitgeschakeld heeft, is ze klaar voor de “Step-on”-functie. Als de 
weegschaal niet bewogen werd, stopt dit proces.                                
Ga rustig op de weegschaal staan. Het toestel schakelt zich automa
tisch aan, de glasrand en de display      van de weegschaal worden 
blauw verlicht en op de display      wordt kort "0.0" getoond. U kunt 
hier opnieuw via de opwaarts-      en neerwaarts-toets       de gewenste 
gewichtseenheid (kg - lb - st) selecteren.   
Uw gewicht wordt berekend, knippert twee keren en wordt aansluitend 
zonder knipperen getoond.                                                                  

R

E

G

1.

2.

3.

2 4

WAARSCHUWING
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ

• Batterien niet uit elkaar halen!
• Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!
• Verhoogd uitloopgevaar, contact met huid, ogen en slijmhuid

vermijden! Bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen
onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en on-

  middellijk een arts opzoeken!
• Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk
  een arts opgezocht worden!
• Altijd alle batterijen tegelijk vervangen!
• Alleen batterijen van hetzelfde type gebruiken, geen ver-
  schillende types of gebruikte en nieuwe batterijen door 
elkaar gebruiken!

• Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
• Houd het batterijvak goed gesloten!
• Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!
• Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
• Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
• Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
• Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
• Bewaar onverbruikte batterijen in de verpakking en niet in de
buurt van metalen voorwerpen om een kortsluiting te vermij-

  den!
• Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone
  huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterij-
  verzamelstation in de vakhandel!

1
1

2 4
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Stap van de weegschaal. De weegschaal schakelt zich na ca. 8 
sec. automatisch uit als er geen andere bedieningsfuncties 
uitgevoerd worden.

4.

3.3
Persoonlijke
gegevens
programmeren

De weegschaal kan de gegevens van 10 personen bewaren: ge-
slachte, leeftijd, lengte. De weegschaal heeft een voorgeprogram-
meerde waarde. Deze waarden zijn: kg, vrouw, 25 jaar, 165 cm. 

AANWIJZING
Omdat sportbeoefenaars in de regel een heel klein 
percentage lichaamsvet hebben, is het aan te raden 
om de atleetmodus in te stellen. Deze modus zorgt 
ervoor dat het atletische lichaam door het geringe vet-
percentage niet met ondergewicht weergegeven wordt.

Druk op de SET - toets      om de instelling vast te leggen. De voor-
geprogrammeerde lichaamslengte begint te knipperen in de display.
Leg met de opwaarts-      en neerwaarts-toets      uw lichaamsleng-
te vast.
Druk op de SET - toets       om de instelling vast te leggen. 
De voorgeprogrammeerde leeftijd begint te knipperen in de display.
Leg met de opwaarts-       en neerwaarts-toets       uw leeftijd vast.
Druk op de SET - toets       om de instelling vast te leggen. 
Het instellingsprces is nu afgesloten. In de display wordt "0.0" 
getoond.      
U kunt nu met de opwaarts-       en neerwaarts-toets       de ge-
wenste gewichtseenheid (kg - lb - st) selecteren.

  5.

  6.  

  7.

  8.
  9.
10.

11.

Alvorens het toestel zichzelf uitschakeld, kunt u de opwaarts-       en 
neerwaarts-toets      indrukken, om verdere Gebruikersplaatsen te 
programmeren. Doe dit op dezelfde manier zoals hierboven beschre-
ven en herhaal de stappen 3 tot 11. Als u tijdens het programmeer-
proces gedurende ca. 10 seconden geen toets drukt, wordt de weeg-
schaal automatisch uitgeschakeld.                                                    G

3

2 4

3

2 4
3

2 4

2
4

Druk op de SET - toets      om de weegschaal aan te schakelen. 
Op de display knippert de geheugenplaats. 
Als het knipperen stopt, kunt u door het indrukken van de op-
waarts-      en neerwaarts-toets       de gewenste geheugenplaats 
voor uw gebruikersprofiel (0 - 9) selecteren.
Druk op de SET - toets    om de instelling vast te leggen. 
Op de display begint het symbool voor het geslacht te knipperen.
      = Man       = Vrouw          = Man/Athleet           = Vrouw/Athlete

Bepaal het geslacht, doordat u met de opwaarts-      of neer-
waarts-toets      het respectievelijke symbool op de display selec-
teert. Als u sporter en tussen 15 en 50 jaren oud bent, kunt u bij 
deze instelling de athleet-modus selecteren.
           = Athleet             = Athlete  

1.

2.

3.

4.

3

2 4

3

2
4
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3.4
Wegen en
meten van het
lichaamsvet-,
vochtgehalte
en spiermassa

1.

2.

3.
4.

5.

AANWIJZINGEN
• Betrouwbare meetresultaten zijn alleen onder bepaal-
  de voorwaarden te bereiken, zoals onder “2.5 Voor-
  waarden voor juiste meetresultaten” beschreven, 
  pag. 71.
• Houd er rekening mee dat het gemeten spierpercen-
  tage ook een bepaald percentage water bevat, dat in 
  het meetresultaat inbegrepen is. De gemeten waarden 
  van uw lichaam voor watergehalte en spierpercentage 
  kunnen daarom niet opgeteld worden.

3.5
Foutmeldingen

OL De weegschaal is overbelast.

LO De batterij is bijna leeg en moet worden vervangen.

ERR Fout bij het meten.

---- Gegevens werden niet opgeslagen.

4 Diversen

Druk op de SET - toets      om de weegschaal aan te schakelen. 
Op de display knippert de geheugenplaats.
Door het drukken op de opwaarts-       en neerwaarts-toets      se-
lecteert u uw persoonlijke geheugenplaats (0 - 9).
Uw opgeslagen, persoonlijke gegevens worden getoond.
Als op de display "0.0 kg" verschijnt, ga met blote voeten op de 
weegschaal en blijft u rustig staan. Plaats uw voeten op de elek-
troden       . Nu wordt het gewicht getoond. Op de display verschijnt 
gelijktijdig een bewegend symbool “            “, dat toont dat de 
lichaamsvetwaarde, de watermassa en de spiermassa gemeten 
worden.
Als het symbool “             “ op de display stopt, staan de waarden 
vast. Op de display worden de gemeten waarden voor lichaamsvet, 
watermassa, lichaamsgewicht en aansluitend voor spieraandeel, 
beendergewicht en BMI getoond. De aanduidingsvolgorde van de 
gemeten waarden herhaald zich nog twee keren. Daarna schakelt 
de weegschaal zich automatisch uit. Stap nu van de weegschaal af.    
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4.1 Verwijder de batterijen voordat u het instrument reinigt.
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
Reinig het standvlak en de elektroden na het gebruik met zachte, 
licht bevochtigde doek.Gebruik in geen geval bijtende reinigings-
middelen of alcohol.
Er mag geen water binnendringen in het instrument. Dompel het 
toestel nooit in water.Gebruik het toestel pas opnieuw als het 
helemaal droog is.
Stel het instrument niet bloot aan de felle zon en bescherm het 
tegen vuil en vocht.
Bewaar de weegschaal niet in rechtopstaande positie om het uit-
lopen van de batterijen te vermijden.
Verwijder de batterijen uit het instrument als u het een tijdje niet 
wilt gebruiken. Anders loopt u het risico dat de batterijen uitlopen.

•
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Reiniging en
onderhoud
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Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aan-
geboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische
apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een
milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen 
uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruikte 
batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor be-
stemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor 
bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u 
zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.         G

4.2
Afvalbeheer

4.3
Technische 
specificaties

Benaming en model:    

Voeding:
Weergavesysteem:
Geheugen:
Meetbereik:
Maximale meetafwijking:
Percentage lichaamsvet:
Percentage lichaamswater:
Spiermassapercentage:
Beendermassapercentage:
Schaalverdeling:
Autom. uitschakeling:
Afmetingen (L x B x H):
Gewicht ca.:
Bedrijfsvoorwaarden:

Artikel-nummer:
EAN-nummer:

MEDISANA Personenweegschaal 
met lichaamsanalysefunctie ISA
4,5 V= , 3 x 1,5V batterijen  AA / LR6
digitale weergave
voor 10 personen
tot 180 kg, 396 lbs of 28 st 4 lb
± 1 %
3 - 50 % in 0,1 % stappen
20 - 75 % in 0,1 % stappen
20 - 75 % in 0,1 % stappen
0,5 - 8 kg in 0,1 kg stappen
100 g, 0,2 lb of 1/4 lb
na ca. 8 sec.
31,9 x 31,9 x 2,15 cm
2,6 kg
temperatuur 0 - 40 °C / 32 - 104 °F
85 % luchtvochtigheid
40480
40 15588 40480 1

In het kader van onze voortdurende inspanningen naar ver-
beteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vorm-
geving en op technisch gebied veranderingen aan ons 
product door te voeren.



77

NL5 Garantie

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot 
onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan 
samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze 
klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:     

1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van
drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van
de verkoopbon of factuur worden aangetoond.

2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten
worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.

3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van
de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de
vervangen onderdelen.

4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling,

b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper

of een ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar

de verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage (batterijen enz.).

5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte
vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet
als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

Garantie en 
reparatie-
voorwaarden

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Duitsland
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.
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