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Hartelijk dank dat u voor de aanschaf van dit kwalitatief hoogwaardige product van de firma 
WAAGEN-SCHMITT hebt gekozen. U hebt een weegschaal van de hoogste technische standaard 
en van beproefde kwaliteit gekocht. 
 

Lees deze handleiding voor de eerste keer gebruiken zorgvuldig door en bewaar hem dan goed 
opdat u desgewenst steeds weer kunt beschikken over deze informatie. 
 
1. In gebruik nemen 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Veiligheidsinstructies 

 

Let er goed op dat geen voorwerpen op de weegschaal vallen omdat de 
weegschaal anders kan beschadigen. 
 

Reinig de weegschaal alléén met een vochtig doekje. Gebruik geen oplos- 
of schuurmiddel. 
 

Alle kunststof onderdelen van de weegschaal moeten direct na contact met 
vet, kruiden, azijn en andere sterk gekruide en gekleurde levensmiddelen 
worden gereinigd. Vermijd contact met citroenzuur. 
 

Niet onder water dompelen. 
 
Let erop dat uitsluitend de weegschaal afwasmachinebestendig is.  

 
3. Bediening  

 

Weegfunctie: 
Bij nulweergave kan de weegschaal worden belast. Het gewicht is na stilstand van de wijzer op de 
schaal direct afleesbaar. 
 
4. Technische gegevens 

 

Draagkracht x verdeling: Max. 8 kg x 50 g 
Afmetingen: 245 mm x 245 mm x 283 mm 
 

Technische wijzigingen in het kader van verdere ontwikkeling voorbehouden. 
 
5. Garantie  
 

WAAGEN-SCHMITT garandeert voor 3 jaar vanaf koopdatum gratis verhelpen van gebreken op 
basis van materiaal- of fabricagefouten door reparatie of vervanging. Bij garantieclaim weegschaal, 
met factuur en met opgave van de reden voor de reclamatie aan uw verkoper teruggeven. 
 

Met vriendelijke groeten 
 

WAAGEN-SCHMITT GmbH 
Hammer Steindamm 27 – 29 

D - 22089 Hamburg 
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Å   1.1.   Schroef het weegplatform vast en plaats de weegkom.  

Å   1.2.   Stel de wijzer met de stelschroef onder de weegkom precies op 0 (12 uur). 
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