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1.   Inleiding

1.1 Beoogd gebruik

Proficiat, u heeft gekozen voor een lichaamsanalyse-weegschaal van Soehnle. Daarmee behoort u tot die groep 
mensen die veel waarde schenken aan hun lichaamsgezondheid.

Door een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging kunnen overgewicht en de daaraan verbonden ziek-
ten vermeden worden. Ook ondergewicht kan schadelijk zijn en mag in geen enkel geval worden onderschat.

Wie geen zwakke punten of problemen heeft, kan met redelijk eenvoudige middelen zorgen voor lichamelijk welzijn 
en fysieke weerstand. Op voorwaarde dat men geïnformeerd is over zijn eigen lichaamswaarden en de interpretatie 
ervan.
Soehnle helpt u bij het stellen van concrete doeleinden en bij het vinden van geschikte maatregelen die uw ge-
zondheid ten goede komen. Uw nieuwe weegschaal analyseert de huidige staat van uw eigen lichaam en toont of 
u ermee in evenwicht bent of niet.

Indien één of meerdere van uw lichaamswaarden van de regel afwijken, is het raadzaam om dit eerst grondig aan 
te pakken. Op internet vindt u over dit thema een overvloed aan informatie. Vertrouw echter niet op standaard uit-
spraken. Iedereen heeft individuele concepten nodig die op de specifieke behoeften zijn afgestemd.

Met onze producten willen we u ondersteunen bij uw lichaamscontrole en u motiveren bij het volgen van een ge-
zonde levensstijl.

Als u niet zeker weet welke maatregelen geschikt zijn voor uw persoonlijk welzijn, raadpleeg dan zeker eerst een 
arts of diëtist.

Deze weegschaal is bestemd voor personen vanaf 16 jaar.
Het apparaat is niet geschikt voor medisch of commercieel gebruik.  
Ook bij zwangere vrouwen en bodybuilders kunnen, door de speciale lichaamssamenstelling, de meetresultaten 
onjuist zijn.

Lees vooral ook de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en volg de onderhoudsinstructies, dan zult u vele jaren 
plezier beleven aan uw lichaamsanalyse-weegschaal.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige referentie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.soehnle.com.
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1.2 Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing  
Onjuist gebruik kan in bepaalde situaties leiden tot verwondingen en gevaren voor de gezondheid.

Opgelet  
Onjuist gebruik kan leiden tot verwondingen of materiële schade.

Aanwijzingen 
Onjuist gebruik kan leiden tot verwondingen of materiële schade. 

          Aanwijzingen 
Belangrijke informatie  

Gevaar
  Gebruik dit apparaat nooit samen met  
•  elektronische medische apparatuur zoals pacemakers  
•  elektronische life support systemen zoals een hart-longmachine  
•  mobiele, elektro-medische apparatuur, zoals een elektrocardiograaf.

•   Gebruik het apparaat niet op een gladde vloer.
•  Als het oppervlak van het platform of uw voeten nat zijn, bestaat er slipgevaar. 
 Droog uw voeten en het platform af vooraleer u het apparaat in gebruik neemt 
•  Gooi verbruikte batterijen nooit in vuur. Ontploffingsgevaar.
•  Vermijd kortsluiting op de batterijen. 

Waarschuwing
•  Raadpleeg een arts of diëtist wanneer u van plan bent af te slanken. 
• Het apparaat buiten het bereik van kinderen houden.
• Help lichamelijk gehandicapten bij het gebruik van dit apparaat.
•  Ga op de weegschaal altijd op de daarvoor voorziene plaats staan en nooit op de hoeken of randen. Blijf tijdens 

de analyse stil staan.
•  Zorg ervoor dat u het juiste type batterij gebruikt. Let op de juiste polariteit wanneer u de batterijen in het 

apparaat plaatst. Vervang verbruikte batterijen steeds door nieuwe, en gebruik nooit batterijen van verschillende 
fabrikanten, verschillende ladingen of met zichtbare schade - dit kan leiden tot oververhitting of ontploffing.

• Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.
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Opgelet
• De verschillende onderdelen van dit apparaat mogen niet worden gedemonteerd, hersteld of omgebouwd.
•  Batterijen bevatten chemische stoffen. Het uitlopen van batterijen kan schade aan voorwerpen en lichamelijke 

letsels veroorzaken. Als er batterijzuur in uw ogen terechtkomt, spoel dan onmiddellijk de ogen met veel water 
en raadpleeg onmiddellijk een arts.

•  Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer u het voor een bepaalde tijd niet gebruikt.

Aanwijzingen
Het resultaat kan onjuist zijn   
• in de buurt van mobiele telefoons
• in de buurt van warmtebronnen of plaatsen met schommelende temperatuur
• op plaatsen met een grote luchtvochtigheid
• op plaatsen die beïnvloed worden door trillingen of schokken
• bij gebruik op een tapijt. Plaats daarom dit apparaat altijd op een vlakke, vaste ondergrond.

•  Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
• Stap nooit op het display.
• Gooi verbruikte batterijen weg volgens de voorschriften van uw land. 
•  Reinig de onderdelen van dit apparaat met een vochtige doek en indien nodig met een mild schoonmaakmiddel. 

Bijtende of schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat.
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1.3 Lichaams-monitoring-software

In principe is het eenvoudig: 
Een evenwichtige, gecontroleerde voeding 
en lichaamsbeweging zijn het echte ”geheim” 
voor een goede gezondheid, een ideaal 
lichaamsgewicht en algemeen welzijn.
Met de lichaamsanalyse-weegschaal van 
Soehnle kunt u de lichaamswaarden berekenen 
die belangrijk zijn voor uw gezondheid. 
Aangezien de lichaamswaarden slechts heel 
langzaam veranderen, is de trendindicatie een 
belangrijk kenmerk van deze lichaamsanalyse-
weegschaal.

Dankzij de bedieningsterminal van uw lichaamsanalyse-weegschaal heeft u de belangrijke informatie en 
trendcurven altijd voor ogen.
Voor nog meer comfort, voorziet Soehnle dit apparaat van een software waarmee u de trendanalyse op de pc kunt 
bekijken. 

Installatie van de software
Plaats de installatie-cd in de drive. De CD start automatisch indien het automatisch opstarten niet werd 
uitgeschakeld. Anders moet in Explorer de installatieprocedure via setup.exe. gestart worden.
Daarna de installatieprocedure volgen.
Na een succesvolle installatie, het programma starten. De bedieningsterminal in tijdmodus met de meegeleverde 
USB kabel aan de computer aansluiten. De PC herkent de bedieningsterminal automatisch. De installatie wizard 
voor het USB-stuurprogramma wordt weergegeven en de installatie is voltooid.
Vervolgens kunt u aan de hand van de software de gegevens van de bedieningsterminal op de PC lezen en 
verwerken.

Door gezondheidsdeskundigen aanbevolen waarden
Mannen Vrouwen

Leef-
tijd Lichaamsvet* Lichaams-

vocht 
Spier-

gehalte Lichaamsvet* Lichaams-
vocht

Spier-
gehalte

weinig normaal veel heel 
veel normaal nor-

maal weinig nor-
maal veel heel 

veel normaal nor-
maal 

16-18 <  8 8-18 18-24 > 24 > 58,5 > 38 < 15 15-25 25-33 > 33 > 52,5 > 28
18-30 <  8 8-18 18-24 > 24 > 57 > 38 < 20 20-29 29-36 > 36 > 49,5 > 28
30-40 < 11 11-20 20-26 > 26 > 56 > 38 < 22 22-31 31-38 > 38 > 47,5 > 28
40-50 < 13 13-22 22-28 > 28 > 55 > 38 < 24 24-33 33-40 > 40 > 46,5 > 28
50-60 < 15 15-24 24-30 > 30 > 54 > 38 < 26 26-35 35-42 > 42 > 46 > 28
60+ < 17 17-26 26-34 > 34 > 53 > 38 < 28 28-37 37-47 > 47 > 45 > 28

* Gebaseerd op de BMI richtlijnen van het NIH/WHO (National Health Institute van de USA / World Health Organization). 
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1.4 Bioimpedantie-analyse (BIA)

BIA is de algemeen gebruikte meetmethode in Body Balance lichaamsanalyse-weegschalen.
Waarden zoals lichaamsvet, lichaamsvocht en de spiermassa worden dan niet direct gemeten, maar wel de 
elektrische weerstand (impedantie) van het lichaam. Dankzij een statistische methode wordt de lichaamsmassa 
berekend aan de hand van de persoonlijke waarden, het lichaamsgewicht en de gemeten lichaamsweerstand. 
De evaluatie van de lichaamsmassa is gebaseerd op een wetenschappelijke studie van een Europese 
referentiebevolking.
De weerstand wordt gemeten via elektrodeoppervlakken die zich op het platform van de weegschaal bevinden. 
Daarbij wordt een veilig, zwak elektrisch signaal (<0,1 mA) door het lichaam gestuurd. In het lichaam stroomt 
elektriciteit veel beter door het lichaamsvocht (water), wat in de spieren in grote hoeveelheid aanwezig is, dan 
door het lichaamsvet. Hoe hoger de weerstand waarmee het lichaam zich tegen een elektrisch signaal verzet, hoe 
hoger het lichaamsvetgehalte en hoe lager het lichaamsvochtgehalte. Dit geldt ook omgekeerd. Hoe hoger het 
spierpercentage, hoe hoger het lichaamsvochtgehalte en hoe lager het lichaamsvetgehalte.
Het lichaamsvochtgehalte bestaat uit intracellulair water (in de cellen) en extracellulair water (buiten de cellen).

1.5 De Body Mass Index (BMI)

De berekeningen zijn gebaseerd op de Body Mass Index. Op basis van deze index wordt geïnterpreteerd of het 
lichaamsgewicht schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. 

De index wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilogram te delen door de lengte in het kwadraat.

(Bijvoorbeeld: BMI  =                             = 24,5)

Classificatie van het lichaamsgewicht volgens de BMI
(Bron: World Health Organization, 2000)

BMI (kg/m²) Classificatie

< 18,5 Ondergewicht

18,5 - 24,9 Normaal gewicht

25,0 - 29,9 Overgewicht

≥ 30,0 Obesitas 

30,0 - 34,9 Obesitas graad I

35,0 - 39,9 Obesitas graad II

≥ 40,0 Obesitas graad III

75 kg
1,75 m x 1,75 m 
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1.6 Weegregels

Bij een volwassen persoon kan het gewicht gedurende de dag schommelen met 2 - 3 kg.
Voor een betrouwbare gewichtscontrole is het daarom belangrijk dat de weegomstandigheden altijd constant 
blijven.

Daarom weegt men zich het best
• nuchter
• altijd op hetzelfde tijdstip.  Voor een lichaamsanalyse is de periode tussen 18u en 20u ideaal.
• naakt

Zorg ervoor dat het platform veilig en stabiel staat. Textiel of zachte vloerbekledingen kunnen de meetresultaten 
sterk beïnvloeden.

Voor betrouwbare weegresultaten mag het platform minimum 3 minuten vóór het wegen niet meer worden 
verplaatst.

De lichaamsanalyse
• Ga met blote voeten op het platform staan
• Sta recht op het platform. Een onevenwichtige belasting kan een onjuist weegresultaat tot gevolg hebben
• Blijf rustig staan
• Nergens aan vasthouden of op steunen
•  Altijd op dezelfde plaats wegen. Verschillende omgevingsomstandigheden zoals vloerbekleding, temperatuur en 

luchtvochtigheid kunnen verschillende weegresultaten veroorzaken.

Omstandigheden die een lichaamsanalyse beïnvloeden
De lichaamsmassa indicaties die met de bioimpedantie meetmethode berekend worden, kunnen in de loop van de 
dag sterk variëren. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan nauwkeurigheid van de Body Balance lichaamsanalyse-
weegschalen, maar aan de schommelingen in de waterhuishouding van het lichaam.

Het menselijk lichaam kan tijdens de nachtrust 2 - 3 kg lichaamsvocht verliezen. Onmiddellijk na het ontwaken is 
het lichaam dan ook meestal uitgedroogd (gedehydreerd). Hoe lager echter het lichaamsvochtgehalte, hoe hoger 
de weerstand van het organisme en dus ook het berekende lichaamsvetgehalte en hoe lager het berekende 
spieraandeel.
In de loop van de dag worden de vochtreserves weer aangevuld en de meetwaarden worden weer normaal.

Daarom gebeurt normaal wegen het best ´s morgens onmiddellijk na het opstaan en doet men de lichaamsanalyse 
het best ´s avonds. Voor een lichaamsanalyse is de periode tussen 18u en 20u het meest geschikt.
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Om vergelijkbare metingen te verkrijgen, moeten deze zo veel mogelijk altijd op hetzelfde tijdstip en onder dezelfde 
omstandigheden worden uitgevoerd.

Andere omstandigheden die een lichaamsanalyse beïnvloeden
Naast de gewone schommelingen in de dagelijkse meetwaarden kunnen er zich ook verschillen voordoen 
naar aanleiding van veranderingen in de waterhuishouding door eten, drinken, menstruatie, ziekte, training en 
zwemmen.
Foutieve resultaten kunnen zich voordoen bij
• Personen met koorts, oedemen of osteoporose
• Personen die dialyse ondergaan
• Personen die cardiovasculaire geneesmiddelen innemen
• Zwangere vrouwen
• Jongeren tot 16 jaar
• Aziatische of Afrikaanse personen 

22 %

21 %

20 %

19 %

18 %

17 %

 Lichaamsvet 
 gehalte

Tijdstip _
06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
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2 Ingebruikname

2.1 Beschrijving van het apparaat en van de bedieningselementen

1.  Display

Menutoetsen
2.  Return/Escape-toets
3.  Insteltoets
4.  Bevestigingstoets

Meetwaardetoetsen
5.  Lichaamsgewicht
6.  Lichaamsvetgehalte
7.  Lichaamsvochtgehalte 
8.  Spiergehalte 
9.  Totale energiebehoefte

10. Lichtsensor voor uitschakeling ´s nachts

Weegplateau

Bedieningsterminal

Batterijvak

À

ÁÂ
Ã

Ä Å Æ

É

Ç È

Batterijvak

USB- interface (zijkant)
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2.2 De batterijen plaatsen of vervangen

a. Het batterijvak van het weegplatform openen.
b. De batterijen plaatsen. Op de juiste polariteit letten 
c. Het batterijvak van de bedieningsterminal openen. 
d. De batterijen plaatsen. Op de juiste polariteit letten 

Opgelet: 
Vervang verbruikte batterijen steeds door nieuwe van hetzelfde type, en 
gebruik nooit batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende ladingen.

Als alternatief voor de normale alkaline batterijen raden we aan NiMH 
batterijen met een lage zelfontlading (Low Self Discharge) te gebruiken.
Belangrijk: De batterijen uit het apparaat nemen om op te laden. Het opladen 
van batterijen is niet mogelijk via de USB-aansluiting in het bedieningsterminal.

a. 

b. 

d. 
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2.3 Installatie

1.  Plaats de weegschaal op een vlakke, stabiele ondergrond. 
Opgelet! Slipgevaar bij nat oppervlak.

2.  De bedieningsterminal kan naar keuze in de hand worden gehouden, op 
tafel gezet, aan de weegschaal blijven of aan de muur worden gehangen. 
Wanneer de magnetische muurhouder op een stabiele, gladde, droge, stof- 
en vetvrije ondergrond wordt bevestigd, volstaat het de muurhouder in de 
ovale uitsparing aan de achterkant van de bedieningsterminal te steken. De 
kleefband eraf trekken en de bedieningsterminal op ooghoogte horizontaal 
tegen de bevestigingsplaats duwen.

3.  Op tegels of ruwe oppervlakken kunnen we de duurzaamheid van 
de kleefband niet garanderen. De muurhouder dient dan te worden 
vastgeschroefd. Verwijder daarvoor het kapje van de magnetische 
muurhouder door met een nagel of mes onder de uitsparing te gaan om het 
op te heffen.  

   Boor dan 2 gaten in de muur op een afstand van 2 cm horizontaal naast 
elkaar. De grootte van de gaten hangt ervan af of u met of zonder pluggen 
wilt werken. Vervolgens vastschroeven en het kapje er weer op drukken. De 
bedieningsterminal op de magnetische houder plaatsen. 
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2.4 Algemene menuwijzer

De intuïtieve bediening van de Soehnle Body Balance Comfort Select gebeurt 
via een menu met slechts 3 sensortoetsen. 
Wanneer de bedieningsterminal in standby staat (uur/temperatuurweergave), 
moet ter activering op de OK-toets worden gedrukt. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten en volgt een 
beschrijving van de verschillende functietoetsen.
Met de ▼-toets kan van gebruiker worden gewisseld.
Met de OK-toets komt u in het hoofdmenu en kan de keuze worden bevestigd 
die met de ▼- toets geselecteerd werd.
Met de Escape-toets ( ) gaat u steeds één stap terug in het menu.

Met de 5 onderste toetsen kunnen de laatste meetwaarden en de bijhorende 
trendcurves geraadpleegd worden.

Aanwijzing  
Bij de activatie is de reactie iets trager (1 seconde). Daarna reageren de 
toetsen zonder vertraging. 
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2.5 Basisinstellingen

Na het plaatsen van de batterijen in de bedieningsterminal verschijnt eerst het 
startscherm. 
Vervolgens moeten de basisinstellingen van de volgende menupunten worden 
uitgevoerd: 

• Taalkeuze
• Uur
• Datum

Als u later wijzigingen wilt aanbrengen, ga dan met de OK-toets naar het 
hoofdmenu en verander onder ”Instellingen” het gewenste menupunt. 

2.5.1  Taalkeuze

Kies met de ▼- toets de gewenste taal.
De geselecteerde taal wordt donker gemarkeerd.
Bevestig uw keuze met de OK-toets.
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2.5.2  Eerste uurinstelling

Kies met de ▼- toets het uurformaat (12u / 24u) en bevestig met OK.

Aanwijzing
De selectie wordt steeds donker gemarkeerd.

Bevestig met OK dat u het uur wilt veranderen.

Stel het uur in met de ▼- toets en bevestig elk cijfer met OK.

Als het uur volledig ingesteld is, met de ▼- toets ”bevestigen” en op OK 
drukken.
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2.5.3  Eerste datuminstelling

Na de begininstelling van het uur springt het menu automatisch op de 
datuminstelling.

Bevestig met OK dat u de datum wilt veranderen.
Stel de datum in met de ▼- toets en bevestig elk cijfer met OK.

Aanwijzing
Zorg ervoor dat de huidige datum wordt ingegeven. Het invoeren van een 
datum die reeds voorbij is, veroorzaakt namelijk een verkeerde toewijzing van 
de gemeten waarden. De foute input kan alleen worden gecorrigeerd door 
het schrappen en het opnieuw invoeren van de desbetreffende gebruiker. De 
eerder opgeslagen gegevens gaan daarbij verloren.

Als de datum volledig ingesteld is, met de ▼- toets ”bevestigen” en op OK 
drukken.

Aanwijzing
Onjuiste data, bv. 39.17.2010, worden niet aanvaard.

Die begininstelling is ten einde.
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2.6 Andere instellingen

Met de OK-toets wordt de bedieningsterminal geactiveerd. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten. Dan volgt een 
beschrijving van de verschillende functietoetsen.

Indien tot nu toe geen gebruiker werd aangemaakt, verschijnt er een bericht.

Druk op de OK-toets om naar het hoofdmenu te gaan.

Kies met de▼-toets het menupunt dat u wilt veranderen en bevestig met OK.
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2.6.1  Gewichtseenheden instellen ( kg - lb )

Voor het veranderen van de gewichtseenheden, met de▼-toets het menupunt 
”kg / lb” kiezen en met OK bevestigen. 

Selecteer met de ▼-toets de eenheid waarin het lichaamsgewicht moet 
worden aangeduid en bevestig met OK.

Selecteer met de ▼- toets een ander menupunt en bevestig met de OK-toets 
of verlaat het menupunt door te drukken op de Escape-toets ( ).
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2.6.2  Temperatuureenheid instellen (°C - °F)

Voor het veranderen van de temperatuureenheden, met de▼-toets het 
menupunt ”°C / °F” kiezen en met OK bevestigen. 

Selecteer met de ▼-toets de eenheid waarin de omgevingstemperatuur
moet worden aangeduid en bevestig met OK.

Selecteer met de ▼- toets een ander menupunt en bevestig met de OK-toets 
of verlaat het menupunt door te drukken op de Escape-toets 
 ( ).
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2.6.3  Display-contrast instellen

Om het display-contrast te veranderen met de▼-toets het menupunt ”Contrast” 
kiezen en met OK bevestigen. 

Selecteer met de ▼-toets de contrastwaarde waarmee u het best kunt lezen 
m.b.t. de voorhanden lichtinval  en bevestig met OK.

Selecteer met de ▼- toets een ander menupunt en bevestig met de OK-toets 
of verlaat het menupunt door te drukken op de Escape-toets ( ).
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2.6.4  Weergavemodus / batterijverbruik

De levensduur van de batterij kan aanzienlijk worden verlengd door de 
weergavemodus te wijzigen. 
Kies met de▼-toets het menupunt ”Batterijverbruik” en bevestig met OK. 

Selecteer de gewenste modus met de ▼-toets en bevestig met OK.

Normaal zonder energiebesparingsmaatregelen / minstens een half jaar
Eco met uitschakeling ´s nachts/ ca. 1 jaar batterij levensduur 
Eco Plus met uitschakeling en activering via OK-toets / 
 ca. 3 jaar batterij levensduur 

Aanwijzing    
Na de uitschakeling ´s nachts (Eco) kan de activering enkele seconden duren. 
Blijf met de vinger zo lang op de OK-toets tot het startscherm verschijnt.

Selecteer met de ▼- toets een ander menupunt en bevestig met de OK-toets 
of verlaat het menupunt door te drukken op de Escape-toets ( ).
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2.6.5  Het uur wijzigen

Om het uur of het uurformaat te wijzigen, met de ▼-toets het menupunt ”Uur” 
selecteren en met OK bevestigen.
Kies met de ▼- toets het uur- en datumformaat (12u / 24u) en bevestig met 
OK.

Selecteer het uur met de ▼- toets en bevestig met OK.

Stel het uur in met de ▼- toets en bevestig elk cijfer met OK.

Als het uur volledig ingesteld is, met de Escape-toets ( ) naar het 
hoofdmenu terugkeren.

Druk op de Escape-toets ( ) om het hoofdmenu te verlaten.
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2.6.6  De datum wijzigen

Om de datum in te stellen, met de ▼-toets het menupunt ”Datum” selecteren 
en met OK bevestigen.

Stel de datum in met de ▼- toets en bevestig elk cijfer met OK.

Aanwijzing 
Het is niet mogelijk een datum in te voeren die al voorbij is, indien recentere 
meetwaarden beschikbaar zijn. De input kan alleen worden gecorrigeerd door 
het schrappen en het opnieuw invoeren van de desbetreffende gebruiker. De 
eerder opgeslagen gegevens gaan daarbij verloren.

Als de datum volledig ingesteld is, met de Escape-toets ( ) naar het 
hoofdmenu terugkeren.

Druk op de Escape-toets ( ) om het hoofdmenu te verlaten.

2.6.7  De taal veranderen

Ga met de OK-toets naar het hoofdmenu.

Kies met de▼-toets het menupunt ”Taal” en bevestig met OK.

Selecteer met de▼-toets de gewenste taal en bevestig met OK.

Druk op de Escape-toets ( ) om het hoofdmenu te verlaten.
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2.7  Nieuwe gebruiker aanmaken

Uw nieuwe lichaamsanalyse-weegschaal beschikt over een automatische 
persoonsherkenning. Om als gebruiker te worden geïdentificeerd,dient u een 
eerste lichaamsanalyse uit te voeren waarna u onmiddellijk uw volgende, 
persoonlijke gegevens invoert:
gebruikersnaam, geboortedatum, geslacht, lichaamslengte en activiteitsgraad.

Aanwijzing
Wij raden u aan dit hoofdstuk volledig te lezen vooraleer u tot een 
lichaamsanalyse overgaat. 
Wanneer u zich als nieuwe gebruiker invoert, wordt u verzocht met blote 
voeten op de lichaamsanalyse-weegschaal te gaan staan. Dit is essentieel 
voor de lichaamsanalyse. Trek uw kousen en schoenen uit.

Wanneer de bedieningsterminal in standby staat (uur/temperatuurweergave), 
moet ter activering op de OK-toets worden gedrukt. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten en volgt een 
beschrijving van de verschillende functietoetsen.

Ga naar het hoofdmenu door op de OK-toets te drukken.
Kies met de▼-toets het menupunt ”Gebruiker” en bevestig met OK. 

Ga met de▼-toets naar het menupunt ”Nieuwe gebruiker” en bevestig met OK.

Ga voor een eerste meting op het platform staan.
De eerste meting is van essentieel belang aangezien dan de gegevens worden 
opgeslagen voor de latere automatische persoonsherkenning. 

Aanwijzing 
Indien men met kousen of schoenen op het platform gaat staan, verschijnt in 
het display de indicatie ”Fout tijdens de lichaamsanalyse” en de meting moet 
herhaald worden.

Blijf rustig staan tot de indicatie ”Gebruikersnaam invoeren” verschijnt.

Ga over tot het invoeren van de persoonlijke gegevens, zoals op de volgende 
pagina‘s beschreven.
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Aanwijzing 
De weegschaal beschikt over een time-out modus. Wanneer ze gedurende 30 
seconden niet gebruikt wordt, schakelt ze automatisch terug op de uurmodus. 
 

2.7.1  De persoonlijke gegevens invoeren

Na de eerste meting verschijnt een menu om de gebruikersnaam in te voeren.
Druk op de OK-toets.

De gebruikersnaam letter per letter ingeven. 
Daarvoor met de ▼-toets de respectieve letter selecteren en met de OK-
toets bevestigen. De cursor springt naar het volgende veld. Opnieuw met de 
▼-toets een letter kiezen en met OK bevestigen enz. 
Na de laatste letter op Escape-Taste ( ) drukken.

Aanwijzing
In de standaardinstelling staat het alfabet in de volgorde van A tot Z. Door het 
indrukken van de knop lichaamsvet  verandert de volgorde van het alfabet 
van Z tot A.

Ga met de▼-toets naar het menupunt ”bevestigen” en druk op OK.
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Geef nu de geboortedatum in. 
Selecteer met de ▼- toets een datum, indien deze nog niet aangeduid is.
Druk daarna op OK. De cursor op het eerste veld knippert.

Met de ▼-toets de cijfers selecteren en de invoer met de OK-toets bevestigen.
De cursor springt naar het volgende veld. Opnieuw met de ▼-toets een cijfer 
kiezen en met OK bevestigen enz. 
Na het laatste cijfer nogmaals met OK bevestigen.

Ga met de▼-toets naar het menupunt ”bevestigen” en druk op OK.

Geef nu het geslacht in.
Daarvoor met de ▼-toets het geslacht selecteren en met de OK-toets 
bevestigen.
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Geef dan de lichaamslengte in.
Daarvoor met de ▼-toets de respectieve cijfers selecteren en steeds met de 
OK-toets bevestigen.

Na het laatste cijfer met de▼-toets naar het menupunt ”bevestigen” gaan en 
op OK drukken.

Preciseer nu de activiteitsgraad.
Daarvoor met de ▼-toets de activiteitsgraad selecteren en met de OK-toets 
bevestigen.

1 nauwelijks lichamelijke beweging
max. 2 uur/dag staan 
of bewegen

2 lichte, actieve, zittende of staande bezigheid

3
Huis- en tuinwerken, vooral staand, slechts 
af en toe zittend

4
Sportbeoefenaars en mensen met veel bewe-
ging

min. 5 uur/week inten-
sieve training

5 Zwaar werk, zeer actieve sportbeoefenaars
min. 10 uur/week 
intensieve training

Er wordt pas vanaf de leeftijd van 18 jaar rekening gehouden met de 
activiteitsgraden 4 en 5 voor de berekening van de lichaamswaarden.
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De gegevens worden opgeslagen en na elkaar worden het lichaamsgewicht met BMI (Body Mass Index), 
het lichaamsvetgehalte (%), het lichaamsvochtgehalte (%), het spiergehalte (%), het energieverbruik ( kcal), 
een aanbeveling en de gewichtscurve weergegeven. Vervolgens wordt opnieuw het uur en de temperatuur 
weergegeven.

Aanwijzing 
Onderaan op het scherm wordt de respectieve lichaamswaarde geïnterpreteerd in een staafdiagram van 9 
segmenten. Het segment waarin zich de individuele meetwaarde bevindt, staat in het zwart aangeduid. Binnen de 
grijze segmenten in het midden zijn de waarden normaal. 

Aantal dagen in de trendcurve
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2.7.2  Correctie van de persoonlijke gegevens

Wanneer bijvoorbeeld
• de lichaamslengte verandert (jongeren in de groeifase),
• de activiteitsgraad verandert,
of wanneer correcties moeten aangebracht worden, kunt u de gewenste 
gegevens in het geheugen veranderen

Wanneer de bedieningsterminal in standby staat (uur/
temperatuurweergave), moet ter activering op de OK-toets worden gedrukt. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten en volgt 
een beschrijving van de verschillende functietoetsen.

Druk op de OK-toets om naar het hoofdmenu te gaan.

Met de ▼-toets het menupunt ”Gebruiker” selecteren.
Bevestig uw keuze met OK.

Daarvoor met de ▼-toets de gewenste gebruikersnaam selecteren en met 
de OK-toets bevestigen.
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Vervolgens kunnen de persoonlijke gegevens (naam, lichaamslengte, 
geslacht, geboortedatum, activiteitsgraad) gewijzigd worden.

Daarvoor met de ▼-toets naar de gewenste parameter gaan en met de OK-
toets bevestigen. 

Dan elke waarde met de ▼- toets wijzigen en elk veld met OK bevestigen. 

Zodra alle velden ingevuld zijn, wordt de volledige waarde in het donker 
gemarkeerd.

Met de ▼-toets Opslaan selecteren en met OK bevestigen. 

Aanwijzing 
Het wijzigen van de naam is een beetje verschillend: 
Na het invoeren van de laatste letter op de Escape-toets ( ) drukken. Dan 
met de ▼-toets Opslaan selecteren en met OK bevestigen.
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2.7.3  Nieuwe persoonsherkenning

Indien de gebruiker niet automatisch herkend wordt of toegewezen wordt aan 
een verkeerd persoonsgeheugen, ga dan als volgt te werk:
Wanneer de bedieningsterminal in standby staat (uur/temperatuurweergave), 
moet ter activering op de OK-toets worden gedrukt. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten en volgt een 
beschrijving van de verschillende functietoetsen.
Druk op de OK-toets om naar het hoofdmenu te gaan.
Met de ▼-toets het menupunt ”Gebruiker” selecteren.
Bevestig uw keuze met OK.

Daarvoor met de ▼-toets de gewenste gebruikersnaam selecteren en met de 
OK-toets bevestigen.

Dan met de ▼-toets ”Persoonsherkenning” selecteren en met OK bevestigen.

Met bloten voeten op de lichaamsanalyse-weegschaal gaan staan zodra dit 
gevraagd wordt.

Dan begint de lichaamsanalyse en de indicatie van alle waarden.

De gebruiker wordt het juiste geheugen toegewezen en wordt in de toekomst 
automatisch weer herkend.
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2.7.4  Een gebruiker verwijderen

Wanneer de bedieningsterminal in standby staat (uur/temperatuurweergave), 
moet ter activering op de OK-toets worden gedrukt. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten en volgt een 
beschrijving van de verschillende functietoetsen.

Druk op de OK-toets om naar het hoofdmenu te gaan.
Met de ▼-toets het menupunt ”Gebruiker” selecteren.
Bevestig uw keuze met OK.

Dan met de ▼-toets de gewenste gebruikersnaam selecteren en met de OK-
toets bevestigen.

Vervolgens met de ▼-toets ”Gebruiker verwijderen” selecteren en met OK 
bevestigen.

De volgende veiligheidsvraag met Ja bevestigen.

In het volgende gebruikersmenu ”Terug” selecteren en met OK bevestigen.

Door te drukken op de Escape-toets ( ) men vanuit het hoofdmenu terug op 
de tijdweergave.
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3  Lichaamsanalyse

Een lichaamsanalyse is alleen mogelijk met blote voeten. De persoonlijke gegevens moeten op voorhand 
ingegeven zijn. Voor éénduidige resultaten dient u naakt op het platform te staan en steeds onder dezelfde 
omstandigheden (uur, voedselinname).

1.  Het platform betreden. Het gewicht wordt eergegeven. Blijf tijdens de volledige lichaamsanalyse rustig staan.

2.  Na de automatische persoonsherkenning volgt de indicatie van het lichaamsgewicht samen met de BMI (Body 
Mass Index), het lichaamsvetgehalte, het lichaamsvochtgehalte, het spiergehalte en het energieverbruik.

     De indicaties op het staafdiagram geven een interpretatie van de meetresultaten. Binnen de 3 segmenten in het 
midden van het staafdiagram zijn de waarden van de desbetreffende persoon normaal.

Aanwijzing 
Onderaan op het scherm wordt de respectieve lichaamswaarde 
geïnterpreteerd in een staafdiagram van 9 segmenten. Het 
segment waarin zich de individuele meetwaarde bevindt, staat 
in het zwart aangeduid. Binnen de grijze segmenten in het 
midden zijn de waarden normaal.
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3.  Vervolgens wordt een evaluatie van de vastgestelde gegevens weergegeven.

    ”LIFE IN BALANCE” betekent dat alles in orde is.

     Wanneer echter een weegschaal getoond wordt die niet in evenwicht 
is, evenals één of meerdere van de volgende symbolen, dan zijn één of 
meerdere lichaamswaarden niet in orde. 

    a. Lichaamsgewicht
    b. Lichaamsvet
    c. Lichaamsvocht
    d. Spiermassa

     Indien één of meerdere van uw lichaamswaarden van de regel afwijken, is 
het raadzaam om dit eerst grondig aan te pakken. Op internet kunt u hierover 
heel veel informatie vinden. Vertrouw echter niet op standaard uitspraken. 
Iedereen heeft individuele concepten nodig die op de specifieke behoeften 
zijn afgestemd.

     Met onze producten willen we u ondersteunen bij uw lichaamscontrole en u 
motiveren bij het volgen van een gezonde levensstijl.

     Als u niet zeker weet welke maatregelen geschikt zijn voor uw persoonlijk 
welzijn, raadpleeg dan zeker eerst een arts of voedingsdeskundige.

4.  Verlaat het platform.   
De weegschaal schakelt automatisch uit en keert terug in de uur/temperatuur 
modus.

a b c d
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Aanwijzing
In enkele uitzonderlijke gevallen is een automatische toewijzing tot een 
persoonsgeheugen niet mogelijk.

Dan moet de gebruiker handmatig worden toegewezen:
Met de ▼-toets de gewenste gebruikersnaam selecteren en met de OK-
toets bevestigen.

Het lichaamsgewicht, lichaamsvet-, lichaamsvocht- en spiergehalte, de 
totale energiebehoefte en de evaluatie ervan worden weergegeven.

In enkele uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat mensen 
met een gelijkaardig gewicht geassocieerd worden met waarden van een 
verkeerd persoon. Dit leidt helaas tot onjuiste trendcurven.
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4  Lichaamsanalyse-waarden raadplegen

Van elke gebruiker kunnen de laatst gemeten waarden en de bijbehorende 
trendcurven rechtstreeks geraadpleegd worden.

Wanneer de bedieningsterminal in standby staat (uur/temperatuurweergave), 
moet ter activering op de OK-toets worden gedrukt. 
Met het startscherm wordt de laatste gebruiker welkom geheten en volgt een 
beschrijving van de verschillende functietoetsen.
Met de ▼-toets kan van gebruiker worden gewisseld.

Door op de meetwaardetoetsen te drukken worden de laatste meetwaarden 
van de geselecteerde gebruiker weergegeven. Indien de laatste gebruiker zich 
verschillende keren op die dag gewogen heeft, dan worden de respectieve 
gemiddelde waarden weergegeven:

 Lichaamsgewicht

 Lichaamsvet

 Lichaamsvocht

 Spiermassa

 Energiebehoefte 

Wanneer opnieuw op dezelfde toets gedrukt wordt, wordt de bijhorende trendcurve weergegeven.
Met de ▼- toets kan op de waarden van een andere gebruiker overgeschakeld worden.
De bedieningsterminal schakelt automatisch uit of door op de Escape-toets ( ) te drukken.
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Met de ▼-toets kan ook tijdens de weergave van de verschillende waarden 
tussen de verschillende gebruikers worden omgeschakeld.

Door op de meetwaardetoetsen te drukken worden de laatst gemeten waarden 
weergegeven en bij een tweede keer drukken van dezelfde toets ook de 
trendcurven van de geselecteerde gebruiker.
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5. Wegen zonder lichaamsanalyse

Wanneer u met kousen of schoenen op het platform gaat staan, is geen 
lichaamsanalyse mogelijk. De lichaamsanalyse-weegschaal bepaalt dan 
uitsluitend uw lichaamsgewicht.
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6. Evaluatie van de meetresultaten 

Op basis van uw persoonlijke gegevens en de aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen/
gezondheidsconsulenten bepaalt de Body Balance uw individuele, ideale gewicht en lichaamsvetgehalte. 
Bovendien wordt het totale lichaamsvochtgehalte en spieraandeel berekend. Hou er rekening mee dat in de 
spieren ook lichaamsvocht aanwezig is, dat bij de lichaamsvochtanalyse reeds werd meegerekend. Daarom 
resulteert in de totale berekening altijd een theoretische waarde van meer dan 100%. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Absolute afwijking van de BMI m.b.t. 
de persoonlijke, normale waarden

1  = < - 7,5     
2  =  - 7,5  
3   = - 5,0  
4   = - 2,5  
5   = 0,0  
6   = + 2,5  
7   = + 5,0  
8   = + 7,5  
9  = > + 7,5

BMI (kg/m²) Classificatie

< 18,5 Ondergewicht

18,5 - 24,9 Normaal gewicht

25,0 - 29,9 Overgewicht

≥ 30,0 Obesitas 

30,0 - 34,9 Obesitas graad I

35,0 - 39,9 Obesitas graad II

≥ 40,0 Obesitas graad III

Bron: 
World Health Organization, 2000

Lichaamsgewicht  

Terwijl op het scherm het lichaamsgewicht in kg wordt 
weergegeven, verschijnt daaronder de BMI (Body Mass Index) 
en in het staafdiagram onderaan op het scherm een eerste 
interpretatie van de individueel berekende BMI-waarde. 

De BMI is een maatstaf ter beoordeling van de lichaamsmassa.  

Aanwijzing Het segment waarin zich de individuele meetwaarde 
bevindt, staat in het zwart aangeduid. Binnen de grijze segmenten 
in het midden zijn de waarden normaal.
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Lichaamsvetgehalte    

Terwijl op het scherm het lichaamsvetgehalte in % wordt weergegeven, verschijnt in het staafdiagram onderaan op 
het scherm een eerste interpretatie van het individueel berekende lichaamsvetgehalte. Het segment waarin zich de 
individuele meetwaarde bevindt, staat in het zwart aangeduid. Binnen de grijze segmenten in het midden zijn de 
waarden normaal.

Te veel lichaamsvet is ongezond. Nog belangrijker is dat een te hoog lichaamsvetgehalte meestal gepaard gaat 
met een te hoog bloedvetgehalte en het risico op verschillende ziekten aanzienlijk verhoogd, zoals diabetes, 
hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk, enz. Een heel laag lichaamsvetgehalte is echter ook ongezond. Naast het 
onderhuids vetweefsel bouwt het lichaam ook belangrijke vetreserves op om de interne organen te beschermen en 
om belangrijke metabolisme-gerelateerde functies te garanderen. 

Indien deze essentiële vetreserves aangetast worden kan dit leiden tot metabole stoornissen. Zo kan bij vrouwen 
met een lichaamsvetgehalte van minder dan 10% de menstruatie uitblijven. Ook het risico op osteoporose 
verhoogt. Het normale lichaamsvetgehalte is afhankelijk van de leeftijd en vooral van het geslacht. Bij vrouwen ligt 
de normale waarde ca. 10% hoger als bij mannen. Met het ouder worden, verlaagt de spiermassa van het lichaam 
en verhoogt het lichaamsvetgehalte. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Afwijking van de persoonlijke normale waarde  

1  < -12 %  zeer laag vetgehalte 
2   -12 %   laag vetgehalte    
3   -7 %  
4   -3 %   
5   0 %   normaal vetgehalte   
6   + 3 %  
7   + 7 %   hoog vetgehalte    
8   + 12 %  
9   > + 12 %   zeer hoog vetgehalte    
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Lichaamsvochtgehalte   

Terwijl op het scherm het lichaamsvochtgehalte in % wordt weergegeven, verschijnt in het staafdiagram onderaan 
op het scherm een eerste interpretatie van het individueel berekende lichaamsvochtgehalte. Het segment waarin 
zich de individuele meetwaarde bevindt, staat in het zwart aangeduid. Binnen de grijze segmenten in het midden 
zijn de waarden normaal.

De waarde die door deze analyse bepaald wordt, komt overeen met het zogenaamde ”totale lichaamsvocht” of 
”total body water (TBW)”. 

Het lichaam van een volwassen persoon bestaat voor zo‘n 60% uit water. Bovendien is het lichaamsvochtgehalte 
bij oudere mensen over het algemeen lager dan bij jonge mensen en bij mannen hoger dan bij vrouwen. 

Het verschil tussen mannen en vrouwen is te wijten aan de hogere lichaamsvetmassa bij vrouwen. Aangezien 
het grootste deel lichaamsvocht in de vetvrije massa (73%) aanwezig is, en het vochtgehalte in het vetweefsel 
van nature uit zeer laag is (ongeveer 10%), daalt het lichaamsvochtgehalte automatisch wanneer het 
lichaamsvetgehalte toeneemt.  

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Afwijking van de persoonlijke normale waarde  

1  < - 6 %  zeer laag vochtgehalte 
2   - 6 %   laag vochtgehalte   
3   - 4 %  
4   - 2 %    
5   0 %   normaal vochtgehalte
6   +  2 %  
7   + 4 %  hoog vochtgehalte   
8   + 6%  
9   > + 6 % 
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Spieraandeel  

Terwijl op het scherm het spieraandeel in % wordt weergegeven, verschijnt in het staafdiagram onderaan op 
het scherm een eerste interpretatie van het individueel berekende spieraandeel. Het segment waarin zich de 
individuele meetwaarde bevindt, staat in het zwart aangeduid. Binnen de grijze segmenten in het midden zijn de 
waarden normaal.

De spiermassa is de motor van ons lichaam. In onze spieren vindt de meeste energie-omzetting plaats. De spieren 
zorgen voor de instandhouding van de lichaamstemperatuur en vormen de basis van onze fysieke fitheid. Een 
getraind, gespierd lichaam wordt als esthetisch gezien. 

De controle van de spiermassa is vooral belangrijk voor mensen met gewichts- of vetproblemen. Aangezien het 
lichaam de spieren nodig heeft om overtollige energie- of vetreserves af te bouwen, kan een gewichtsafname enkel 
succesvol zijn op lange termijn indien dit met een gelijktijdige spieropbouw gepaard gaat. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Afwijking van de persoonlijke normale waarde  

1   < - 6  %   zeer laag spieraandeel 
2   - 6  %   laag spieraandeel 
3   - 4  %  
4   - 2  %    
5   0  %   normaal spieraandeel
6   +  2  %  
7   +  4  %   hoog spieraandeel 
8   +  6  %  
9   > +  6  %  
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Energieverbruik  

Terwijl op het scherm het energieverbruik in kcal wordt weergegeven, verschijnt in het staafdiagram onderaan op 
het scherm een eerste interpretatie van het individueel berekende energieverbruik. Het segment waarin zich de 
individuele meetwaarde bevindt, staat in het zwart aangeduid. Binnen de grijze segmenten in het midden zijn de 
waarden normaal.

Het energieverbruik wordt berekend op basis van de persoonlijke gegevens - gecorrigeerd met een factor voor het 
respectieve bewegingstype - en de gemeten lichaamsmassaverdeling. 

Basaal metabolisme + lichamelijke verrichtingen = energieverbruik 

Indien minder calorieën ingenomen worden dan het lichaam nodig heeft voor het persoonlijke energieverbruik, dan 
reageert het lichaam met gewichtsverlies. Het gewicht stijgt indien meer calorieën tot zich worden genomen. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Afwijking van de persoonlijke normale waarde 

1  < - 15 %  zeer laag energieverbruik 
2   - 15 % laag energieverbruik    
3   - 10 %  
4   - 5 %  
5   0 % normaal energieverbruik    
6   + 5 %  
7   + 10 %  hoog energieverbruik   
8   + 15%  
9   > + 15% 
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7. Meldingen  

1.   De batterijen in de bedieningsterminal moeten vervangen worden. 
 
Tip   
Wanneer de batterijen in de bedieningsterminal worden vervangen, moeten 
diverse parameters opnieuw worden ingesteld (taal, tijdmodus, uur, datum). 
Dit opnieuw instellen is niet nodig wanneer tijdens het vervangen van de 
batterijen de bedieningsterminal met de USB kabel aan een PC wordt 
aangesloten. 
De persoonlijke gegevens en meetresultaten blijven onveranderd, zelfs na 
het verwisselen van de batterij.

     De batterijen van het platform zijn leeg.  

     Gelieve altijd alle batterijen van het platform of van de bedieningsterminal 
tegelijkertijd te vervangen. Indien slechts enkele batterijen vervangen 
worden, vermindert daardoor de levensduur van de batterijen.

2.  Het draagvermogen van de lichaamsanalyse-weegschaal bedraagt 
maximum 150 kg / 330 lb. 
Indien deze waarde overschreden wordt, toont het display ”Overbelasting”

3.  Onjuist analyseresultaat  
de persoonlijke programmering controleren 
 
Slecht voetcontact  

     Het platform of de voeten reinigen of op voldoende huidvochtigheid letten. 

    Te droge huid  
     De voeten nat maken of de meting na een bad of douche uitvoeren.
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4.  De afstandsverbinding tussen het platform en de bedieningsterminal is 
verstoord. De reikwijdte van het radiosignaal en de normale werking zijn 
afhankelijk van verschillende factoren:

     Batterijstatus, plaats en positie, afschermende voorwerpen, andere 
apparaten op dezelfde frequentieband.

     Onder invloed van elektrostatische ontladingen kunnen storingen in de 
radioverbinding optreden tussen de bedieningsterminal en het platform. De 
batterijen eruit nemen en er opnieuw in plaatsen elimineert dit probleem.

     Onder invloed van stoorfrequenties van andere apparaten kunnen storingen 
in de radioverbinding optreden tussen de bedieningsterminal en het 
platform. Deze storing kan worden verholpen door de andere apparaten uit 
te schakelen of uit de buurt van de weegschaal te verwijderen.

     Door extreme, elektromagnetische invloeden, bv. wanneer men in de 
onmiddellijke nabijheid van de weegschaal een radio-elektrisch toestel 
gebruikt, kan de weergegeven waarde onjuist zijn. Zodra de storende 
invloed verwijderd wordt, kan het product weer normaal gebruikt worden. 
Herstarten kan eventueel nodig zijn.  



46

8. Technische gegevens 

- Draagvermogen x indeling= Max 150 kg x 100 g / Max 330 lb / 0.2 lb

- Displayresolutie: Lichaamsvetgehalte: 0,1% 

- Displayresolutie: Lichaamsvochtgehalte: 0,1% 

- Displayresolutie: Spieraandeel: 0,1%
 
- Displayresolutie: Calorieverbruik: 1 kcal 

- Lichaamslengte: 100-250 cm 

- Leeftijd: 16-99 jaar 

- 8 persoonsspecifieke opslagplaatsen 

- Geheugencapaciteit: 3650 dagwaarden per gebruiker (10 jaar)

- Extern, radiodisplay met groot LCD-scherm 

- Meetstroom: < 0,1 mA RMS, 50/5 kHz 

- Radiofrequentie 433 MHz, reikwijdte: 3m 

-   Batterijen: 3 x 1,5 V AAA voor het platform en 3 x 1,5 V AA voor de bedieningsterminal. De batterijen zijn 
inbegrepen. Als alternatief voor de normale alkaline batterijen raden we aan NiMH batterijen met een lage 
zelfontlading (Low Self Discharge) te gebruiken. 

   Belangrijk   
De batterijen uit het apparaat nemen om op te laden. De batterijen kunnen niet via de USB-aansluiting in de 
bedieningsterminal opgeladen worden.
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9. Conformiteitsverklaring 

Hierbij verklaart Soehnle, dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van de Richtlijnen 2004/108/EG. 
 

10. Milieuvriendelijke verwijdering  

Verwijdering van gebruikte elektronische apparatuur  
Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld 
als huishoudelijk afval, maar naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische 
apparatuur moet worden gebracht. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente, de gemeentelijke 
afvalverwijderingsbedrijven of de winkel waar u het product heeft gekocht.  

Verwijdering van de batterijen  
Gooi batterijen nooit bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in 
te leveren. U kunt oude batterijen bij de openbare inzamelpunten in uw gemeente afgeven of overal waar batterijen 
van het betreffende type verkocht worden.  

Pb = bevat lood 
Cd = bevat cadmium 
Hg = bevat kwik 

11. Klantenservice  

Maandag - vrijdag  9u00 - 12u00

Duitsland
Tel.  08 00 - 5 34 34 34

Internationaal
Tel. +49 - 26 44 - 97 70
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12. Garantie  

Soehnle garandeert gedurende 3 jaar vanaf datum van aankoop het gratis verhelpen van defecten, die te wijten 
zijn aan materiaal- of fabricagefouten, door reparatie of vervanging. Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig. In geval 
van garantie de weegschaal met aankoopbewijs en ingevulde garantiebon aan uw verkoper teruggeven.  

Naam

Adres

Aankoopdatum

Verkoper

Beschrijving van het defect
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Leifheit AG
Leifheitstraße
56377 Nassau / Germany

Telefon +49 2604 977-0
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