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Omvang van de levering
• Beknopte handleiding
• Babyweegschaal BY 90
• 3 AAA-batterijen van 1,5 V
• Deze gebruiksaanwijzing
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Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, 
bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook 
door andere gebruikers lezen en neem alle aanwij-
zingen in acht.

Inhoudsopgave

Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor 
hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, 
zachte therapie, bloeddruk/diagnose, gewicht, massage en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team
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1. Kennismaking
De lichamelijke ontwikkeling van een baby vergt veel energie. Een regelmatige controle van 
het gewicht is daarom erg belangrijk en geeft ouders een zeker gevoel dat de baby voldoende 
voeding binnenkrijgt en zich daardoor gezond kan ontwikkelen. Met de speciaal ontwikkelde 
babyweegschalen van beurer bent u altijd op de hoogte van het gewicht van uw kind – voor 
een gezonde ontwikkeling. 
De babyweegschaal heeft de volgende eigenschappen:
• Gewelfd weegschaaloppervlak
• Groot, goed afleesbaar lcd-display
• Automatische en handmatige hold-functie voor het vaststellen van het gewicht bij trappelende 

baby’s
• Geïntegreerd meetlint (150 cm)
• Tarrafunctie
• Draagvermogen van 20 kg
• Indeling in stappen van 5 g
• Automatische uitschakelfunctie
• Wijziging van de gewichtseenheid (kg/lb/oz)
• Opslaan van de laatste 10 metingen
• Overdracht van de meetwaarden naar de “beurer BabyCare”-app 
• Het product maakt gebruik van Bluetooth® low energy technology, 

frequentieband = 2400 MHz – 2480 MHz
Zendvermogen max. 8,0 dBM
Compatibel met smartphones/tablets met Bluetooth® ≥4.0

Systeemvereisten
iOS vanaf versie 9.0, Android™ vanaf versie 5.0 met Bluetooth® 4.0. 
Lijst met compatibele apparaten: 

2. Verklaring van de symbolen

 
WAARSCHUWING 
Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico’s of gevaar voor uw gezond-
heid

 
LET OP 
Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
Aanwijzing
Verwijzing naar belangrijke informatie

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

21

PAP
Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

Fabrikant
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De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de voorgeschreven 
eisen van de Europese Gemeenschap
Certificeringssymbool voor producten, die naar de Russische federatie en naar 
de landen van de GOS worden geëxporteerd

3. Voorgeschreven gebruik
De babyweegschaal is uitsluitend bestemd voor het bepalen van het gewicht van baby’s 
en kleine kinderen. De babyweegschaal is geen medisch apparaat. De babyweegschaal is 
uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik of gebruik in de 
medische sector. De babyweegschaal mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar-
voor deze is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. 
Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die 
is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

4. Aanwijzingen
  WAARSCHUWING

Veiligheidsrichtlijnen
• Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (gevaar voor verstikking).
• Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Bewaar de batterijen en de weeg-

schaal buiten bereik van kleine kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts als 
er een batterij is ingeslikt.

• Stel de babyweegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke 
temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

• Reparaties mogen alleen door de klantenservice van Beurer of door geautoriseerde verko-
pers worden uitgevoerd.

• Druk niet met geweld of met spitse voorwerpen op de toets.

  LET OP
• Plaats geen voorwerpen op de weegschaal als deze niet wordt gebruikt.
• De nauwkeurigheid van de weegschaal kan negatief worden beïnvloed door sterke elek-

tromagnetische velden (bijv. inductiekookplaat, mobiele telefoons). 
• Verwijder de eventueel aanwezige transportbeveiliging.

  Algemene aanwijzingen
• De maximale belasting van de weegschaal is 20 kg (44 lb, 705 oz). Bij de gewichtsmeting 

worden de resultaten in stappen van 5 g (0,01 lb, 0,18 oz) weergegeven.
• Wanneer er sprake is van verschillende meetresultaten (op de weegschaal en in de app) 

dienen uitsluitend de op de weegschaal weergegeven meetwaarden gebruikt te worden.
• Bij levering is de weegschaal ingesteld op de eenheid “kg”.
• Wij bevestigen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese RED-richtlijn 2014/53/EU. 

De CE-conformiteitsverklaring van dit product vindt u op: 
https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php



5

  WAARSCHUWING
Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen 
• Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betref-

fende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
•  Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als 

gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen!
• Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (–)) in acht.
• Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het 

batterijvak met een droge doek reinigen.
• Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
•  Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
• Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
• Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij. 
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
• Gebruik geen accu’s!
• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.

5. Beschrijving van het apparaat

21 3 7 84 5
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1. Display 5. Weegschaaloppervlak

2. AAN-/UIT-/TARRA-toets 6. Uittrekbaar meetlint

3. HOLD-toets 7. Regelaar voor de eenheden

4. Bluetooth®-toets 8. Batterijvak met afdekking
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Display

1
2

3

4

5

1. “TARE” (tarrafunctie actief) 4.  Gewichtseenheid (kg, oz of lb)

2. “HOLD” (vastzetfunctie actief) 5.   Bluetooth®-symbool (Bluetooth® 
is geactiveerd)

3. Gewichtsweergave

Gewichtseenheid selecteren
Bij levering is de babyweegschaal ingesteld op de gewichtseenheid 
kilogram “kg”. Op de achterzijde van de babyweegschaal vindt u een 
regelaar voor de eenheden, waarmee u de gewichtseenheid naar 
keuze ook op pond “lb” of ounce “oz” kunt zetten.

6. Ingebruikname
Batterijen plaatsen
Voordat u de babyweegschaal in gebruik kunt nemen, moet u eerst drie AAA-alkaline batterijen 
van 1,5 V in het batterijvak van de babyweegschaal plaatsen.
Ga daarvoor als volgt te werk: 
1. Open de afdekking van het batterijvak 

aan de onderzijde van de babyweeg-
schaal.

2. Plaats drie AAA-alkalinebatterijen van 
1,5 V in het batterijvak. Let goed op dat 
de batterijen met de juiste polariteit (+/–) 
worden geplaatst, zoals weergegeven in 
het batterijvak.

3. Sluit de afdekking van het batterijvak. Het vak is gesloten, zodra de afdekking hoor- en 
merkbaar vastklikt.
 Aanwijzing

Als “Lo” op het display wordt weergegeven, moet u de batterijen vervangen.
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Ingebruikname met app
Met de “beurer BabyCare”-app kunt u de gemeten gewichtswaarden via Bluetooth® over-
dragen naar uw smartphone.
Om ervoor te zorgen dat de Bluetooth®-verbinding tijdens de ingebruikname actief blijft, moet 
u met de smartphone in de buurt van de weegschaal blijven.
Voer de volgende stappen uit om de babyweegschaal met de smartphone te verbinden:
1. Activeer Bluetooth® in de instellingen van de smartphone.

 Aanwijzing: Bluetooth®-apparaten, zoals deze weegschaal, zijn mogelijk niet zichtbaar 
in de lijst met Bluetooth®-apparaten in de algemene instellingen. 

2. Download de gratis “beurer BabyCare”-app in de Apple App Store (iOS) of de Google Play 
Store (Android™).

3. Open de “beurer BabyCare”-app en volg de instructies op.
4. Voer de gebruikersgegevens in. 

De volgende instellingen moeten in de “beurer BabyCare”-app geconfigureerd zijn of 
worden:
Gebruikersgegevens Instelwaarden
Geboortedatum DAG, MAAND, JAAR

5. Plaats de batterijen en zet de babyweegschaal op een vaste ondergrond (op het display 
van de weegschaal knippert “app”).

6. De babyweegschaal wordt 120 seconden in de app weergegeven en kan verbonden worden. 
 Aanwijzing: als u de babyweegschaal bij de eerste ingebruikname nog niet met de app 
hebt verbonden, knippert “APP” 10 seconden bij het opnieuw inschakelen van de weeg-
schaal. Pas nadat de weegschaal met de app is gesynchroniseerd, wordt deze melding 
niet meer weergegeven.

7. De babyweegschaal is met de app verbonden, zodra het Bluetooth®-symbool  op het 
display wordt weergegeven.

8. Leg nu de baby op het weegschaaloppervlak. Ga hierbij zeer voorzichtig te werk; laat de 
baby niet vallen en let op het hoofdje van de baby.

9.  Deze babyweegschaal heeft de functie “HOLD” (AUTO HOLD en MECHANICAL HOLD). De 
standaard geactiveerde AUTO HOLD-functie zet het gewicht van de baby vast, zodra deze 
stil genoeg ligt om een nauwkeurige meetwaarde vast te stellen. Als de baby veel beweegt, 
kan er geen gewicht worden bepaald. Probeer de trappelende baby daarom te kalmeren 
om het gewicht snel te kunnen meten. Raak de baby echter niet aan, want dit beïnvloedt de 
gewichtsmeting. Zodra het gewicht van de baby is vastgesteld, stopt de melding “HOLD” 
met knipperen en wordt het gewicht gedurende 120 seconden weergegeven. 
 Aanwijzing: als het gewicht na 8 seconden niet automatisch kan worden vastgesteld, 
berekent de babyweegschaal 4 seconden lang het gemiddelde van het gewicht (knippe-
rende weergave van het gewicht op het display van de babyweegschaal).

10.  Het gewicht wordt op de babyweegschaal opgeslagen en de weegschaal wordt na 
120 seconden automatisch uitgeschakeld. Houd de AAN-/UIT-/TARRA-toets  3 seconden 
ingedrukt om de weegschaal handmatig uit te schakelen.

11.  Als de baby erg veel trappelt, kunt u de functie MECHANICAL HOLD selecteren door op 
de HOLD-toets te drukken. De melding “HOLD” stopt binnen 5 seconden met knipperen 
en het gewicht wordt gedurende 120 seconden weergegeven.
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12.  Druk na de meting op de Bluetooth®-toets  om het gemeten gewicht over te dragen 
naar de app.

13. Na de overdracht wordt de babyweegschaal automatisch uitgeschakeld.

Ingebruikname zonder app
Wij adviseren u de ingebruikname en de configuratie van alle instellingen in de “beurer Baby-
Care”-app uit te voeren (zie hoofdstuk “Ingebruikname met app”). 

 Aanwijzing: meetresultaten die zonder voorafgaande synchronisatie op de babyweeg-
schaal zijn opgeslagen, kunnen niet worden overgedragen.

1. Plaats de babyweegschaal op een vlakke, vaste ondergrond; dit is de voorwaarde voor een 
correcte meting.

2. Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets  om de babyweegschaal in te schakelen. Op het 
display knippert “APP” 120 seconden. Druk op een willekeurige toets om de weegschaal 
zonder app te gebruiken.

3. Zodra “0,000 kg” op het display wordt weergegeven, is de babyweegschaal klaar voor de 
meting.

4. Leg nu de baby op het weegschaaloppervlak. Ga hierbij zeer voorzichtig te werk; laat de 
baby niet vallen en let op het hoofdje van de baby.

5. Het gewicht wordt 120 seconden weergegeven, daarna wordt de weegschaal automatisch 
uitgeschakeld. Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets  om een nieuwe meting uit te voeren. 
Houd de AAN-/UIT-/TARRA-toets  3 seconden ingedrukt om de weegschaal handmatig 
uit te schakelen.

Latere synchronisatie met de app
Als u de babyweegschaal bij de eerste ingebruikname niet met de “beurer BabyCare”-app 
hebt gesynchroniseerd, kunt u dit ook later doen.
1. Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets  om de babyweegschaal in te schakelen.
2. Op het display van de babyweegschaal knippert “APP” 10 seconden. Als de app ge opend 

is, wordt de babyweegschaal gedurende deze eerste 10 seconden weergegeven. De 
weegschaal kan dan worden verbonden.
Alternatief:
Druk als de weegschaal in gebruik is op de Bluetooth®-toets . Als de app geopend is, 
wordt de babyweegschaal 120 seconden weergegeven. De weegschaal kan dan worden 
verbonden.

3. De babyweegschaal is met de app verbonden zodra het Bluetooth®-symbool  op het 
display wordt weergegeven.

Meetresultaten overdragen
Er kunnen maximaal 10 metingen worden opgeslagen.
• Druk op de Bluetooth®-toets .  begint op het display te knipperen (120 seconden) 

tot de app is geopend. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt  continu op het 
display weergegeven totdat de gegevens zijn overgedragen. Na de overdracht van de 
meet resultaten wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld.
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AUTO HOLD-functie deactiveren
Als u de babyweegschaal zonder AUTO HOLD-functie wilt gebruiken, kunt u de AUTO HOLD-
functie deactiveren.
1. Zodra “0,000 kg” op het display wordt weergegeven, kan de AUTO HOLD-functie worden 

gedeactiveerd door de HOLD-toets 3 seconden ingedrukt te houden.
2. Zodra “0,000 kg” op het display wordt weergegeven, is de babyweegschaal klaar voor de 

meting.
3. Leg nu de baby op het weegschaaloppervlak. Ga hierbij zeer voorzichtig te werk; laat de 

baby niet vallen en let op het hoofdje van de baby.
4. Druk op de HOLD-toets om het gewicht van de baby vast te zetten. Het gewicht wordt 

binnen 5 seconden vastgezet.
5. Het gewicht wordt 120 seconden weergegeven, daarna wordt de weegschaal automatisch 

uitgeschakeld. Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets  om een nieuwe meting uit te voeren. 
Houd de AAN-/UIT-/TARRA-toets  3 seconden ingedrukt om de babyweegschaal hand-
matig uit te schakelen.

6. Zodra “0,000 kg” op het display wordt weergegeven, kan de AUTO HOLD-functie weer 
worden geactiveerd door de HOLD-toets 3 seconden ingedrukt te houden.

 Aanwijzing: de AUTO HOLD-functie is geactiveerd zodra het HOLD-symbool + ON op 
het display wordt weergegeven.

Tarrafunctie
Als u de baby niet direct op het weegschaaloppervlak wilt leggen, maar bijvoorbeeld op 
een handdoek, dan moet u de handdoek al op de babyweegschaal leggen, voordat u deze 
inschakelt. Als u een handdoek of andere gewichten op de reeds ingeschakelde weeg-
schaal legt en u wilt deze voor het wegen weer van het gewicht aftrekken, kunt u ook de 
tarrafunctie gebruiken.
Nadat u op de TARRA-toets hebt gedrukt, wordt “TARE” op het display weergegeven. Als 
u de weegschaal weer terug wilt zetten op “0,000 kg”, moet u de handdoek of het extra 
gewicht van de weegschaal halen en opnieuw op de TARRA-toets drukken.

Meetlint gebruiken
Als u de baby wilt meten, trekt u het meetlint aan de boven-
zijde van de babyweegschaal uit. Om het meetlint weer in de 
babyweegschaal op te rollen, drukt u aan de onderzijde van 
de babyweegschaal op de ronde toets naast het meetlint. 
U kunt de lengte en de hoofdomvang van uw baby hand-
matig in de “beurer BabyCare”-app invoeren.

7. Meer informatie

Meetwaarden op de babyweegschaal opslaan en naar de app overdragen
Op de babyweegschaal kunnen maximaal 10 metingen worden opgeslagen. De opgeslagen 
meetwaarden worden automatisch naar de app overgedragen als u de app binnen het Blue-
tooth-bereik opent en Bluetooth® op de weegschaal is ingeschakeld.
Het niet mogelijk om gegevens automatisch over te dragen als de babyweegschaal is uitge-
schakeld.
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Weegschaalgegevens wissen
Houd de Bluetooth®-toets  5 seconden ingedrukt om alle metingen op de babyweegschaal 
volledig te wissen.

Batterijen vervangen
Uw weegschaal geeft aan wanneer de batterijen moeten worden vervangen. Wanneer u de 
weegschaal gebruikt met bijna lege batterijen, wordt op het display “Lo” weergegeven en 
wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. In dat geval moeten de batterijen worden 
vervangen (3 x AAA, 1,5 V). Alle opgeslagen metingen blijven opgeslagen.

 Aanwijzing:
• Na het vervangen van de batterijen moet u de babyweegschaal opnieuw met de app 

synchroniseren (zie hoofdstuk “Ingebruikname met app”).
• Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type, hetzelfde merk en dezelfde capaciteit wanneer 

u de batterijen vervangt.
• Gebruik geen oplaadbare accu’s.
• Gebruik geen batterijen die zware metalen bevatten.

8. Reiniging en onderhoud
De nauwkeurigheid van de meetwaarden en de levensduur van het apparaat zijn afhankelijk 
van de zorgvuldige hantering van het apparaat:
De babyweegschaal moet van tijd tot tijd worden schoongemaakt.
U kunt het apparaat schoonmaken met een vochtige doek, waarop u indien gewenst ook 
een beetje afwasmiddel kunt aanbrengen.

  LET OP
• Gebruik nooit sterke oplos- en reinigingsmiddelen.
• Dompel de babyweegschaal niet onder in water!
• Spoel de babyweegschaal niet af onder stromend water.
• Reinig de babyweegschaal niet in de vaatwasmachine! 

9. Opbergen
Als u de babyweegschaal langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u deze in de originele verpak-
king in een droge omgeving op te bergen. Leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op 
de babyweegschaal. Bewaar de babyweegschaal buiten bereik van kinderen en huisdieren. 
Verwijder de batterijen uit de babyweegschaal.

10. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het 
gewone huisvuil worden weggegooid. 
U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. 
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor 
afvalverwijdering in uw gemeente.
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Batterijen verwijderen
Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afval-
bakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch 
afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: 
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium 
Hg = batterij bevat kwik

11. Wat te doen bij problemen
Displayweergave Oorzaak Oplossing

Geen vlakke, stevige onder-
grond.

Het maximale draagvermogen 
van 20 kg is overschreden.

Plaats de babyweegschaal op een vlakke 
ondergrond (geen tapijt). Tarreer de baby-
weegschaal opnieuw.

Belast de weegschaal niet met meer dan 20 
kg.

Er wordt een onjuist 
gewicht weergegeven.

Geen vlakke, stevige onder-
grond.

Plaats de babyweegschaal op een vlakke 
ondergrond (geen tapijt). Tarreer de baby-
weegschaal opnieuw.

Er wordt een onjuist 
gewicht weergegeven.

De baby trappelt te veel. Probeer de baby rustig te krijgen zodat hij 
niet meer trappelt.

Er wordt een onjuist 
gewicht weergegeven.

Het nulpunt van de weeg-
schaal is onjuist.

Schakel de babyweegschaal uit en weer in. 
Wacht tot de babyweegschaal “0.000 kg” 
weergeeft en voer de meting opnieuw uit.

Geen Bluetooth®-ver-
binding ( -symbool 
ontbreekt).

Apparaat buiten het bereik. Het minimumbereik in een open ruimte 
bedraagt ongeveer 15 m. Muren en plafonds 
verminderen het bereik.
Andere radiogolven kunnen de overdracht 
storen. Plaats de babyweegschaal daarom 
niet in de buurt van apparaten zoals WLAN- 
routers, magnetrons en inductiekookplaten.

Bluetooth® is uitgeschakeld 
op de weegschaal.

Druk op de Bluetooth®-toets  tot  op het 
display gaat branden.

Geen verbinding met de app. Sluit de app volledig af (ook op de ach-
tergrond). Schakel Bluetooth® uit en weer 
in. Schakel de smartphone uit en weer in. 
Haal de batterijen kort uit de babyweeg-
schaal en plaats ze vervolgens weer terug.
Zie de FAQ op www.beurer.com.

De batterijen van de weeg-
schaal zijn leeg. 

Vervang de batterijen van de babyweeg-
schaal.

APP De babyweegschaal is niet met 
de app gesynchroniseerd. Alle 
metingen die zonder vooraf-
gaande synchronisatie van de 
babyweegschaal met de app 
zijn uitgevoerd, kunnen niet 
worden overgedragen.

Verbind de babyweegschaal met de app 
(zie hoofdstuk “Ingebruikname met app”).
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com

12. Garantie/service
Neem in geval van garantieclaims contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de 
buurt (zie de lijst “Service international”)
Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrij-
ving van het defect bij de retourzending.

De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing:
1.  De garantietermijn voor producten van BEURER bedraagt 5 jaar of, indien langer, de in 

het betreffende land geldende garantietermijn vanaf de aankoopdatum is doorslagge-
vend.   
Bij een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond door middel van een 
aankoopbon of een factuur.

2.  Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantietermijn niet 
verlengd. 

3. De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van
 a. oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies.
 b. reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
 c. het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het 

servicecenter.
 d.  De garantie geldt niet voor toebehoren die onderhevig zijn aan gewone slijtage (manchet, 

batterijen enz.).
4.  De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirecte gevolg-

schade is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantie claim wordt 
goedgekeurd.
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