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Functietoetsen: Omschrijving: 
ZERO   Voor het nulstellen van de weegschaal. 
TARE   Voor het in en uitschakelen van het tarra gewicht. 
HOLD Wanneer het gewicht niet stabiel, laat het display het gemiddelde 

gewicht zien voor 4 seconden. 
ON / OFF Voor het aan- en uitzetten van de weegschaal. 

Werking weegschaal: 

Stap 1:  Druk op de ON/OFF toets. 
De display zal nu gaan oplichten, en optellen van “0” tot “9”. 
(Om het tellen te stoppen druk op de ZERO toets.) 
Zorg dat wanneer u de weegschaal aan zet het plateau leeg is, anders 
springt de weegschaal op “ERR 1”. (Zie foutmeldingen)  

 

Stap 2: Plaats luier op het weegplateau. 
 
Stap 3: Lees het gewicht af van de display. 
 
Stap 4: Indien u klaar bent met wegen, kan u de weegschaal uitzetten door 

eenmaal op de ON/OFF toets te drukken. 
  
Tarreren met de TARE toets: 
Stap 1:  Druk op de ON/OFF toets. 

Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand 
 

Stap 2: Plaats het bakje op het weegplateau. 
  Het gewicht van het bakje wordt nu weergegeven in de display. 
 
Stap 3: Druk eenmaal op de TARE toets. 

Het gewicht van het bakje is nu getarreerd. 
De display van de weegschaal zal nu naar nul gaan. 
 

Stap 4: Vul het bakje met de luier. 

Stap 5: Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de TARE toets, 
zodra alles van het plateau is afgenomen. 

 
Stap 6: Indien u klaar bent met wegen, kan u de weegschaal uitzetten door 

eenmaal op de ON/OFF toets te drukken. 
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Wegen met de HOLD toets: 

Stap 1:  Druk op de ON/OFF toets. 
Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand 

 

Stap 2: Plaats het product op het weegplateau. 
  Het gewicht wordt nu weergegeven in de display. 
 
Stap 3: Druk eenmaal op de HOLD toets. 

In het display komt de tekst HOLD te staan. 
Na 4 seconde zal de weegschaal het gemiddelde gewicht  
aangeven. 

 
Stap 4: Haal de luier  van de weegschaal. 

Weegschaal zal in de gewone werkstand terugkomen. 
 
Stap 5: Indien u klaar bent met wegen, kan u de weegschaal uitzetten door 

eenmaal op de ON/OFF toets te drukken. 
 

Noot: 
De HOLD functie dient u alleen te gebruiken indien de producten welke gewogen 
moeten worden, niet op het plateau blijven stil liggen.  
Het gewicht blijft niet constant, waardoor er geen juist gewicht bepaald kan worden 
Door gebruik te maken van deze functie, zal de weegschaal een gemiddeld gewicht 
aangeven. 

Auto Power Off functie: 

Deze functie maakt het mogelijk om de levensduur van de batterij te verlengen, 
indien u de weegschaalniet constant gebruikt. 
Afhankelijk van de instelling zal de weegschaal na 00, 10, 20 of 30 minuten 
automatisch uitschakelen. 
(De waarde 00 betekent dat de weegschaal blijft werken, net zolang als de batterijen 
werken.) 
 
Instellen van deze functie: 
 
Stap 1:  Zorg dat de weegschaal uit is. 
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Stap 2: Terwijl u de ZERO toets ingedrukt blijft houden, zet u de weegschaal 
aan door eenmaal op de ON/OFF toets te drukken. 

  De ZERO toets een paar keer indrukken totdat er AP – XX in de display  
  komt te staan 
 

   
Stap 3: Door op de TARE toets te drukken zal de waarde veranderen. 
  Afhankelijk van uw voorkeur zet u deze op de gewenste waarde ( 10, 

 20 of 30 minuten) 
Door op de ZERO toets te drukken zal deze waarde automatisch in het 
geheugen van de weegschaal worden opgeslagen. 
De weegschaal zal binnen enkele ogenblikken in de nulstand 
terechtkomen, waarna deze klaar is voor gebruik. 
 

Foutmeldingen: 
In het display kunnen de volgende meldingen komen te staan: 
 
BAT  De batterijen zijn bijna leeg. 
  Vervang zo snel mogelijk deze batterijen voor nieuwe. 
 
LOBAT Zodra deze melding in de display komt zal de weegschaal binnen 

enkele ogenblikken  vanzelf uitgaan. 
  De weegschaal heeft eerder de melding BAT gegeven, teneinde de  
  batterijen te vervangen. 
  Alvorens u weer met de weegschaal kunt gaan werken moet u de  
  batterijen vervangen. 
 
ERR 1 De weegschaal kan zijn nulstand niet vinden. 
  Verwijder indien aanwezig de luier van het weegplateau. 
  Indien deze melding blijft, kunt u als laatste nog controleren of het  
  plateau niet aanloopt. 
 
O - L  De weegschaal wordt belast met meer dan maximaal is toegestaan. 
  Verwijder het gewicht van het plateau en controleer het maximale  
  gewicht. 


