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1. Inleiding

Iris Huys bedankt u hartelijk voor de aankoop van dit product. Nadere 
inlichtingen over ons bedrijf vindt u aan het einde van deze 
gebruiksaanwijzing.  

HappyDay - de sprekende personenweegschaal die voldoet aan de 
hoogste eisen, beschikt over een duidelijke, natuurlijke 
spraakuitgave. De personenweegschaal heeft een groot kwadratisch 
weegoppervlak (32 x 32 cm), waarop een speciale laag ook bij natte 
voeten voor slipvastheid zorgt. HappyDay schakelt zich automatisch 
bij druk op het weegoppervlak in en na 7 seconden inactiviteit weer uit. 

Informatie: De personenweegschaal mag niet in 
gebruik  worden genomen voordat u de gebruiks-
aanwijzing hebt gelezen! Bewaar ze om later na te lezen 
en geef ze al naar behoefte samen met het toestel 
verder. Voor blinden en visueel gehandicapten is een 
gebruiksaanwijzing op CD verkrijgbaar. 

Informatie: Een teruggave van het toestel is alleen 
binnen de proeftijd mogelijk, compleet, schoon en in de 
originele verpakking. Eventueel gebruikte en/of uit de 
vaste verpakking gehaalde onderdelen worden na 
evenredigheid berekend, net zo als een eventueel nodige 
reiniging van het toestel of onderdelen. 

Attentie: Voorkom overbelasting van deze personen-
weegschaal boven de maximale draagkracht van 200 kg. 
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2. Beschrijving van het toestel en leveromvang

In de levering bevindt zich de personenweegschaal HappyDay en een set 
batterijen (4 x 1,5V AAA Batterien), evenals de gebruiksaanwijzing in 
zwartschrift en op CD. Een passende netvoeding is optioneel verkrijgbaar. 

Bovenkant en zijkanten van het toestel 

Haal de weegschaal uit de verpakking. Het grote weegoppervlak bestaat 
uit een speciaal veiligheidsglas. Daarop zitten anti-slip vormen. 
An een van de kanten van het toestel voelt u de bedienlijst met 3 toetsen. 
Hier kunt u de geluidssterkte en de herhaalfunctie instellen. De uitgekozen 
instellingen blijven ook na het uitschakelen van HappyDay bestaan. De 
bedienlijst is een onderdeel van het omhulsel van de weegschaal. Aan de 
bovenkant van het omhulsel bevindt zich, beschermd door de hier 
doorzichtige glazen plaat, de grote display. 

Links naast de 3 toetsen zijn 3 contacten voelbaar. Links bevindt zich het 
contact voor de netvoeding. Het middelste contact dient als servicecontact 
voor onze technici. Rechts vindt u een 3,5mm klinkaansluiting voor 
optioneel verkrijgbare additionele luidsprekers of koptelefoon. 

Onderkant van het toestel 

Draai de personenweegschaal zo om dat de bedienlijst van u af wijzt. Het 
omhulsel en de met elastische buizen verbonden voetjes liggen nu boven. 
Tast met u vingers over het omhulsel. In de dichter bij u liggende hoeken 
van het omhulsel voelt u twee vierkante vlakken - de luidspreker-
openingen. Boven de luidsprekeropeninden bevindt zich een rechthoekig, 
hoger vlak, waarop u het batterijvakje kunt voelen. 

3. Stroomverzorging

De personenweegschaal HappyDay kan met baterijen en op netspanning 
worden gebruikt. Een passende netvoeding is optioneel verkrijgbaar. 

Batterijvoeding 

Om het batterijvakje te openen druk het palletje in het midden van het 
voorste kwart van het omhulsel in richting midden. Maak tegelijkertijd het 
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deksel open. Het deksel gaat naar het midden toe open en laat zich niet 
helemaal verwijderen. Leg nu de meegeleverde batterijen erin. Let hierbij 
op de juiste poling: De platte minpool moet telkens naar het voelbare 
veertje wijzen. Zodra de batterijen op correcte wijze geplaatst zijn hoort u 
een toonvolg als bevestiging. Sluit nu het batterijdeksel tot het hoorbaar 
vastklikt. 

Informatie: Wissel omgaand de batterijen zodra 
HappyDay het bericht “batterij leeg” geeft. 

Netvoeding 

HappyDay kan ook met een externe netvoeding (optioneel verkrijgbaar) 
worden gebruikt. Steek de kleine stekker van de netvoeding in het linker 
contact op de bedienlijst en verbind het toestel met een stopcontact. De 
batterijen kunnen tijdens het gebruik op netspanning in de weegschaal 
blijven. 

4. Ingebruikneming en toetsenbeschrijving

Voordat u HappyDay voor de eerste keer gaat gebruiken, adviseren wij u 
de gewenste geluidssterkte en het aantal herhalingen van het gemeten 
gewicht in te stellen (zie hoofdstuk 4.4). 

4.1 In- en uitschakelen 

De personenweegschaal HappyDay heeft een automatische in- en 
uitschakelfunctie. Het wegen begint automatisch bij het betreden van de 
weegschaal. Het toestel schakelt zich automatisch uit als u het niet 
gebruikt. 

4.2 Wegen 

Zet HappyDay horizontaal op een effene, stevige ondergrond. An de 
bovenste rand van het weegoppervlak zit de grote display. Direct 
daaronder voelt u anti-slip vormen. Ga voor een gelijkmatige druk op het 
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weegoppervlak in het midden van de weegschaal staan. Zodra u op het 
weegoppervlak staat schakelt zich het toestel automatisch in en u hoort 
een korte signaaltoon. Na het bericht “klaar” begint het wegen. Zodra het 
gewicht is gemeten wordt het op de display getoond en met duidelijke 
stem weergegeven. Het bericht wordt tot 3 keer toe herhaalt, afhankelijk 
van de instelling van de herhaalfunctie (zie hoofdstuk 4.4.2) Een 
piepsignaal in een afstand van 5 seconden geeft aan dat het toestel gereed 
is voor een nieuwe meting. 

Na 7 seconden zonder gebruik schakelt zich de weegschaal automatisch 
uit. Een toonvolg bevestigt het uitschakelen.    

Informatie: Blijf zo rustig mogelijk op het 
weegoppervlak staan. Bij voortdurende beweging 
tijdens de meting kan de weegschaal het gewicht 
niet vaststellen. 

4.3 Geluidssterkte instellen 

Om de geluidssterkte in te stellen gebruik de tactiel gemarkeerde plus- en 
mintoetsen op de bedienlijst. Links: mintoets, rechts: plustoets. In het 
geheel biedt HappyDay 6 geluidssterkteniveaus plus niveau 0 (geluidloos). 

Druk voor een geleidelijke vermindering van de geluidssterkte (zo nodig 
meermaals) de (linker) mintoets en net zo de (rechter) plustoets voor een 
hogere geluidssterkte. De actuele geluidssterkte word aangekondigd.  

Informatie: Het toestel kan met het geluidssterkte 
niveau 0 geluidloos worden ingesteld; deze 
instelling kunt u ook resetten door het verbreken 
van de stroomverzorging. 
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4.4 Instelmenu 

Het menu wordt geactiveerd door gebruik van de middelste toets op de 
menubalk. De functies worden ingesteld door middel van individuele 
menukeuzes en deze kunnen worden opgeroepen door voor- en achteruit 
te bladeren met behulp van de plus- en mintoets. Na het selecteren van 
een menuonderdeel wordt de functie weergegeven. Door de middelste 
toets kort in te drukken, wordt u geïnformeerd over de zojuist gekozen 
instelling. Door de middelste toets lang in de drukken, kan de individuele 
instelling met de plus- en mintoets worden veranderd. Een nieuw gekozen 
instelling wordt bewaard als u de middelste toets indrukt. Ter bevestiging 
hoort u nogmaals de weergave van de gekozen instelling en het menu 
wordt automatisch afgesloten. 

4.4.1 Weight Watching 

HappyDay kan het verschil van het gemeten gewicht ten opzichte van de 
laatste meting voor maximaal vijf verschillende personen weergeven. Ga 
met de middelste toets op de menubalk naar het menu en houd de toets 
na aankondiging van de functie lang ingedrukt. Met de plus- en mintoets 
kiest u het aantal personen die gebruik willen maken van deze functie van 
de weegschaal of schakelt u de functie uit. Druk op de middelste toets om 
de gekozen instelling op te slaan en vervolgens het menu te verlaten. 

Toepassing 

Tik kort met de voet op de oppervlakte van de weekschaal tot het nummer 
van de persoon verschijnt waaronder uw gewicht bewaard zal wordt. 
HappyDay vermeldt de desbetreffende geheugenplaats. Door de 
weegschaal meerdere keren kort aan te tikken, switcht u tussen de 
verschillende persoonsnummers heen en weer. Bij het wegen wordt het 
verschil ten opzichte van de laatste meting  voor de gekozen persoon 
weergegeven. 

Informatie:   U kunt het instelmenu altijd ver-
laten door de plus- en mintoets tegelijkertijd 
ingedrukt te houden. 
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Informatie: In de volgende gevallen wordt alleen 
het gewicht maar geen gewichtsverschil getoond: 

 Als de weegschaal niet wordt aangetikt om het 
nummer van een persoon te kiezen. 

 Bij de instelling “weight watching actief”. 

 Als er nog geen gewicht is opgeslagen (eerste 
meting). 

 Als het toestel voor de eerste keer gebruikt 
wordt (standaard). 

Informatie: Bewaarde instellingen worden gewist 
door onderbreking van de stroomtoevoer. 

4.4.2 Instellen van de herhaalfunctie 

HappyDay kan de gewichtsweergave tot drie keer toe herhalen. Bij levering 
zijn standaard drie herhalingen ingesteld. Ga met de middelste toets naar 
het menu en navigeer met behulp van de plus- en mintoets naar het 
menuonderdeel. Druk de middelste toets lang in na weergave van de 
functie. Kies met de plus- en mintoets het aantal weergaven van de 
meting. Druk op de middelste toets om de gekozen instelling op te slaan 
en het menu te verlaten. 

4.4.3 Instelling van de gewichtseenheid 

HappyDay is verkrijgbaar in bijna alle talen. Voor landen waar gebruik 
wordt gemaakt van een ander dan het metrieke stelsel kan de 
gewichtseenheid worden aangepast. Ga met de middelste toets naar het 
menu en navigeer met behulp van de plus- en mintoets naar het 
menuonderdeel. Druk na weergave van de actieve gewichtseenheid lang op 
de middelste toets. Kies met de plus- en mintoets de gewenste 
gewichtseenheid. Druk op de middelste toets om de gekozen instelling op 
te slaan en het menu te verlaten. 
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4.5 Toetsenslot 

Het toetsenslot wordt geactivieerd doordat u de plus- en mintoets 
tegelijkertijd lang drukt. U hoort “toetsenslot aan”. Om het toetsenslot te 
ontgrendelen druk opnieuw tegelijkertijd de plus- en mintoets lang. 
(“Toetsenslot uit”). 

Informatie: Het toetsenslot wordt ook na ver-
breken van de stroomverzorging ontgrendelt. 

5. Veiligheidsinstructies

 Stel het toestel niet bloot aan hitte, koude, stof of vuil. Veilig gebruik 
kan alleen worden gegarandeerd bij temperaturen tussen plus 5 en 
plus 35 graden Celsius. Zorg ervoor dat geen vocht in het toestel 
binnendringt. Mocht er vocht binnengedrongen zijn neem de batterijen 
eruit en droog het toestel. 

 Gebruik de weegschaal op een horizantale, effene en stevige 
ondergrond, bijvoorbeeld op een betegelde badkamervloer.    

 Maak het weegoppervlak en de rubberen standvoetjes niet met 
vloeisoffen, waar men gemakkelijk op uitglijdt, zoals zeep, nat. 

 Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, neem voor alle zekerheid 
de batterijen eruit om te vorkomen dat ze uitlekken.  

 Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste poling. 

 HappyDay is bestemd voor het wegen van één persoon in 
binnenruimtes. Deze personenweegschaal heeft een maximale 
draagkracht van 200 kilogram. Belast het toestel niet boven 200 
kilogram! 

 Leg niets op de wegschaal als het toestel niet in gebruik is.   

 Door sterke electromagnetische velden (zoals bijvoorbeeld bij gebruik 
van een mobiele telefoon in de onmiddelijke nabijheid van de 
personenweegschaal) kan een korte storing bij de meetresultaten 
worden veroorzaakt 
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6. Schoonmaken en onderhouden

Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon. 
Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. 

7. Technische Data

Grootte 
Lengte: 320 mm 
Breedte: 320 mm 
Hoogte: 34 mm 

Gewicht 2 kg (incl. batterijen) 

Stroomverzorging 
4 x 1,5 V AAA micro-batterijen of 
netvoeding (niet bij de levering inbegrepen) 

Leveromvang 

personenweegschaal HappyDay, 4 x 1,5V AAA 
micro-batterijen, gebruiksaanwijzing in 
zwartschrift en op CD 
een netvoeding is optioneel verkrijgbaar 

8. Garantie en service

Wij geven vanaf rekeningsdatum: 

- 24 maand garantie op het toestel  
- 12 maand op toebehoor (b.v. netvoeding, koptelefoon etc.) 
- 6 maand op slijtagedelen (b.v. accu’s, manchetten, deksel van het 

omhulsel etc.)  
- Voor externe opslagmedia (CD’s of geheugenkaart) kunnen wij geen 

garantie geven. 

Attentie:   Er mag geen vocht in het toestel binnen-
dringen! Voorkom in ieder geval scherpe of 
schuurende schoonmaakmiddelen en schuur niet met 
harde voorwerpen (ook geen schoonmaakspons) an 
het oppervlak.  
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Het toestel wordt in het geval van garantie door de producent gratis 
gerepareerd of, zo nodig, door een nieuw toestel vervangen. Bij 
ondeskundig gebruik, zoals bijvoorbeeld induiken in vocht, laten vallen of 
ingrepen in het toestel, raakt de garantie in verval. Om te reclameeren of 
te laten repareren neem met ons of met de winkel contact op, waar u het 
toestel hebt gekocht. Neem eerst contact op met de producent, voordat u 
het toestel opstuurt. U krijgt dan spoedig alle nodige informatie, om het 
probleem correct en efficiënt op te lossen. Denk eraan, dat het toestel 
enkel van deskundigen mag worden geopend. De producent behoudt zich 
het recht voor technische veranderingen en verbeteringen ook zonder 
vooraankondiging te allen tijde door te voeren. 

9. Wetgeving voor verwijdering

9.1 Verwijderen van gebruikte electronische apparatuur 

Dit product is niet te behandelen als gewone 
huisafval, maar moet bij een verzamelplaats voor 
recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur 
worden verwijdert. Voor verdere informatie vraag uw 
gemeente, de gemeentelijke overheid voor 
afvalverwerking of in de zaak, waar u dit product 
hebt gekocht. 

9.2 Verwijderen van batterijen 

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het 
gewone huisafval. Als consument bent u wettelijk 
verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt 
uw oude batterijen bij openbare verzamelplaatsen in 
uw gemeente afgeven of overal, waar hetzelfde soort 
batterijen te koop is. 

Pb-Cd-Hg Deze tekens vindt u op batterijen met schadelijke stoffen:  
Pb betekend bevat lood/ Cd betekend bevat cadmium/  
Hg betekend bevat kwikzilver 
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10. Symbolen

Attentie 

Let op extra informatie 

Niet als gewoon huisvuil verwijderen 

Informatie leverancier 

11. Leverancier

Dit product wordt geleverd door Iris Huys 
Meridiaan 40
2801 DA Gouda 
Telefoonnummer: 0182-52 58 89
E-mail: info@irishuys.nl
Website: www.irishuys.nl




