Gebruiksaanwijzing

Heidi
sprekende Keukenweegschaal
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1: Inleiding

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

Heidi- de makkelijk te bedienen, vormfraaie, sprekende keukenweegschaal.
Heidi beschikt over standaardweegfuncties, maar u kunt ook met Heidi een
door u van te voren ingevoerd referentiegewicht (streefgewicht), wegen.

Attentie: De Heidi mag niet in gebruik worden genomen
voordat u de gebruiksaanwijzing 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.

Attentie: Indien u het apparaat wilt retourneren kunt u dat
alleen doen binnen de aangegeven proefperiode. Het apparaat
dient in zijn geheel, in de orginele verpakking en schoon
geretourneerd te worden. Indien u delen van het apparaat
gebruikt heeft of uit de verpakking gehaald heeft wordt u dat
deel dat u gebruikt heeft in rekening gebracht. Ook als het
apparaat of onderdelen van het apparaat schoongemaakt
moeten worden, worden u deze kosten in rekening gebracht.

Attentie: De last mag niet meer zijn dan 5 kilogram.
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2: Beschrijving van het apparaat en de inhoud
Bij de levering krijgt u de keukenweegschaal Heidi, inklusief batterijen (4 x 1,5
V AAA Batterijen) plus de gebruiksaanwijzing in het zwart. Een passende
stroomkabel is naar mogelijkheid te verkrijgen.
Plaats u Heidi zo op de 6 rubbervoetjes, dat het lichtelijk schuine gedeelte
met de voelbare toetsen, als zowel het grote display naar u wijst.

Bovenkant van het apparaat
De te bedienen elementen en het display wijzen naar u. De volgende toetsen
kunt u voelen: geheel links de ronde aan/uitknop (gemarkeert met een
voelbare verhoging/knop). Rechts van deze verhoging vindt u direct naast
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elkaar de min- (links) en de plustoets (rechts). Met deze beide toetsen kunt u
het volume en de toetsenblokkade instellen. De geheel rechts bovenelkaar
liggende, brede Toesten heten (van onderen naar boven): toets 1, toets 2 en
toets 3. Ze worden gebruikt voor de herhalingsfunctie (toets 1), het wegen
van het streefgewicht (toets 2) en het optellen van het gewicht (toets 3).
Achter de toetsen bevindt zich het plateau waar u de te wegen goederen op
kunt stellen.
Zijkanten van de weegschaal
Aan de linke kant van de weegschaal zijn 3 aansluitingen voelbaar. De
achterste aansluiting is voor de stroomkabel. De aansluiting in het midden is
een serviceaansluitung voor onze technici en helemaal vooraan vind u de
aansluiting voor de koptelefoon. Een passende koptelefoon is naar
mogelijkheid te verkrijgen.
De onderkant van de weegschaal
Draai nu de keukenweegschaal Heidi om. Aan de onderkant voelt u 6
vierkante rubbervoetjes die daartoe dienen de weegschaal stabiel te laten
staan. Aan de onderkant van het toetsenbord- dit is voor u dat deel wat het
dichstbij is- kunt u een vakje voor de batterijen voelen. Direkt onder dit vakje
vind u een in het midden gelegen, rechthoekig geribbelt deel- de opening voor
de luidspreker.

3: Stroomverzorging
De keukenweegschaal Heidi kunt u met batterijen, maar ook met een
stroomkabel gebruiken. De passende stroomkabel is naar mogelijkheid
verkrijgbaar.
Batterijgebruik
om het vakje voor de batterijen te openen drukt u de in het midden gelegen
kliksluitung van het batterijvakje open in richtung van de luidspreker. Nu doet
u tegelijkertijd de deksel omhoog. Hij klapt open in de richting van de
luidspreker, maar u kunt de deksel er niet geheel van af halen. Nu kunt u de
meegeleverde batterijen in het batterijvakje doen. De batterijen moeten met
de juiste pool in het vakje gelegd worden. De vlakke minpool van de batterij
moet in de richting van het veertje wijzen. Als u de batterijen in de juiste
volgorde in het vakje hebt gedaan, hoort u een geluid om u dat te bevestigen.
Sluit nu de deksel totdat u een duidelijke klik hoort.
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Attentie: Als Heidi aangeeft dat de batterijen op zijn, dan doet
u alsublieft direkt nieuwe batterijen in het apparaat!

Stroomkabel
Heidi kan ook met een stroomkabel gebruikt worden. De stroomkabel is naar
mogelijkheid te verkrijgen. Indien u met een stroomkabel wilt werken dient u
de kleine stekker van de kabel in de achterste aansluiting van de weegschaal
te steken en dan stopt u de grote stekker in het stopkontakt. De batterijen
kunen tijdens het gebruik van de weegschaal met een stroomkabel, gewoon
in de weegschaal blijven.

4: Gebruik en toetsenbeschrijving
Stel de weegschaal op een vlakke, vaste en niet-glijdende oppervlakte.
Gebruik schalen in de juiste grootte voor het wegen van vloeibaar voedsel.
4.1: In- en Uitschakelen
Om de weegschaal aan te doen moet u op de linkse ronde toets drukken
(Aan/uittoets) . U hoort nu: „Klaar“. Om de weegschaal uit te schakeln drukt u
zo lang op de aan/uittoets totdat u hoort dat de weegschaal uitgeschakeld is.
4.2: Wegen
Stelt u het te wegen goed in het midden van de weegschaal, so snel het
gewicht bepaald is ziet u het gewicht op het grote display en hoort u in
duidelijk taal wat het gewicht is.
4.3: Tarafunctie
Ook als u al te wegen goed op de weegschaal heeft liggen, kunt u de
weegschaal op nul zetten. Hiervoor drukt u – nadat u gehoort heeft wat het
gewicht is- op de aan/uittoets (links). U hoort nu het woord „Tara“. Nu is het
gewicht weer op nul en is de weegschaal bereid voor een nieuwe meting. Dit
kunt u zo vaak doen totdat u maximaal 5kg bereikt hebt.
4.4: Volume
Het volume wordt geregeld met de plus- en de mintoets. Deze beide lange
toetsen vindt u rechts naast de ronde aan/uittoets. (links: zachter, rechts:
harder) In totaal heeft de weegschaal 6 volumeniveaus. Wilt u het geluid
zachter hebben, dan drukt u voor langzame volumevermindering (indien
noodzakelijk vaker drukken) de linke mintoets en als u het geluid harder wilt
hebben drukt u de plustoets. U hoort dan wat het volume is.
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4.5: Het blokkeren van het toetsenbord
Door langer op de plus/mintoets te drukken wordt het toetsenbord
geblokkeerd. U hoort nu: „toetsenslot aan“. Om de blokkade uit te schakelen,
drukt u wederom op de plus/mintoets („toetsenslot uit“).
Oppassen
De blokkade van het toetsenbord wordt na een onderbeeking van de
stroomtoevoer eveneens gedeaktiveerd.
4.6: Herhalingsfunctie
Als u op toets 1 drukt (rechts, onderste toets) wordt het gewicht dat op de
weegschaal ligt herhaalt.
4.7: Meting van het referentiegewicht (streefgewicht)
Het meten van het referentiegewicht bepaalt u voordat u begint met meten.
Nu begint u met wegen. Heidi zegt u middels akoestische signalen hoe dicht
bij of hoever u nog van het door u bepaalde referentiegewicht af bent.
4.7.1: Invoeren referentiegewicht

Drukt u lang op toets 2(rechts,middelste toets) u hoort: “Referentiegewicht
opleggen“. Legt u nu het gewenste gewicht op het weegschaal- U hoort het
gewicht en drukt u nu nog een keer op toets 2 (rechts, middelste toets) om dit
streefgewicht op te slaan.
4.7.2: Afwegen van het referentiegewicht

Druk kort op toets 2 (rechts, middelste toets). U hoort: „Referentiemeting“. Nu
kunt u beginnen met wegen. Tijdens het wegen hoort u een toon. Hoe dichter
u bij het streefgewicht komt hoe hoger en sneller de interval van de toon. Als
u het referentiegewicht overschreden heeft, dan begint de toon opnieuwin een
lage frequentie. Heeft u het referentie bereikt, hoort u een lange gelijkmatige
toon.
4.8: Het optellen van gewichten
Toets 3 (rechtsboven) geeft u de mogelijkheid de gemeten waardes op te
tellen. Leg nu gewicht op de weegschaal en druk op toets 3, om dat gewicht
op te slaan. Nadien u alle gewichten verwijdert heeft wordt het laatste gewicht
nog een keer herhaald.
Als u meerdere gewichten op wil laten tellen, moet u deze voorgangswijze
herhalen.
Met een lange druk op toets 3 wordt het resultaat verwijderd. U hoort:
”Opslagplaats verwijderd” en de darbijhorende toon.
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4.9: Instellen van de eenheden
Drukt u tegelijkertijd op de toetsen 1 en 3 (rechtsboven en rechtsonder) om
tussen de eenheden „gram“ en „ons“ om te schakelen.

5: Veiligeheidsbepalingen
− Zet het toestel niet bloot aan vocht, hitte, kou, stof of vuil. Het toetstel
functioneert alleen maar tussen plus 5 en plus 30 graden Celsius. Als
het nat is, verwijder de batterij en droog het toestel.
− Gebruik de weegschaal alleen maar op een horizontale, droge, vlakke
en vaste ondergrond, bijvoorbeeld op een aanrechtblad in de keuken.
− Als u het toestel voor een lange tijd niet gebruikt, verwijder de batterijen
om het leeglopen te voorkomen.
− Als u de batterijen inlegt, let op op diens juiste poolaansluiting.
− De last mag niet meer zijn dan 5 kilogram.
− Leg niets op de schaal als de weegschaal niet in gebruik is.
− Door sterke elektromagnetische velden (bijvoorbeeld als u een mobieltje
gebruikt in de buurt van de keukenweegschaal) kunnen de resultaten
van de meting nadelig beinvloed worden.

6: Schoonmaken en onderhouden
Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon.
Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.
Attentie: Er mag geen vocht in het toestel binnendringen!
Voorkom in ieder geval scherpe of schuurende
schoonmaakmiddelen en schuur niet met harde voorwerpen
(ook geen schoonmaakspons) an het oppervlak.
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7: Technische Data
Grootte:

L/B/H: 220x145x(25.5-26.8)mm
588g
Gewicht:
636g (inkl. batterijen)
4 Stuk 1,5V AAA mikro-batterijen (penlites),
Stroomverzorging:
1 Stroomkabel (wordt niet meegeleverd)
Keukenweegschaal Heidi,
4 x 1,5V AAA mikrobatterien,
Inhoud:
gebruiksaanwijzing in het zwart.
Naar mogelijkheid: Stroomkabel, Koptelefoon

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.
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.
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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

Let op de gebruiksaanwijzing

Let op extra informatie

Niet als gewoon huisvuil verwijderen

Informatie leverancier
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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

Heidi 11/2011
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