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INTRODUCTIE

De Fysic FW-180 is een personenweegschaal met uitneembare uitlees-
unit die u op ooghoogte aan de wand kunt bevestigen voor een optimale 
afl ezing van uw gewicht.
In rust wordt de actuele tijd op het display van de uitleesunit weergegeven 
en om op vaste tijden uw gewicht op te nemen, is de FW-180 voorzien 
van een alarmfunctie die op de ingestelde tijd beeptonen laat klinken.

OVERZICHT WEEGSCHAAL EN UITLEESUNIT

Uitneembare uitleesunit

om de actuele tijd en de alarm-
tijd in te stellen

om bij het programmeren te 
verhogen;
tevens alarm in/uit schakel-
toets

om bij het programmeren te 
verlagen;
tevens toets om gewicht te 
bepalen als de uitleesunit los 
van de weegschaal is

SET
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INSTALLATIE

Batterijen in weegschaal:
De weegschaal wordt gevoed door 4 stuks 1,5 Volt penlite batterijen van 
het formaat AAA (potloodcel). Bij voorkeur Alkaline batterijen plaatsen.
Batterijen zijn niet meegeleverd.
1. Leg een handdoek op een vlakke ondergrond (tafel).
2. Neem de weegschaal op en leg deze met de glasplaat naar onder op 
 deze handdoek.
3. Schuif de batterijdeksel aan de onderzijde van de weegschaal af.
4. Plaats 4 stuks 1,5V batterijen, formaat AAA, zoals in het batterij-
 compartiment staat aangegeven.
5. Schuif de batterijdeksel terug.

Plaatsen weegschaal:
De weegschaal dient op een harde en vlakke ondergrond geplaatst te 
worden. De weegschaal is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Batterijen in uitleesunit:
De uitleesunit wordt gevoed door 2 stuks 1,5 Volt penlite batterijen van 
het formaat AAA (potloodcel). Bij voorkeur Alkaline batterijen plaatsen.
Batterijen zijn niet meegeleverd.
1. Schuif de batterijdeksel aan de onderzijde van de uitleesunit af.
2. Plaats 2 stuks 1,5V batterijen, formaat AAA, zoals in het batterij-
 compartiment staat aangegeven.
3. Schuif de batterijdeksel terug.

Plaatsen uitleesunit:
 Naar keuze kunt u de uitleesunit in de
 weegschaal plaatsen of kunt u deze
 boven de weegschaal op ooghoogte aan
 een schroef aan de wand bevestigen.

 U kunt de uitleesunit ook in de hand houden tijdens het 
 wegen. Bij bevestiging aan de wand of bij het vasthouden 
 van de uitleesunit dient u er op toe te zien dat er een zicht-
 verbinding moet zijn tussen de weegschaal en de uitleesunit.
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TIJD INSTELLEN

In rust geeft het display van de uitleesunit de actuele tijd in. Deze tijd 
dient u éénmalig in te programmeren. Volg hiertoe het onderstaande 
schema:

Na het vervangen van de batterijen in de uitleesunit, dien u de tijd 
opnieuw in te stellen.

de uren-weergave
gaat knipperen

de minuten-weergave
gaat knipperen

de tijd is ingesteld

3 seconden
indrukken 7:00

stel de uren in

14:00
SETkort

indrukken 14:00
stel de minuten in

14:43
SETkort

indrukken 14:43

1.

5.

4.

3.

2.

SET



ALARM INSTELLEN
Om op regelmatige tijden uw gewicht op te nemen, kan de weegschaal 
dagelijks op een vast ingestelde tijd attentie-beeps laten klinken. Als 
volgt stelt u dit alarm in:

kort
indrukken

alarmfunctie ingeschakeld    alarmfunctie uitgeschakeld

weergave op het display:

SETkort
indrukken

uren-weergave knippert

SETkort
indrukken

1.

7.

6.

5.

4.

5

2.

of6:00

12:43

schakel de alarmfunctie
 in of uit:

SETkort
indrukken

de alarmfunctie is
uitgeschakeld; het 

alarmsymbool is ge-
doofd en de actuele tijd 

wordt weergegeven

stel de uren in

stel de minuten in

SET3 seconden
indrukken

minuten-weergave knippert

3.

SETkort
indrukken

8
de actuele tijd wordt 
weergegeven + het 

alarm symbool licht op

12:43

6:00

--:--

--:--

6:00

9:00

9:00

9:30

9:30
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GEBRUIKEN

Indien de uitleesunit in de weegschaal geplaatst is:
1. Stap op de weegschaal; de tijdweergave verdwijnt en de weegschaal 
 start het opnemen van uw gewicht. (tijdens het bepalen van uw 
 gewicht verloopt de display-uitlezing)
2. Zodra de weegschaal uw gewicht bepaald heeft, knippert het display 
 3x en wordt uw gewicht weergegeven.
3 Stap van de weegschaal af. Na ruim een minuut geeft het display 
 weer de actuele tijd aan.

Indien de uitleesunit aan de wand bevestigd is of in de hand gehou-
den wordt:
1. Stap op de weegschaal en druk kort op toets Kg (= toets ) van de 
 uitleesunit; de tijdweergave verdwijnt en uw gewicht verschijnt in het 
 display. (tijdens het bepalen van uw gewicht verloopt het display)
2. Zodra de weegschaal uw gewicht bepaald heeft, knippert het display 
 3x en wordt uw gewicht weergegeven.
3 Stap van de weegschaal af. Na ruim een minuut geeft het display weer
 de actuele tijd aan (of druk op toets SET om direct de tijd weer te geven)

Alarm:
Als de alarm-beeps klinken kunt u op een willekeurige toets drukken om 
dit signaal uit te schakelen. Het alarmsignaal wordt dagelijks herhaald 
totdat u het uitschakelt zoals op de vorige pagina is beschreven.

BATTERY-LEEG EN OVERBELASTING WAARSCHUWING

Het display van de uitleesunit geeft aan wanneer de batterijen in de 
uitleesunit of in de weegschaal aan vervanging toe zijn of wanneer de 
weegschaal overbelast wordt:

 batterijen in de weegschaal zijn bijna leeg

 batterijen in de uitleesunit zijn bijna leeg

 het maximaal belastbaar gewicht van 180Kg wordt 
 overschreden
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(VEILIGHEID) TIPS EN ONDERHOUD

• Ga niet met natte of vochtige voeten op de weegschaal staan. Het 
 gevaar bestaat dat u uitglijdt.
• Ga niet op de rand van de weegschaal staan en spring niet op of van 
 de weegschaal; deze kan hierdoor omkiepen.
• Sta stil tijdens het bepalen van uw gewicht.
• De FW-180 is een precisie-instrument; laat deze niet vallen en behan-
 del de weegschaal met beleid.
• Laat geen zware voorwerpen op de glasplaat van de FW-180 vallen.
• De weegschaal alleen op een horizontale, vlakke en stabiele onder
 grond gebruiken.
• De weegschaal alleen met een licht-vochtige doek reinigen. Gebruik 
 geen agressieve of chemische reinigingsmiddelen en dompel de 
 weegschaal niet onder water.
• De FW-180 is niet geschikt voor handelsdoeleinden.
• De weegschaal is geen speelgoed. Houd de weegschaal buiten bereik 
 van kinderen.

HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit 
product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar 
moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van 
elektrische en elektronische apparatuur. 

SPECIFICATIES

Voeding weegschaal:.................  4x 1,5Volt, formaat AAA of potloodcel
Voeding uitleesunit: ...................  2x 1,5Volt, formaat AAA of potloodcel
Batterij levensduur .....................  > 1 jaar
Maximaal belastbaar gewicht ....  180Kg 
Weegnauwkeurigheid ................  100 gram
Gebruikstemperatuur .................  5 - 45ºC (bij 85% relatieve vochtigheid)
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GARANTIEBEWIJS

Op de Fysic FW-180 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij 
garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan 
door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de 
importeur.

Hoe te handelen:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hierom-
trent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer 
+31 (0) 73 6411 355.

De garantie vervalt:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of 
toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, bliksem-
inslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij 
onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat 
niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprake-
lijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De Fysic FW-180 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals 
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de web-
site WWW.FYSIC.COM

ver 1.0

Service

Help
+31 (0) 73 6411 355


