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Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de SKANDI keukenweegschaal van QUIGG.  
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits-  

en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur  
raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens  
u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies  

die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.  
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven.  

Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

SKANDI keukenweegschaal
Model:

948-W, 948-M

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8578

www.wachsmuth-krogmann.com
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Overzicht / apparaatonderdelen

A

B

1  Weegoppervlak
2  LCD-display
3  ON-/OFF-/TARE-knop
4  UNIT-knop
5  2 x batterij (AAA/LR03)
6  Ophangmogelijkheid
7  Batterijvakdeksel
8  Voetje, 4x

9  Gewichtsweergave
10  Maateenheid
11  Batterij-symbool
12  Negatieve waarde
13  Batterijvak

Verpakkingsinhoud /  
apparaatonderdelen

Verpakkingsinhoud: Twee 1,5 
V-batterijen van het type LR03 (AAA) 
zijn inbegrepen.

1

2
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Overzicht / apparaatonderdelen

C

D

11

12

9

10

5

13
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Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze 
SKANDI digitale keukenweegschaal (hierna 
„product“ genoemd). De gebruiksaanwijzing 

bevat belangrijke informatie over het (eerste) gebruik. 
Lees de gebruiksaanwijzing, met name de 
veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het 
product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze 
gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het 
product veroorzaken. 
De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de 
Europese Unie geldende normen en regels. Let in het 
buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig 
gebruik. Ingeval u het product aan derden doorgeeft, 
dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen worden in deze 
gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking 
gebruikt.

 WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool / 
-woord duidt op een gevaar met een 
gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben.

  VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool / 
-woord duidt op een gevaar met een laag 
risico, dat, indien niet vermeden, klein of 
middelmatig letsel tot gevolg kan 
hebben.

  AANWIJZING! Dit signaalwoord 
waarschuwt voor mogelijke materiële 
schade.

Dit symbool betekent dat het product op 
veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) 
werkt.

 Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
„Conformiteitsverklaring‘‘): Producten die 
met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen 
aan alle geldende communautaire regels 
van de EER (Europese Economische 
Ruimte).

 Het glas-symbool kenmerkt materialen en 
voorwerpen die geschikt zijn voor contact 
met levensmiddelen, en die bij een juist 
gebruik geen schadelijke stoffen aan de 
levensmiddelen afgeven.
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Veiligheid

Bedoeld gebruik
Het product is uitsluitend ontworpen voor het wegen 
van levensmiddelen tot 5 kg. De aroma diffuser is 
uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor 
commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals 
in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander 
gebruik geldt als onjuist gebruik en kan leiden tot 
materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. Het 
product is geen kinderspeelgoed.
De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

 WAARSCHUWING!  

Gelieve alle hierna volgende 
veiligheidsvoorschriften te lezen en na te 
leven. Als u dit niet doet, bestaat er een 
aanzienlijke gevaar voor ongevallen, letsel 
en voor schade aan materiaal en apparaat.

Algemene veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING!  

Gevaarlijk voor kinderen en personen 
met een verminderd fysiek, zintuiglijk 
of mentaal vermogen (bijvoorbeeld 
gedeeltelijk invaliden, oudere 
personen met een beperkt fysiek en 
mentaal vermogen), of met een tekort 
aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld 
oudere kinderen).
• Dit product kan worden gebruikt door 

kinderen vanaf acht jaar, en door personen 
met een verminderd fysiek, zintuiglijk of 
mentaal vermogen of met een tekort aan 
ervaring en kennis, indien zij onder 
toezicht staan of instructies hebben 
gekregen over het veilig gebruiken van het 
product, en begrijpen welke gevaren er 
kunnen optreden. Kinderen mogen niet 
met het product spelen. Reiniging en 
onderhoud door de gebruiker mogen 
alleen worden uitgevoerd door kinderen 
als zij onder toezicht staan.

• Laat kinderen niet met de folieverpakking 
spelen. Kinderen kunnen er bij het spelen 
in verstrikt raken en stikken.

• Berg de batterijen altijd buiten bereik van 
kinderen en dieren op.

• Laat kinderen alleen onder toezicht de 
batterijen wisselen.

• Gebruik het product niet meer als het niet 
meer kan worden gesloten. Haal de 
batterijen eruit en bewaar deze op een 
voor kinderen ontoegankelijke plek.
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  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan 
het product beschadigen.
• Overschrijd het maximale weegbereik van 5 

kg niet.
• Zet het product op een goed toegankelijke, 

vlakke, droge en hittebestendige werkplek 
die stabiel genoeg is. Plaats het product 
niet op de rand van de werkplek.

• Berg het product nooit op of in de buurt van 
hete oppervlakken en stel het nooit bloot 
aan hoge temperaturen.

• Dompel het product bij het reinigen nooit 
onder in water.

• Het product niet in de vaatwasser doen. Het 
product gaat daardoor kapot.

• Gebruik het product niet als de kunststof 
onderdelen van het product scheuren of 
barsten bevatten of vervormd zijn. Vervang 
beschadigde componenten alleen door 
geschikte originele reserveonderdelen.

• Het product nooit blootstellen aan 
weersinvloeden (regen, etc.).

• Geen wijzigingen aanbrengen aan het 
product. Gebruik het product alleen volgens 
de adviezen van de fabrikant.

• Laat het product niet vallen, sla er niet op 
en stel de magneetvelden niet bloot aan 
sterke trillingen.

• Belast het product niet als u het voor 
langere tijd niet gebruikt en leg geen zware 
voorwerpen op het product.

Instructies omtrent batterijen

LETSELGEVAAR! 

Een onjuiste omgang met de meegeleverde 
batterijen kan leiden tot het ontsnappen van 
gas of batterijvloeistof, of tot een explosie, 
hetgeen verwondingen als gevolg kan 
hebben.
• Sluit batterijen niet kort.
• Berg uitgepakte batterijen zodanig op dat 

ze batterijcontacten elkaar niet aanraken, 
om kortsluiting te vermijden. Bewaar de 
batterijen het liefst in de originele 
verpakking.

• Houd uitgepakte batterijen uit de buurt 
van metalen voorwerpen, om kortsluiting 
te vermijden.

• Haal de batterijen niet uit elkaar.
• Breng geen wijzigingen aan aan de 

batterijen.
• Zorg ervoor dat batterijen niet in de knel 

raken of vervormen, en boor er niet in.
• Gooi de batterijen niet in open vuur.
• Verhit de batterijen niet en las of soldeer 

niet direct aan de batterijen.
• Gebruik de batterijen niet meer in geval 

van beschadiging.
• Probeer de batterijen niet op te laden.
• Voorkom dat de batterijen te ver ontladen.
• Plaats alleen batterijen van hetzelfde 

merk en hetzelfde type in het product.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen 

door elkaar.
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VERSTIKKINGSGEVAAR EN GE-
ZONDHEIDSRISICO!

Het inslikken van batterijen kan tot 
verstikking leiden. Verder kan het komen tot 
vergiftiging of chemische brandwonden als 
er een ingeslikte batterij uitloopt.
• Laat kinderen niet met de batterijen 

spelen.
• Laat kinderen alleen onder toezicht 

batterijen wisselen.
• Bewaar de batterijen op een voor kinderen 

ontoegankelijke plek.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als 

iemand een batterij heeft ingeslikt.

LETSELGEVAAR! 

Als een batterij niet werkt of beschadigd is, 
kan elektrolyt (batterijvloeistof) uit de 
batterij lekken, hetgeen bij aanraking tot 
chemische brandwonden kan leiden.
• Raak lekkende batterijen niet aan.
• Vermijd contact met uitgelopen elektrolyt.
• Spoel, in geval van contact met uitgelopen 

elektrolyt, de betreffende plek met helder 
water af.

• Raadpleeg onmiddellijk een arts als 
elektrolyt in contact met de ogen is 
gekomen.

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Als ontladen batterijen lang in een apparaat 
blijven zitten, kan dit leiden tot het lekken van 
elektrolyt, hetgeen het apparaat kan 
beschadigen.
• Verwijder lege batterijen uit het product.

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Het verkeerd bewaren van de batterijen kan 
de batterijen beschadigen.
• Verwijder de batterijen uit het batterijvak 

als het product gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt.

• Bewaar de batterijen op een koele en 
droge plek.
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Het eerste gebruik

Product en verpakkingsinhoud  
controleren

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent 
met een scherp mes of ander spits 
voorwerp, kan het product snel worden 
beschadigd.
• Open de verpakking heel voorzichtig.
1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie afb. A).
3.  Controleer of het product onbeschadigd is. Gebruik 

het product bij beschadiging niet. Neem contact op 
met het serviceadres dat op de garantiekaart is 
aangegeven.

De eerste reiniging voor gebruik
• Reinig het product voor het eerste gebruik (zie 

hoofdstuk „Reiniging“).

Batterijen plaatsen

EXPLOSIE- EN  
BRANDGEVAAR!

Als batterijen verkeerd om worden 
geplaatst, kunnen deze kortsluiten of 
opladen. Dit kan tot oververhitting, explosie 
of brand leiden.
• Let bij het plaatsen van de batterijen op de 

juiste polariteit.
1.  Open het batterijvak 13  door het deksel ervan 7  

open te schuiven.
2.  Plaats twee batterijen 5  van het type AAA in het 

batterijvak (zie afb. D). Let bij het plaatsen van de 
meegeleverde batterijen op de juiste polariteit.

3. Sluit het batterijvak weer.

Gebruik

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Als het maximale weegbereik wordt 
overschreden, kan het product beschadigd 
raken.
• Overschrijd het weegbereik van 5 kg niet.

Wegen

  AANWIJZING! 

U kunt verschillende ingrediënten, zoals rijst, meel, 
melk of water, in 1-g- of 1-l-stappen wegen. Na gebruik 
schakelt het product automatisch na twee minuten uit.

1.  Plaats het product met de pootjes 8  op een vlak en 
droog oppervlak.

2.  Druk op de AAN-/UIT-/TARE-knop 3  om het product 
in te schakelen. Het LCD-display 2  gaat aan. Na ca. 
drie seconden verschijnt „0“ op het LCD-display. Het 
product is nu klaar voor gebruik.

3.  Leg het voorwerp op het weegoppervlak 1 . Het 
gewicht van het voorwerp wordt d.m.v. de 
gewichtsweergave 9  op het LCD-display 
weergegeven (zie afb. C).
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  AANWIJZING! 

U kunt kiezen tussen de maateenheden kilogram (kg), 
pond (lb), ounce (oz), millimeter (ml) en fluid ounce (fl. 
oz). Druk daarvoor zo vaak op de UNIT-knop 4  tot de 
gewenste maateenheid 10  wordt weergegeven.
Als u voorwerpen met een gewicht van meer dan 5 kg op 
het product plaatst, verschijnt er „Err“ op het LCD-display. 
Let op het maximale weegbereik van 5 kg.

4. Haal het voorwerp van het weegoppervlak.
5.  Houd de ON-/OFF-/TARE-knop gedurende ca. twee 

seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

Tarra-functie

  AANWIJZING! 

Ingrediënten zoals rijst, meel, melk of water moeten in 
een schaal worden gewogen. Om het werkelijke gewicht 
van deze ingrediënten te wegen (zonder het gewicht van 
de schaal), moet u de schaal voor het wegen tarreren.

1.  Druk op de AAN-/UIT-/TARE-knop 3  om het product 
in te schakelen.

2.  Plaats een lege schaal op het weegoppervlak 1 . Het 
gewicht van de lege schaal wordt op het LCD-display 
2  weergegeven.

3.  Druk opnieuw op de AAN-/UIT-/TARE-knop. Het 
LCD-display geeft weer de waarde „0“ aan. Als u de 
schaal nu van het weegoppervlak neemt, wordt het 
gewicht van de lege schaal als negatieve waarde 12  
weergegeven.

  AANWIJZING! 

Druk indien gewenst op de UNIT-knop 4  om de 
maateenheid 10  te veranderen (zie hoofdstuk „Wegen“).

4.  Doe het ingrediënt nu in de lege schaal om het te 
wegen. Het LCD-display geeft het daadwerkelijke 
gewicht van het ingrediënt weer.

5.  Houd de ON-/OFF-/TARE-knop gedurende ca. twee 
seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

Batterijen vervangen

Als het batterijsymbool 11  op het LCD-display 2  
uitgaat, wordt in plaats daarvan automatisch een „Lo“ 
(laag) weergegeven. De batterijen zijn nu te zwak en 
moeten worden vervangen. Volg daarvoor de 
onderstaande stappen.
1.  Draai het product met het weegoppervlak 1  naar 

beneden.
2.  Open het batterijvak 13  door het deksel ervan 7  

open te schuiven.
3. Haal de lege batterijen 5  uit het batterijvak.
4.  Plaats twee batterijen van het type AAA in het 

batterijvak. Let bij het plaatsen van de batterijen op 
de juiste polariteit (zie afb. D).

5. Sluit het batterijvak weer.
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Reiniging

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product 
kan het product beschadigen.
• Gebruik geen agressieve 

reinigingsmiddelen, metalen of nylon 
borstels en ook geen scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals messen, 
spatels en dergelijke. Deze kunnen het 
oppervlak beschadigen. Het product niet 
in de vaatwasser doen. Het product gaat 
daardoor kapot.

1.  Haal de batterijen 5  uit het batterijvak 13  en 
bewaar deze op de juiste manier.

2.  Reinig het product en het weegoppervlak 1  met 
een licht vochtige doek, vooral na het wegen van 
levensmiddelen.

3. Droog het product met een pluisvrije doek af.

Opbergen

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Als ontladen batterijen lang in een apparaat 
blijven zitten, kan dit leiden tot het lekken 
van elektrolyt, hetgeen het apparaat kan 
beschadigen.
• Verwijder lege batterijen uit het product.

  AANWIJZING!  
Gevaar voor schade!

Het verkeerd bewaren van de batterijen kan 
de batterijen beschadigen.
• Verwijder de batterijen uit het batterijvak 

als het product gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt.

• Bewaar de batterijen op een koele en 
droge plek.

Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat ze 
worden opgeborgen.
• Het product altijd op een droge plek opbergen. Het is 

raadzaam het product in de originele verpakking te 
bewaren.

• Bescherm het product tegen direct zonlicht.
• Bewaar het product voor kinderen ontoegankelijk, 

veilig achter slot en grendel en bij een 
opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C 
(kamertemperatuur).

• Het product kan m.b.v. de ophangmogelijkheid 6  aan 
de achterkant aan een passende haak worden 
gehangen (zie afb. B).
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Storingen en oplossingen

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Het product gaat niet aan. De batterijen 5  zijn niet juist 

geplaatst of leeg.
Vervang de batterijen (zie hoofdstuk 
"Batterijen vervangen").

Op het LCD-display 2  wordt de 
melding "Lo" (laag) weergegeven.

De batterijen zijn te zwak. Vervang de batterijen (zie hoofdstuk 
"Batterijen vervangen").

Op het display wordt de melding 
"Err" (fout) weergegeven.

Het weegbereik van 5 kg is 
overschreden.

Haal het voorwerp van het 
weegoppervlak 1 . Overschrijd het 
weegbereik van 5 kg niet.



14

Technische gegevens
Model: 948-W, 948-M
Artikelnummer: 2002779
Max. Gewicht: 5 kg
Weegbereik: 10–5000 g
Maateenheid: kg, lb, oz, ml, fl. oz
Batterij: 2 x 1,5 V AAA/LR03 (Activ Energy)
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Conformiteitsverklaring

  Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Duitsland, verklaren onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het hierboven 
genoemde product voldoet aan de 
elementaire eisen van de vermelde 
EU-richtlijnen.  
De EU-conformiteitsverklaring kan worden 
opgevraagd via het adres van de fabrikant 
dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verwijdering

Verpakking recyclen

  De verpakking recyclen op basis van de 
verschillende materialen. Papier en karton 
bij het oud papier, folie bij het 
kunststofafval.

 Dit symbool geeft aan hoe u de 
verpakkingsmaterialen correct kunt 
scheiden voor het recyclen. Verpakkingen 
van papier recyclen via het oud papier en 
verpakkingen van kunststof, metaal of 
combinatiematerialen via het PMD-afval 
recyclen.

Product recyclen
(Van toepassing in de Europese Unie en andere 
Europese landen met systemen voor gescheiden 
inzameling van recyclebaar materiaal)

   Afgedankte apparaten horen niet bij 
het huisvuil! Als het artikel niet meer kan 
worden gebruikt, is de gebruiker wettelijk 
verplicht om afgedankte apparaten apart 
van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt 
van zijn gemeente/ stad, af te geven. Zo 
wordt gegarandeerd dat afgedankte 
apparaten deskundig worden verwerkt en 
negatieve effecten op het milieu worden 
vermeden. Daarom zijn elektrische 
apparaten voorzien van het hier getoonde 
symbool.

   Batterijen en accu‘s horen niet bij het 
huisvuil! Als consument bent u er wettelijk 
toe verplicht alle batterijen en accu‘s, 
ongeacht of deze schadelijke stoffen* 
bevatten bij een inzamelpunt in uw 
gemeente/wijk of in de handel in te 
leveren, zodat deze op een 
milieuvriendelijke manier kunnen worden 
verwijderd. Lever de batterijen alleen in 
ontladen staat bij het verzamelpunt in! 
* gemarkeerd met: Cd = cadmium,  

Hg = kwik, Pb = lood
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