
Keukenweegschaal 

Model VGH-003DW  Gebruiksaanwijzing

MADE IN CHINA
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Handleiding 

Wegen

Bedankt voor het vertrouwen in ViveGrace HOME, wij hopen dat je veel plezier beleeft aan je product(en)! 

In deze handleiding krijg je informatie hoe je het product in gebruik neemt en onderhoud, zodat je er lang 

plezier aan zult beleven. Mocht je er niet uitkomen of verdere informatie willen hebben over het product, 

neem dan contact op door een mail te sturen naar info@vivegrace.nl. Liever contact via WhatsApp? Scan 

dan de QR-code hierboven met je mobiele telefoon.

Waarschuwingen

Digitale Keukenweegschaal

1) Open de batterij klep en plaats 3 AAA batterijen in het apparaat. 


2) Plaats de weegschaal op een rechte en gladde ondergrond en druk op’ON/OFF/TARE’ om de weegschaal aan 

te zetten. 


3) Drie seconden na het plaatsen van het gewicht op de weegschaal zullen de cijfers op het LCD scherm 

stoppen met knipperen en het juiste gewicht aangeven.  

4) Als je een kom nodig hebt om te wegen, plaats deze dan eerst op de weegschaal en wacht tot het gewicht 

stabiel is. 


5) Druk hierna op ‘TARE’. Het gewicht zal nu terug dalen naar 0 g. Nu kun je het materiaal in de kom plaatsen  en 

de weegschaal zal het exacte gewicht van de inhoud van de kom aangeven.


6) Zodra je de kom van de weegschaal tilt zal er een getal in de min op de display komen te staan. Om deze 

terug te krijgen naar 0 g druk je weer op ‘TARE’. Als de display op  0 g staat kun je de ‘ON/OFF/TARE’ 

indrukken om het apparaat uit te schakelen

Druk op “UNIT” om te  wisselen tussen g/ ml/ lb:oz/ oz.

Na het kiezen van de gewenste eenheid kun je beginnen met wegen. 


De weegschaal zal de eenheid onthouden van de laatst gebruikte meeteenheid.


Wisselen van meeteenheid

1.Plaats geen gewicht op de keukenweegschaal wanneer je deze niet gebruikt. De weegschaal is kwetsbaar voor 

langdurige druk.


2.Houd het  apparaat droog. Maak de keukenweegschaal schoon met een vochtige doek.


3.Vermijd het laten vallen of hard stoten van de keukenweegschaal.


4.Verwijder de batterijen als je voor een lange tijd de weegschaal niet zal gebruiken.


5.De keukenweegschaal is bedoeld voor privégebruik in de keuken. Gebruik de weegschaal niet voor 

commerciële doeleinden.


6.Gebruik de keukenweegschaal niet in de buurt van elektromagnetische apparaten, anders zal de meting niet 

accuraat zijn (magnetron, telefoons etc.).

1.Vervang de batterijen als het LCD scherm ‘LO’ aangeeft en het apparaat uitvalt


2.Als er meer dan 5.1 kg op de weegschaal wordt geplaatst zal  het LCD scherm ‘ER’ aangeven. Haal dan 

het gewicht van de weegschaal om schade te voorkomen.

Indicatie
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Functies

2) ON/OFF/TARE (Aan/Uit/Tarra)

4) UNIT TOETS (Meeteenheid)

3) Display

1) Weegplateau

7.Haal de keukenweegschaal niet uit elkaar en probeer de weegschaal niet zelf te repareren. 


7) Om de batterijen te besparen zal de keukenweegschaal na 60 seconden vanzelf uitgaan. 

1



Service en Garantie

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De originele aankoopbewijs dient getoond te worden om aanspraak 
op de garantie te kunnen maken. 

De garantie is 2 jaar geldig vanaf de aankoopdatum


Garantie geld niet bij: onjuist gebruik, reparatie of bij defecten door eigen schuld. Tevens bij schade door derden 
vervalt de garantie. 

Recyclen

Gooi de keukenweegschaal niet weg met het normale huisvuil. Lever de keukenweegschaal in bij een recycle punt 
zodat wij allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het milieu. 


Onderhoud en Reiniging

Maak de keukenweegschaal schoon met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om de 
weegschaal mee schoon te maken. 

Inhoud verpakking

1x Digitale keukenweegschaal Model: VGH-003DW


1x NL Handleiding 

3x AAA Batterijen 
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