2 . Nastavení minuty
Stiskněte
pro nastavení minut a pak stiskněte SET. Přístroj dvakrát pípne pro potvrzení.
Vynulování času: Stiskněte tlačítko hodin na spodní straně displeje.
Postupujte dle kroků 1 a 2 – Nastavení hodin, minut.
Řešení problémů
•
Může dojít k rušení, pokud je více platform v oblasti. Použijte prosím pouze jednu
platformu v dané oblasti.
•
Nevstupujte na platformu před pípnutím nebo indikací zelené kontrolky.
•
Nesestupujte před dvojitým pípnutím nebo ustálení zelené kontrolky (přestane blikat), měření je
obdrženy a hodnoty budou zobrazeny na příslušném zařízení (hodinky Garmin, Tanita displej
a/nebo počítač)
•
Pokud nevstoupíte na platformu do 30ti vteřin od začátku blikání zelené kontrolky, váha se
automaticky vypne.
•
Stále svítí červené světlo
Ujistěte se, že jste odstranili ponožky nebo punčochy, Vaše chodidla jsou čistá a správně zarovnaná na měřící
platformě.
Vstupujte na platformu pouze, když bliká zelený indikátor nebo dvakrát pípne.
Produkt nemůže měřit přesně Vaši hmotnost, zjistí-li pohyb. Stůjte prosím na platformě bez pohnutí.
Procento tělesného tuku je více než 75%, hodnoty nemohou být obdrženy.
Hodnoty nemohou být obdrženy, pokud je překročena maximální kapacita. Kapacita vážení je 440lb / 200kg /
31st 6lb.
•
Bliká indikátor červeného světla
Baterie jsou slabé. Jestliže bliká červené světlo vyměňte ihned všechny baterie, protože slabé materie mohou
mít vliv na přesnost měření. Vyměňte vždy všechny baterie najednou za nové.
Specifikace: BC – 1000
Kapacita vážení: 440lb / 200kg / 31st 6lb
Přírůstky měření: 0,2lb / 0,1kg / 0,2lb
Napájecí článek: DC 6V (LR6 - 4 AA baterie obsaženy)
Spotřeba: 100mA maximum
Teplotní rozmezí použití: 41°F - 95°F / 5°C - 35°C
Tento přístroj je odrušen podle EC nařízení 2004/108/EC.

Reklamační řád

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka 36 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Reklamace
uplatněná během záruční doby bude vyřízena opravou nebo výměnou. Záruka se vztahuje na správnou
funkci výrobku, výrobní a materiální vady. Záruka se nevztahuje na vady vyvolané neodborným zásahem,
vady způsobené vnějšími vlivy, to je nárazem, nešetrným zacházením apod., vady vzniklé použitím
nekvalitního napájecího článku.
Reklamace:
1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat
prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou ( e-mail ).
2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na
naše náklady.
3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady ( druh, čím se projevují ).
ZÁRUČNÍ LIST (BC-1000)
Datum prodeje: Razítko:
Datum reklamace:
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Osobní digitální váha Tanita – Inner Scan

Model BC-1000
Návod k obsluze a reklamační řád
Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici. Vámi zakoupený výrobek
obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu.
Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo
v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí.
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k
obsluze a dobře jej uschovejte.
POZOR!!! Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpůrným
srdečním přístrojem. Tento přístroj využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost
druhého přístroje. Těhotné ženy by měly používat pouze funkci samostatného vážení. Všechny
ostatní funkce nejsou určeny pro těhotné ženy.
Nepokládejte prosím produkt na kluzký povrch, jako je třeba mokrá podlaha.
Tanita nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené na monitoru nebo jakékoliv
tvrzení třetí osobou.
Důležitá upozornění pro uživatele:
Tento přístroj je osobní váhou s tělesnou analýzou určený pro dospělé a děti (věk 5 až 17 let) standardního a
atletického tělesného režimu. Tanita definuje „atleta“ jako osobu podílející se na intenzivní fyzické aktivitě
alespoň 10 hodin týdně nejméně 6 měsíců a zároveň s klidovou tepovou frekvenci okolo 60ti za minutu nebo
méně. Tato definice zahrnuje také osoby, které intenzivně cvičili několik let, ale nyní sportují méně než 10
hodin týdně. Funkce podílu procenta tělesného tuku není určena pro těhotné ženy, profesionální atlety nebo
kulturisty.
Zaznamenaná data mohou být ztracena, bude-li produkt používán nesprávně nebo bude-li vystaven
elektrickému napětí. Tanita nebere žádnou zodpovědnost škody při ztrátě dat v případě poškození produktu.
POZNÁMKA: Hodnota množství tělesného tuku budu kolísat s množstvím vody v těle a může být ovlivněna
dehydratací nebo hydratací způsobenými několika faktory jako je např. konzumace alkoholu, menstruace,
nemoc, intenzivní cvičení atd. Doporučuje se měřit hodnoty na konci dne, protože ráno po vstávání je
hodnota hydratace nejnižší.

Popis produktu:

Příslušenství: 4xAA baterie (součástí), 4 x vyrovnávací nožičky
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Příprava před používáním
Obraťte produkt, otevřete kryt uvolněním západky, vložte dodané baterie. Dbejte
na
správnou polaritu.
Upozornění: Ujistěte se, zda je polarita baterií nastavena správně. Při nesprávném
vložení může dojít uniknutí tekutiny a poškození podlahy. Jestliže se domníváte, že
nebudete produkt dlouhodobě používat, vyndejte všechny baterie.
Váha se dodává s bateriemi z továrny, jejich doba použití může být zkrácená.
Umístění monitoru - Umístěte platformu na pevný, rovný povrch, kde je minimální vibrace k zajištění
bezpečného a přesného měření. Použijte vyrovnávací nožičky při postavení na měkký
povrch jako je koberec (do tloušťky 7 mm). Vyhněte se zranění, nestoupejte na okraj
platformy.

Obsluha
Tento monitor je precizní přístroj využívající nejnovější technologie.
Pro udržení produktu v nejlepší kondici se řiďte prosím následujícím: Nepokoušejte se rozmontovávat vážící
platformu. Umístěte produkt vodorovně a tak, aby nedocházelo k náhodnému stisknutí tlačítek.
Vyvarujte se nadměrnému nárazu nebo vibrací u přístroje. Umístěte produkt v blízkosti přímého slunečního
záření, topení, vysokého vlhka nebo s extrémními změnami teplot. Nikdy nepotápějte produkt pod vodu.
Použijte alkohol na očištění elektrod a skleněné desky (nejdříve použijte hadřík), nepoužívejte mýdla.
Nevstupujte na platformu s mokrýma nohama. Nepokládejte žádné objekty na platformu. Nepoužívejte tento
produkt, pokud držíte vysílač (např. mobilní telefon), může ovlivnit naměřené hodnoty. Pokud nebude
produkt delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterie.
Nastavení a ukládání osobních dat v paměti
Naměřené hodnoty získáte pouze, když budete mít naprogramovaná svoje osobní data v displeji.
1. Výběr osobního čísla
Použijte tlačítko SET k aktivování produktu. Stiskněte tlačítko
2. Nastavení věku

a vyberte osobní číslo. Stiskněte SET.

Použijte tlačítko
k nastavení věku. Stiskněte SET.
3. Výběr pohlaví
Použijte tlačítko
k výběru pohlaví – žena
4. Určení výšky

/ muž

/ žena atlet

/muž atlet

. Stiskněte SET.

Použijte tlačítko
k nastavení výšky. Stiskněte SET.
Přepnutí na režim vážení
Stiskněte tlačítko na spodní straně displeje k přepnutí na režim vážení.
Získání hodnot tělesné kompozice
1. Nejdříve se ujistěte, že je platforma vzdálená do 5ti metrů od displeje.
Stiskněte tlačítko
k zapnutí produktu a pak stiskněte tlačítka
pro výběr osobního čísla.
(Nevstupujte na platformu.)
2. Stiskněte tlačítko SET k potvrzení Vašeho osobního čísla.
3. Pokud je vzdálený displej a platforma propojený, platforma pípne jednou a zelené světlo bude blikat.
4. Vstupte na platformu, pokud zelené světlo bliká.
5. Jestliže je měření kompletní, platforma blikne dvakrát, hodnoty se automaticky zobrazí na displeji.
Opatrně sestupte z platformy, je-li měření kompletní.
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6.

Kdykoliv během nebo po procesu může uživatel stisknutím tlačítek

procházet naměřenými

výsledky. Pro pokročilé posouvání může uživatel stisknout a podržet tlačítko
.
Při čtení požadované hodnoty, uvolněte tlačítko k zobrazení hodnoty, výsledky budou zobrazeny 30 vteřin,
než se produkt automaticky vypne.
Poznámka: Pro děti (věk 5 – 17 let) produkt zobrazí pouze hmotnost a procento tělesného tuku (nebude
zobrazen indikátor rozmezí zdraví).
Funkce RECALL
Předešlé naměřené hodnoty mohou být zobrazeny použitím funkce RECALL: hmotnost, % tělesného tuku,
% tělesné vody (tekutiny), svalová hmota, BMR/metabolický věk, hodnota viscerálního tuku.
K zobrazení předešlých naměřených hodnot stiskněte tlačítko SET při zobrazení aktuálních naměřených
hodnot. Displej zobrazí předešlé naměřené hodnoty. Chcete-li zobrazit další předchozí hodnotu, stiskněte
opět tlačítko.
Stiskněte tlačítko SET a opět se vrátíte do aktuálního zobrazení naměřených výsledků.
Poznámka: Pro děti (věk 5 – 17 let) bude hodnota zobrazena pouze pro předchozí hmotnosti a % tělesného
tuku.
Režim host
Režim host umožňuje použití jednou bez resetování nastavených osobních čísel.
Stiskněte tlačítko
k aktivaci produktu. Pak postupujte dle kroků: nastavení věku, výběr pohlaví, určení
výšky.
Tlačítko samostatného vážení
Stiskněte tlačítko samostatného vážení.
Vstupte na platformu, jestliže bliká zelené světlo.
Po ukončení měření platforma dvakrát pípne, hodnoty automaticky zobrazí na displeji. Sestupte opatrně
z platformy.
Čtěte pozorně

Pro přesné měření by mělo být měření prováděno bez oblečení a za stejných podmínek. Jestliže máte oblečení, vždy
si sundejte ponožky nebo punčochy a ujistěte se, že Vaše nohy jsou čisté před tím, než stoupnete na vážící
platformu. Ujistěte se, že Vaše chodidla jsou správně zarovnaná na elektrodách. Přesného měření bude dosaženo, i
když se Vám zdají chodidla větší než platforma. Nejlépe je měřit ve stejnou hodinu.
Počkejte 3 hodiny po vstávání, jídle a cvičení. Protože hodnoty při jiné kondici nemusí
být přesné, jsou spolehlivé pro určení nějaké změny při měření za konzistentního
chování. K měření pokroku, porovnání hmotnosti a hodnoty tělesného tuku měřte vždy
za stejných podmínek po určité období. POZNÁMKA: Nemůže být přesně měřeno,
pokud jsou Vaše chodidla špinavá nebo kolena ohnutá nebo jste v pozici vsedě.
Chodidla umístěna Chodidla mohou
na elektrodách
přesahovat přes okraj platformy

Použití TANITA bezdrátového stolního displeje (příslušenství, lze dokoupit)
Počáteční nastavení – ujistěte se prosím, že je váha do 5ti metrů a s vloženými bateriemi.
Vložte baterie do dálkového displeje. Stiskněte libovolné tlačítko na předním panelu pro
spuštění komunikačního procesu. Ikona
bude na displeji blikat během komunikace
displeje s platformou. Pokud je komunikace provedena (ikona zmizí), pokračujte krokem 1.
„Nastavení hodiny“. Poznámka: Selže-li komunikace, zobrazí se na displeji "ERRC",
stiskněte libovolné tlačítko pro restart komunikačního procesu.
1. Nastavení hodiny
Stiskněte
pro nastavení hodiny a pak stiskněte SET. Přístroj jednou pípne pro potvrzení.
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