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Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici.
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. Tento přístroj je odrušen podle EC nařízení 89 / 336 / EC.
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.
1. Úvod
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k obsluze a
dobře jej uschovejte. Tento přístroj je osobní váhou s měřením tělesného tuku s pamětí pro 4 osoby.
Tato váha rozlišuje dospělý mód (od 18 do 99ti let), dětský mód (děti od 7mi let, od výšky 110cm),
atletický mód (pro osoby, které 10 hodin týdně pravidelně alespoň rok trénují).
Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu tzv. metodou bioelektrické impedance
(BIA) změří skutečné procento podílu tělesného tuku. Tento přístroj navíc zobrazuje (i u dětského
módu) tzv.: "rozmezí zdravého tělesného tuku" , navíc měří procentuelní podíl tělesné vody, MUSCLE
MASS (svalovou hmotu), viscerální tuk – popis funkcí v příloze.
2. Návod k obsluze:
Před prvním použitím: Vložte dodané baterie. Dbejte na správnou polarizaci. Postavte přístroj na
rovnou pevnou plochu (nejlépe podlaha, koberec není vhodný).
Před prvním měřením musíte zadat Vaše základní osobní údaje pro určení podílu tělesného tuku:
* Stiskněte tlačítko -SET-, na displeji se objeví číslice 1.
* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte své osobní číslo a uložte -SET-.
* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svůj věk a uložte –SET-.
* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte, zda se jedná o ženu ( levý symbol ) nebo muže nebo ženu atleta
nebo muže atleta a uložte stisknutím tlačítka -SET-.
* Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svou výšku - pro rychlé nastavení přidržte tlačítko a uložte
stisknutím tlačítka -SET-.
Vaše osobní údaje jsou nyní uloženy. Opakujte tyto kroky pro zadání osobních údajů ostatních členů
rodiny. Zadané hodnoty několik vteřin blikají pro potvrzení a poté přístroj automaticky vypne.
Pokud při nastavování uděláte chybu, je možné přístroj vypnout tlačítkem OFF.
Měření tělesných hodnot:
* Zujte si boty a ponožky.
* Stiskněte –MEMORY-, vyberte své osobní číslo a potvrďte tlačítkem -SET-.

* Na displeji se objeví Vaše uložené údaje, čekejte, na displeji se objeví 0,0 , postavte se na váhu,
přístroj ukáže Vaši hmotnost (kg). (pokud stoupnete dříve, než se objeví 0,0, váha nemůže měřit,
ukáže ERROR.)
* Zůstaňte stát, analyzér měří nyní tělesné hodnoty.
* Ukáže se podíl tělesného tuku (%) + rozmezí zdravého těl. tuku.
* Opatrně sestupte z váhy, objeví se střídavě 3x Vaše naměřené hodnoty.
Upozornění: následující hodnoty se zobrazí pouze v dospělém módu (17-99 let)
* Stiskněte šipku nahoru, na displeji vlevo nahoře se zobrazí symbol TBW, ukáže se procento
naměřené tělesné vody.
* Dalším stiskem šipky nahoru–symbol prostřední Muscle Mass-ukáže se množství svalové hmoty kg).
* Dalším stiskem šipky nahoru-symbol dole - Visceral fat , ukáže se hodnocení viscerálního tuku.
Funkce RECALL: při zobrazení aktuálních (CURRENT) výsledků lze stisknout SET pro zobrazení
předchozích (PREV.) naměřených hodnot. Stisknutím SET se vrátíte do "aktuálních" výsledků.
Upozornění: Pro děti od 7 – 17 let váha zobrazí hmotnost, % tělesného tuku a "rozmezí zdravého
tělesného tuku".
Tlačítko "host": při nastavení osobních údajů pro "host" použijte tlačítko u nápisu "GUEST".
Postupujte stejně jako při předchozím nastavování.
Prostá funkce vážení: stiskněte tlačítko OFF, na displeji se zobrazí 0,0 a stoupněte na váhu.
3. Údržba
Nerozebírejte přístroj a neoplachujte jej vodou. Otřete občas přístroj měkkou utěrkou. Nikdy na
přístroj neskákejte. Pokud vkládáte nové baterie, měňte vždy všechny čtyři. Váha se dodává s
bateriemi. Jejich doba použití může být zkrácená. Nová baterie vydrží při denním používání 1 rok.
Odstranění závad: Pokud se na displeji se neobjeví žádný údaj, naprogramujte své údaje. Pokud se na
displeji objeví záporná hodnota, stiskněte před novým vážením své osobní tlačítko nebo tlačítko
vážení. Pokud se neukáže podíl tělesného tuku, zvažte se znovu a stůjte klidně. Pokud se na displeji
objeví LO, znamená slabé baterie.
Upozornění: Měření nemusí být úplně přesné u dětí mladších pěti let, starších 70ti let, těhotných žen,
lidí podrobujících se dialýze a lidí trpících na otoky.
4. Technické údaje
Nejvyšší kapacita: 150 kg
Přesnost měření/stupnice dělená po: 100 g
Stupnice podílu tuku: 0,1 %
Stupnice podílu vody: 0,1 %
Stupnice podílu svalové hmoty: 100 g
Měřící proud: 50 kHz 500 uAmaxim, al
Příkon: 4 x AA baterie (součástí)
Spotřeba: 60mA
5. Reklamační řád
Záruční podmínky:
Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 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 ).
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