
Jak mohu propojit váhu s aplikací My TANITA 
App?

Pokud jste zařízení dříve spárovali a naměřené hodnoty se ukládají do aplikace,
ale nyní je nelze spárovat:
- Zkontrolujte aktualizace v Appstore nebo Playstore a nainstalujte dostupné 
aktualizace.
- Povolte Bluetooth v telefonu, poté nechte nastavení Bluetooth v telefonu a 
pokračujte v aplikaci.
- Otevřete aplikaci My Tanita Healthcare.
- Přejděte na kartu "moje zařízení" v nabídce.
- Smažte (všechny) spárované zařízení kliknutím na ikonu odpadkového koše. Vaše 
naměřená data budou uložena.
- Přejděte v menu na záložku "Moje měření".
- Vyberte správný typ zařízení v horní části, pokud nezobrazuje ten správný.
- Stiskněte tlačítko "start measurement".
- Stiskněte tlačítko "zahájit párování".
- Stiskněte a podržte tlačítko "set/pairing" / "O" na zařízení (nezapínejte nejprve 
váhu).
- Po navázání připojení postupujte podle pokynů v aplikaci.
Ujistěte se, že boty a ponožky jsou zuté, nohy jsou suché a že zařízení je na tvrdém 
a rovném povrchu (bez koberce).
Podívejte se na přílohu pro průvodce krok za krokem se snímky obrazovky aplikace

Pokud se zařízení po provedení těchto kroků nedokáže připojit k telefonu, zkuste z 
telefonu odstranit celou aplikaci a znovu ji nainstalovat.

Pokud zařízení stále není schopno navázat připojení k telefonu ani po provedení 
těchto kroků, zkuste vyměnit baterie váhy za nové. Někdy je signál příliš slabý, když 
se baterie vybijí a výměna baterií může tento problém vyřešit

 
Když chcete zařízení spárovat s (novým) telefonem poprvé:
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci My Tanita Healthcare do svého chytrého telefonu 
nebo tabletu.
- Povolte Bluetooth v telefonu, poté nechte nastavení Bluetooth v telefonu a 
pokračujte v aplikaci.
- Otevřete aplikaci My Tanita Healthcare a stiskněte tlačítko "spárovat mé zařízení".
- Vyberte typ zařízení, se kterým chcete provést párování.
- Když jste vybrali správné zařízení, stiskněte tlačítko "Spustit párování".
- Stiskněte a podržte tlačítko "set/pairing" / "O" na zařízení (nezapínejte nejprve 
váhu).
- Po navázání připojení postupujte podle pokynů v aplikaci.
Ujistěte se, že boty a ponožky jsou zuté, nohy jsou suché a že zařízení je na tvrdém 
a rovném povrchu (bez koberce).
Podívejte se na přílohu pro průvodce krok za krokem se snímky obrazovky aplikace



1. Jděte na MOJE MĚŘENÍ v hlavním menu

2. Ujistěte se, že je vybrán správný typ váhy, případně jej přepněte



3. Stiskněte tlačítko ZAČÍT MĚŘENÍ

4. Nyní stiskněte tlačítko ´O´ ( u BC-401 tlačítko SET/PAIRING ) na váze a čekejte, dokud se 
nezobrazí detaily Vašeho profilu na displeji.

5. Nyní uvidíte zprávu „VSTUPTE“.
6. Nastupte na váhu a získejte naměřené hodnoty, budou ihned zobrazeny v aplikaci.
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