
Návod na obsluhu

Inteligentná osobná váha

Pred použitím váhy si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu



1.	 Prvé	použitie
Toto zariadenie je napájané pomocou troch AAA batérií, 1,5 V. Pred prvým 
použitím vytiahnite izolačnú fóliu z priestoru pre batérie. Ak vkladáte nové batérie, 
uistite sa, že sú vložené správnou polaritou a že kryt batérií je dobre zatvorený.

                                   
Odstráňte

 
2. Kalibrácia
Ak váhu používate prvýkrát alebo ak ste ju premiestňovali vyžaduje sa kalibrácia. 
Váhu zapnite zatlačením na jej stred a počkajte, pokým sa na displeji nezobrazí 
nula (0,0). Potom sa postavte na váhu a odvážte sa. Ak váha zostane na jednom 
mieste ďalšie nastavenia nie sú potrebné. Ak sa chcete opäť odvážiť jednoducho 
sa postavte na váhu.

3.  Upozornenie
Ľudia s kardiostimulátorom alebo iným typom elektronických implantátov by 
nemali používať tento výrobok, pretože metóda merania môže narušiť jeho 
správnu funkciu. Tehotným ženám sa neodporúča používať tento výrobok na 
telesné analýzy. Tento produkt je vhodný pre dospelých a deti od 10 rokov.

Tipy	na	obsluhu	a	údržbu
• Váha má pamäť pre 8 používateľov
• Uistite sa, že je váha umiestnená na rovnom a pevnom povrchu. 

Vyhýbajte sa kobercom alebo mäkkým povrchom.
• Váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti.
• Váhu čistite jemne navlhčenou utierkou.
• Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazíve čistiace prostriedky.
• Ak váhu nebudete dlhší čas používať vyberte z nej batérie.
• Deti sa s váhou nesmú hrať.

4. Popis

 

LCD displej

Vyzujte si topánky aj ponožky a udržiavajte 
dobrý kontakt medzi bosými nohami a 
kovovými elektródami.

4 kovové elektródy



5. Technické parametre
5-1.  Maximálna hmotnosť: 200 kg / 440 lb / 31st: 7 lb
5-2.  Minimálna hmotnosť: 5 kg / 11 lb
5-3.  Presnosť váženia: 0,1 kg/0,2 lb/1 lb
5-4.  Indikácia preťaženia: Err
5-5.  Indikácia vybitých batérií: Lo
5-6.  Impedančná chyba :Err1 , riešenie nájdete v kapitole „12. Riešenie 

problémov“.
5-7.  Počet používateľov v pamäti: 8 osôb
5-8.  (fat) Meranie podielu telesného tuku: 5 % ~ 50 %
5-9.  (TBW) Meranie podielu vody v tele: 10 % ~ 80 %
5-10.  (MUS) Meranie podielu svalov v tele: 10 % ~ 80 %
5-11.  (BONE) Meranie podielu kostí v tele: 0,5 kg ~ 8,0 kg
5-12.  (BMI) Parameter indexu telesnej hmotnosti
5-13.  (KCAL) Denná potreba kalórií
5-14.  Zapnutie: Postavte sa na váhu, váha sa automaticky zapne.
5-15.  Automatické vypnutie: Ak váhu dlhšie ako 10 sekundách nepoužívate, 

automaticky sa vypne.

6.		Použitie	s	nižšie	uvedenými	operačnými	systémami

 IOS 8.0 Android 4.3

7.  Aplikácia (AiFit)
Váha sa dá s aplikáciou spojiť pomocou Bluetooth. Aplikácia AiFit 
pre Android a iOS je k dispozícii v obchodoch Google Play (Android) 
a APP Store (iOS).

Aplikáciu „AiFit“ môžete nainštalovať aj naskenovaím QR kódu.

8. Poznámka
Váhu je možné spárovať s mnohými zariadeniami, ale výsledky sa môžu 
odosielať len jednému zariadeniu. Ak váhu používajú dvaja používatelia, nie 
je možné váhu pripojiť naraz k dvom aplikáciám. Ak chcete zvoliť druhého 
používateľa, prvý používateľ musí vypnúť aplikáciu aj bluetooth.

9.  Prevádzkové pokyny
1.  Zapnite Bluetooth v mobilnom telefóne / tablete. Váha môže zostať nečinná.
2.  Spustite aplikáciu. Zaregistrujte sa (e-mailová adresa, heslo) alebo sa 

prihláste, ak už máte vytvorený účet.
3.  Aplikácia automaticky vyhľadá váhu, pripojí sa k nej a priradí ju k vášmu účtu. 

Vždy, keď váhu zapnete, aplikácia sa automaticky pripojí, ak je váha v blízkosti 
mobilného telefónu / tabletu.



10. Rozhranie

Nastavenie 
používateľa

Zmena jednotiek

Spárované 
zariadenie

Nastavenie 
jazyka

História meraní

Zdieľanie

Výsledky

Nastavenia

10-1.  Nastavenie používateľa
 V nastaveniach používateľa môžete pridať profily a upraviť ich. Každý 

profil má svoju vlastnú históriu meraní. Váha dokáže identifikovať 8 
používateľských profilov.

10-2.  História meraní
 V histórii meraní si môžete prečítať všetky predchádzajúce merania uložené 

v profile. Zároveň si môžete prezerať priemery z každého parametra.

10-3. Nastavenia
 Nastavenia aplikácie vám umožňujú prispôsobiť aplikáciu vlastným 

potrebám: Prevod jednotiek (kg / lb / st), Pripomenutie váženia, pripojenie 
váh (Bind alebo Unbind), aktualizáciu systému, nastavenie jazyka, atď.

 
Poznámka
Váha zobrazí všetky údaje až po prvom spárovaní s mobilnou aplikáciou.



11.	Ako	používať	váhu
11-1. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte používateľa, nastavte informácie o 

používateľovi a pripojte váhu, ak je zapnutá.
 
11-2.  Po ukončení nastavení v telefóne, si vyzujte topánky aj ponožky a 

odvážte sa. Zabezpečte dobrý kontakt medzi bosými nohami a kovovými 
elektródami. Po ukončení váženia sa váha automaticky vypne.

 

11-3.  Počkajte, pokým sa údaj o hmotnosti stabilizuje. Zostaňte stáť na váhe, 
pokým sa nezobrazia všetky hodnoty.

 

11-4.  Po chvíli merania zmiznú štyri „0“ postupne zľava doprava. Počkajte, pokým 
sa nezobrazia ďalšie hodnoty.

 

11-5.  Merania sa zobrazia postupne. Teraz môžete odstúpiť z váhy. Na LCD 
displeji sa zobrazí telesná hmotnosť, BMI, percento telesného tuku, 
percento vody, percento svalov, percento kostí, odporúčané kalórie a potom 
opäť hmotnosť. Výsledky sa na displeji LCD zobrazia dvakrát. 



12.	Riešenie	problémov

Ak pri používaní váhy narazíte na akýkoľvek problém, pred kontaktovaním 
servisného strediska si najskôr prečítajte informácie v nasledujúcej tabuľke.

Problém Príčina	 Riešenie
Váha sa 
nezapne.

• Skontrolujte 
batérie.

•  Hmotnosť pod 5 
kg.

•  Ak sa vo váhe nenachádzajú batérie vložte 
ich. Skontrolujte či sú batérie vložené 
správne.

•  Minimálna merateľná hmotnosť je 5 kg.
Na displeji 
sa zobrazí 
Lo.

Batérie sú vybité. Vymeňte batérie.

Na displeji 
sa zobrazí 
Err.

Bola prekročená 
maximálna možná 
hmotnosť.

Maximálna prípustná hmotnosť je 200 kg.

Na displeji 
sa zobrazí 
Err1.

Váha má problémy 
pri meraní 
množstva tuku 
v tele pomocou 
kovových elektród 
a nôh.

•  Zaistite, aby vaše bosé nohy boli v dobrom 
kontakte so všetkými 4 elektródami.

•  Meranie uskutočňujte bosí. Vyzujte si obuv 
aj ponožky.

•  Ak sú vaše nohy veľmi suché, mierne ich 
navlhčite.

•  Odstráňte z chodidla všetky zhrubnuté 
časti pokožky.

Chyba pri 
meraní 
hmotnosti.

• Váha nie je 
umiestnená na 
rovnom povrchu.

•  Skontrolujte 
zvolenú jednotku 
merania.

•  Vykonajte 
kalibráciu.

•  Váha musí byť umiestnená na rovnom a 
pevnom povrchu. Vyhýbajte sa kobercom a 
iným mäkkým povrchom.

•  V aplikácii nastavte správnu jednotku, kg / 
lb / st.

•  Kalibrácia: Pritlačením na stred váhy, váhu 
aktivujete, počkajte asi 10 sekúnd, pokým 
číslice „0,0“ nezmiznú z LCD displeja. Viac 
informácií nájdete v kapitole „2. Kalibrácia“.

Aplikácia sa 
nespojila z 
váhou.

Medzi váhou 
a mobilným 
telefónom 
je problém 
s pripojením 
Bluetooth.

•  Uistite sa, že je zapnutá funkcia Bluetooth.
•  Skontrolujte, či sú vo váhe vložené batérie 

a či sú funkčné.
•  Vypnite iné zariadenie Bluetooth.
•  Pamätajte, že k váhe je možné pripojiť len 

jedno zariadenie.
•  Zatvorte aplikáciu a Bluetooth v iných 

zariadeniach, ktoré váhu používajú.


