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Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти. Надяваме се да сте доволни от работата на уреда. 

 

Прочетете внимателно Инструкцията за експлоатация преди да започнете работа с уреда. Запазете 

Инструкцията, включително гаранцията, фактурата или касовата бележка, ако е възможно и кутията и 

вътрешната опаковка на уреда. Ако давате този уред на други хора, моля, предавайте го заедно с 

Инструкцията за употреба. 



 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Прочетете внимателно Инструкцията за експлоатация преди да започнете работа с уреда. Запазете 

Инструкцията, включително гаранцията, фактурата или касовата бележка, ако е възможно и кутията и 

вътрешната опаковка на уреда. Ако давате този уред на други хора, моля, предавайте го заедно с 

Инструкцията за употреба. 

• Уреда е предназначен изключително за лично ползване, а не за търговска употреба.  

• Използвайте уреда само по предназначение. 

• Да не се използва уред, който е повреден. 

• Да се съхранява далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога да не се 

потапя в течности) и да се избягват удари в остри ръбове. 

• Не се опитвайте да поправяте уреда сами. Винаги се свързвайте с оторизиран техник или сервиз. 

• Обърнете особено внимание на следните „Специални инструкции за безопасност на уреда“. 

 

ДЕЦА 

• За да осигурите безопасността на децата си, моля, пазете всички опаковки (пластмасови пликове, 

кутии, полистирол и т.н.) далеч от тях. 

    ВНИМАНИЕ! (WARNING): 

    Внимание! Не позволявайте на малки деца да си играят с фолиото, тъй като има опасност от 

задушаване! 

• Децата трябва да се наблюдават по всяко време, за да се гарантира, че те не  си играят с уреда. 

 

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ТОЗИ УРЕД  

 

 ВНИМАНИЕ (WARNING): 

Ако повърхността е влажна или покрита с водни капки, моля избършете повърхността и изчакайте да 

изсъхне, тъй като има опасност от подхлъзване. 

 

△ ВНИМАНИЕ (CAUTION): 

• Поддържайте балансирането на уреда особено внимателно, тъй като това е доста прецизна 

измервателна техника. Не го натискайте със сила и не скачайте върху него.  

• Не претоварвайте уреда с повече от 180 килограма, за да се избегне увреждането му. 

• Ако кантара няма да се използва, моля, съхранявайте го само в хоризонтално положение. 

• Скалата за анализ на телесните мазнини не е подходяща за следните лица: 

      - Деца под 10 години и възрастни над 85 години. 

      - Лица със симптоми на треска, оток или остеопороза. 

      - Лица, подложени на лечение чрез диализа. 

      - Лица, които използват пейсмейкър. 

      - Лица, които вземат сърдечно-съдови медикаменти. 

      - Бременни жени. 

      - Спортистите, които извършват над 5 часа интензивни спортни дейности всеки ден. 

      - Хора със сърдечен ритъм по-нисък от 60 удара / минута. 

 

РАБОТА С БАТЕРИИТЕ 

 

 ВНИМАНИЕ (WARNING): 

• Не излагайте батериите на високи температури или директно на слънчева светлина. Никога не ги 

изхвърляйте в огъня. Има опасност от експлозия! 

• Пазете батериите от деца. Те не са играчка! 



• Не отваряйте батериите със сила. 

ВНИМАНИЕ (WARNING): 

• Да се избягва контакт с метални предмети като пръстени, пирони, винтове и така нататък. Има 

опасност от късо съединение! 

• В резултат на късо съединение, батерията може да се нагрее или дори да привлече огъня и това може 

да доведе до изгаряния. 

• За вашата безопасност полюсите на батерията трябва да са покрити с лепенки по време на 

транспортиране й. 

• Ако батерията протече, трябва много да се внимава да не попадне част от нея в очите и ако това се 

случи, незабавно трябва да се потърси лекар. 

 

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 

 

  ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

1. Поставете 4 батерии тип AAA / R03- моля уверете се, че поляритета е верен, когато ги поставяте. 

2. Затворете отделението за батериите отново. 

3. Ако уреда не се използва за продължителен период от време, моля, извадете батериите, за да се 

предотврати изтичане на киселината от батерията. 

4. Ако съобщението "Lо" се появява на дисплея, значи батериите са изтощени и трябва да ги смените. 

 

△ ВНИМАНИЕ(CAUTION): 

• Различните видове батерии или пък старите и новите батерии не трябва да се използват заедно.  

• Батериите не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци. Изхвърляйте използваните батерии на 

подходящите, определени от закона, за това места. 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧЕТА 

 

1 Повърхност за контрол 

2 Дисплей 

3.Бутон надолу- DOWN ▼ 

4 Бутон нагоре- UP ▼ 

5 Бутон за настройка -SET-бутон 

 

 

 

Р0-Р9 – избор на потребител от 1 до 9 



Male/Female – избор на пол на потребителя – мъж / жена 

Viscus – Количество на мазнините в кухините 

Body age – Възраст на тялото 

Water – нива на водата в тялото 

Muscle – Мускулна маса 

Bone – Костна маса 

BMI – Индекс на телесната маса 

Pr: - Протеинови нива 

Fat: - Нива на мазнините 

Cm: - Сантиметри 

Kg: - Килограми 

BMR: - Препоръчителни дневни калории 

Body score: - Резултат 

„%” – Телесна оценка, Процент телесни мазнини / телесна вода / телесна маса / тегло на костите / 

протеинова маса 

 Пропорцията на мазнините е прекалено ниска 

 Пропорцията на мазнините е в нормалните нива 

 Пропорцията на мазнините се покачва 

 Пропорцията на мазнините е прекалено висока 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Максимално тегло: 180.kg ( 330.7lb / 23: 6st ) 

Мастна тъкан - мерна единица: 0.1% 

Измерване на водата в тялото- диапазон: 0.1% 

Мускулна маса за измерване: 0.1% 

Костна маса – 0.1% 

Мастна тъкан - измервателен обхват: 5,0% -50.0% 

Капацитет на паметта: 10 

Възраст: от 10 до 85 години 

Възможни стойности на височина – от 75 до 225 см 

Нето тегло на устройството: 2.5 кг 

Захранване: Батерии 1.5V тип "AAA" / R03 "(не са включени в комплекта) 

 

Това устройство е тествано спрямо всички приложими CE регулации, като електромагнитна 

съвместимост и ниско волтови директиви, в съответствие с последните предпазни регулации.  

Производителят си запазва правото да прави технически промени без предизвестие!  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ  

 

 ВНИМАНИЕ (WARNING): 

Не използвайте кантара, ако имате пейсмейкър или друг медицински имплант с електронен компонент. 

Функцията на импланта може да бъде нарушена от измерването. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 



Устройството може да функционира правилно само ако стоите на контактната повърхност с голи, сухи 

крака! 

Основният принцип на това устройство се основава на измерването на електрическото съпротивление 

в рамките на човешкото тяло. За да се определи действителното състояние на тялото, устройството 

подава слаб, незабележим електрически сигнал към тяло. 

Този сигнал е обикновено безопасен! Все пак, моля, прочетете нашите специални инструкции за 

безопасност! 

Методът за измерване се нарича "био-електрически анализ" (BIA), фактор, който се основава на 

връзката между телесното тегло и свързаните водни проценти на тялото, както и на друга биологична 

информация (възраст, пол, телесно тегло). 

Има хора с голямо тегло с добре балансирана процент между мазнини и мускулна маса, а има и 

привидно слаби хора със значително висока телесна мазнина. Мазнината е фактор, който поставя 

сериозен натиск върху тялото, по-специално на сърдечно-съдовата система. Затова контрола на двете 

стойности (мазнини и тегло) е предпоставка за здраво тяло в добра форма . 

Телесни мазнини 

Мастната тъкан е важен компонент на тялото. Като защитник на ставите, тъй като мастната тъкан е 

витаминно хранилище и регулатор на температурата на тялото, мазнините играят жизнено важна роля 

в тялото. Затова целта не е радикално намаляване на дела на мазнините в тялото, а по -скоро - да се 

постигне и поддържа здравословен баланс между мускулната и мастната тъкан. 

Водата е важна за нашето здраве: 

Приблизително 55-60% от човешкото тяло се състои от вода, в зависимост от възрастта и пола е в 

различни количества. Водата изпълнява няколко задачи в човешкото тяло:  

• Тя е градивният елемент на нашите клетки. Това означава,че всички клетки в нашето тяло(без 

значение дали са клетки на кожата, жлези, мускулни клетки, мозъчни клетки или други, те са 

функционални само ако съдържат достатъчно вода. 

• Тя е важен разтворител за важни вещества в нашето тяло. 

• Тя е средство за транспортиране на хранителни вещества, собственни вещества на тялото ни и 

продукти на метаболизма. 

• Ориентировъчни стойности за телесните мазнини и съдържанието на вода в организма като 

процент (приблизителни стойности) могат да се видят в таблицата по-долу. Тя показва 

зависимоста на стойностите с възраста и пола. Винаги внимавайте за водния си баланс  ,който 

както и нивото на мазнините претърпява силни колебания през целия ден. За да имате винаги 

верни стойности, мерете по едно и също време през деня. Изчислените резултати на телесните 

мазнини и ниво на водата трябва да се считат само за референтни стойности. Не се препоръчва 

те да се използват за медицински цели. Моля, винаги се консултирайте с лекар, ако имате 

въпроси относно медицинско лечение или диета, за да се постигне нормално телесно тегло.  

 

 

Възраст  

     (години ) 

Жени Мъже  

Телесни мазнини  Вода в тялото Телесни мазнини  Вода в тялото 
 

под или 

равно на 30 

години 

4.0-20.5 66.0-54.7 4.0-15.5 66.0-58.1 Под ниво 

20.6-25.0 54.6-51.6 15.6-51.6 58.0-55.0 Нормално 

25.1-30.5 51.5-47.8 20.1-24.5 54.9-51.9 Над ниво 

30.6-50.0 47.7-34.4 24.6-50.0 51.8-34.4 

Наднорменно 

тегло 

над или 

равно на 30 

години 

4.0-25.0 66.0-51.6 4.0-19.5 66.0-55.4 Под ниво 

25.1-30.0 51.5-48.1 19.6-24.0 55.3-52.3 Нормално 

30.1-35.0 48.0-44.7 24.1-28.5 52.2-49.2 Над ниво 

35.1-50.0 44.6-34.4 28.6-50.0 49.1-34.4 Наднорменно 



тегло 

 

 

УПОТРЕБА 

Устройството е с много чувствителен сензор. Ако искате да промените настройките, просто натиснете 

бутоните леко с пръст. Ако устройството не реагира на допир, почистете повърхността на стъклото с 

мека, суха кърпа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Мащабите са настроени фабрично на единици "кг" и "см". 

За да промените настройките на "LB" или "кг" и "Ft: в", се процедира както следва: 

Включете уреда натиснете леко с крак по повърхността.  

Натиснете Бутона UP и изберете мерните единици кг / LB / ST. 

 

ФУНКЦИЯ „ТЕГЛО“ 

 • Поставете скалата върху твърда и равна повърхност (избягване на килими).Един  неравномерен под 

допринася за неточно измерване. 

 • Застанете на кантара и с двата крака. Устройството се включва автоматично. 

 • Разпределете теглото си еднакво и изчакайте скалата за определяне на теглото си. 

 • Цифрите на дисплея ще мигат преди точното тегло да бъде показано. 

 • За да се удължи живота на батерията, устройството автоматично ще се изключи 10 секунди, след 

като сте слезли от скалата. 

 

 ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

 • Скалата има стойности по подразбиране, които могат да се променят, както е описано по-долу. 

 • Извършете следните стъпки в последователност и в рамките на няколко секунди. Иначе, 

устройството автоматично ще анулира въведения режим. 

 • Натиснете бутона SET. Пространството за памет ще започне да мига на дисплея (P0).Потвърдете 

настройката като натиснете SET или изберете друга памет чрез натискане на UP / DOWN бутона. 

После натиснете бутона SET,за да отидете на следващата настройка. 

 • Символът за "мъжки" или "женски" пол ще светне. Потвърдете настройката с натискане на SET 

бутона или използвайте UP / DOWN бутона, за да изберете символа за вашия пол. После натиснете SET, 

за да отидете на следващата настройка. 

• Настройката за възраст ще светне. Изберете вашата възраст, като натиснете UP или DOWN бутона. 

Задържайки един от бутоните надолу ще ускори процеса. Потвърдете данните си като натиснете SET 

бутона. 

 • Настройката за височина ще светне. Изберете височината си, като натиснете UP или DOWN бутона.  

Задържането надолу на един от бутоните ще ускори процеса. Потвърдете данните си като натиснете 

SET бутона. Ако само запаметеното положение и даннит 0.0 кг се показват на дисплея, режимът на 

въвеждане за тази запаметена позиция е завършен. 

Вече имате следните опции: 

• Можете да промените единиците за тегло и вид мерна единица. Натиснете UP бутона докато 

достигнете до желаната единица за тегло. Единицата за височина автоматично се променя.  

• Натиснете SET бутона, за да видите избраните стойности. 

• Направете настройки за друг потребител. Има общо 10 свободни места за потребители. 

Натиснете SET и сменете чрез натискане на UP и DOWN бутоните. Продължете както е 

описано по-горе. Ако искате да направите промени, натиснете SET(мига USER). Изберете 

необходимия потребител чрез бутоните UP и DOWN. Продължете както е описано по-горе. 

• Вие можете да започнете меренето веднага. 



 

МЕРЕНЕ И АНАЛИЗ. 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

 • Устройството може да функционира правилно само ако стоите на него с голи, сухи крака! 

 • Ако е необходимо почистете контактната повърхност за подобряване на резултатите. 

 • Заради значителното колебание на мазнините в тялото, не може да се постигне някакъв определен 

стандарт при тяхното измерване. 

Оптималното време за тестване е между 18:00ч. и 8ч. след обяд, тъй като мазнините в тялото остават 

сравнително последователни през този период от време. 

 • Натиснете SET бутона. На дисплея се изписва 9USER и се съхранява настройката.) Използвайте 

бутона UP/ DOWN, за да изберете запаметената позиция, там където сте записали вашите данни. 

 • Изчакайте на дисплея да се изпише USER и 0.0kg (0.0lb / ва) и да спре да мига. 

 • Застанете на контактната повърхност на кантара с двата крака. 

 • Първоначално, вашето тегло ще започне да се отразява мигащо на дисплея. 

 • След няколко секунди, ще се покажат следните резултати: 

   1.  

-съдържанието на телесните мазнини в % 

- съдържанието на вода в организма в %  

- съдържанието на мускулна маса в % 

- съдържание на костната маса в % 

- необходимите калории на ден 

 -съдържанието на мазнини в кухините в % 

- Ниво на протеините в % 

- възрастта на тялото 

- анализа на резултатите под формата на символи 

- настоящия пол 

- настоящия вид 

- настоящата височина 

- настоящата възраст 

   

Последователно тези данни ще бъдат показани на дисплея. След това уреда ще се изключи 

автоматично. 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ ЗА ГРЕШКА 

  ЗАБЕЛЕЖКА: 

Ако се появи съобщение за грешка на дисплея, изчакайте, докато уреда не се изключи. 

След това го включете отново, за да рестартирате операциите. Ако съобщението на дисплея за грешка 

не е изчезнало, извадете батериите от отделението за батерии и изчакайте 10 секунди. 

  

Символ на дисплея Какво означава символа 

8888 

самостоятелен тест на уреда 

(когато е включен)-уреда се 

само-проверява дали 

функционира правилно  

Lo 
батерията е изтощена 



Err 

процента на мазнини не 

фигурира в заложените 

стойности на уреда 

EEEE 

теглото, което се измерва е 

над разрешеното 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА 

Не потапяйте уреда във вода. 

Не използвайте абразивни препарати при почистването му. 

 

• Почистване на устройството се прави с леко навлажнена кърпа. Уверете се, че в уреда не се 

просмуква вода или влага. 

 • Използвайте продаваните в търговската мрежа препарати или сапуни за почистване. 

 • Подсушете добре уреда след почистването му със суха и мека кърпа. 

 

ВАЖНО: 

 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с 

недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност; 

 

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

  

 

 

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

Можете да помогнете за опазване на околната среда! 

Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: 

изхвърляйте неработещи електрически съоръжения  в 

подходящия център за обезвреждане на отпадъци 


