
WiTscale S220
Bluetooth 4.0 Body Scale

With Body Fat Measurement

USER MANUAL

INTRODUKTION
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Om WiTscale

Vikt gränser  : 5 till 150 Kg
Body Fat gränser  : 5 - 50 %
Power Supply   : AAA battery x 3
Operating Temperature  : 5 til35°C
Wireless Standard   : Bluetooth 4.0 
Frequency Range  : 2400 – 2480 MHz
Operation Range   : 10 meter

SPECIFIKATIONERBATTERIER
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1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation.
2. Changes or modi�cations not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

BATTERI INSTALLATION

LCD DISPLAY
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3T Då skärmen visar 0.0 

VIKT OCH BODY FAT MÄTNING

3.Vågen är utrustad med automatisk avstängning
funktion. När du färdig med mätningen, kommer
den att slockna efter ca 15 sekunder.
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APPS
För att ställ  in  vågen  för  din iPhone eller iPad, 
behöver användaren att ladda ner våra gratis 
Appar från Apple AppStore på 
www.apple.com/apps och sökord för "WiTscale.

FCC ID: PXM-S1

Any unused scale and batteries must be disposed of according to the
local EPA regulations at the end of their service life.

Distributed by: Oy
Juvan Teollisuuskatu 15 b 

02920  Espoo Finland

Made in China

email support:
info@insmat.fi.

iPhone and iPad are the registered trademarks of Apple Inc.
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Om du vill ändra displayenheten på vågen, 
tryck på knappen på undersidan av vågen. 
Displayenheterna kommer att växla mellan l
b, kg och st.

lb: pound
kg: kilogram
st: stone

ÄNDRING AV DISPLAY ENHET

Obs! Om du ändrar displayenheten på våg
en kommer det oxkså automatiskt att ändra 
mätvärdets enhet på Smartphone Apps. 
Användaren kan byta sin önskade displaye
nheten i inställningsfliken på Apps.

SWE
Tack för att du köpt vår produkt Bluetooth Body S
cale S1 (F) med Body Fat mätning. Den stöder iP
hone 4S / 5 och nya generationens iPad. Vi reko
mmenderar starkt att läsa den här bruksanvisnin
gen innan du använder produkten.

WiTscale är en Bluebooth 4.0 ansluten digital våg.
WiTscale kan smidigt överföra din personliga vikt, 
kroppsfett och BMI data till din iPhone eller iPad. 
All inspelad data kan spåras och delas med dina
 vänner på Facebook.  Att konfigurera din 
personliga profil och fittness mål kommer att ta
 mindre än tre klick.

VARNING
1) Personer med pacemaker bör inte använda
denna produkt
2) Personer med metallimplantat kommer inte att
kunna erhålla noggranna avläsningar

Innehåll: 
1) WiTscale våg
2) 3 AAA batteries
3) Denna användar manuall

4) Snabbstartguide

Användare kan använda Appen för att mäta, följa 
, spara och dela sin vikt och kroppsfett uppgifter. 
Användaren kan också använda vågen som 
fristående enhet utan Apps men ingen kroppsfett i
nformationsdisplay på syns på vågen då.

Obs: För närvarande stöder  WiTscale endast 
Bluetooth 4.0 iOS-enhet. Äldre generationer av 
Bluetooth-teknik stöds ej.

Vikt överskrider gränsen. 
Användaren måste kliva 
av omedelbart

Låg batterinivå. Använ-
daren ska byta ut 
batterierna för korrekt 
drift

mätvärde

viktenhet

Ta bort batteriluckan som är på 
undersidan av vågen. Sätt 3 stycken 
AAA-batterier i facket med rätt polaritet 
som anges på vågen.

Efter insättning av
 batterier, visar LCD-s
kärmen full laddning i 
skärmen i ungefär 2 s.

 är den redo för att 
 mäta din vikt.

När varningsindikatorn visar LO, är det nödvändigt 
att byta batteri. Öppna på undersidan av enheten, 
batterifacket och byt ut till endast nya batterier. 
OBS, displayenheten har som standard LB (pound) 
efter att strömmen återställts.

OBS

1. Vikt kapacitet: 7kg - 150 KG. Vågen får endast
användas  inom detta viktområde för att den skall
fungera korrekt och inte skadas.
2. Placera INTE något på vågen då den inte är i
bruk.
3. Denna våg är till för att användas för att mäta
kroppsvikten hos en människa. Använd inte för and
ra ändamål .
4. För rengöring av vågen, använd en mjukt tyg
trasa med ingen rengöringsmedel. 
5. Stå alltid i mitten av vågen för en korrekt
mätning och använd inte vågen då du är blött.
6. För ett exakt resultat, använd vågen endast på
hårda & jämna ytor.
7. Förvara vågen på en sval och torr plats. Usätt
INTE för extrema temperaturer eller fukt.
8. Hoppa eller studsa aldrig på vågen. Skaka INTE
eller försöka inte ta isär vågen.9. 
Tryck inte tryck hårt på LCD-skärmen.

Kliv på skalan barfota och håll kontakt med 
elektroderna (rostfria ytor). Vikten kommer att 
visas på LCD-skärmen. När avläsningen är stabil
, kommer displayen blinka 3 gånger för att 
indikera att  mätningen är klar. För att göra en ny 
mätning, kliv bara ner från vågen och stig upp på 
den igen.

Sätt fötterna ordentligt på vågen enligt följande:

Anmärkningar: 
1. För att få noggrann mätning, se till att dina fötter är
i nära kontakt på alla fyra plattor av rostfritt stål och
stå rakt  uppåt med din kropp.
2. Vågen bör inte placeras på någon ojämn eller
heltäckningsmatta för att undvika obalanserad
mätning.
3. För att garantera noggrannhet, föreslår vi att använ
da vågen vid samma tid varje kväll (19:00 till 21:00)

BEGRÄNSAD GARANTI
Om WiTscale Digital vågen inte fungerar ordentligt på grund av defekter i ma
terial eller utförande inom 90 dagar från inköpsdatumet och när den används 
i enlighet med instruktionsboken som kommer med vågen. Alternativen är  
antingen (a) reparera produkten med nya eller renoverade delar, eller (b) ers
ätt med en ny eller renoverad enhet. Beslutet att reparera eller byta ut 
kommer att göras distributören. Alla retur eller ersättnings porto kommer att
 betalas av dig. Ett ursprungligt inköpskvitto krävs för att få garanti service. 
VIKTIGT: Denna begränsade garanti täcker inte normalt slitage, följd av
 olyckor, skador under transporten, felaktig användning, missbruk, felaktig 
hantering och skador av fukt eller vätska. Öppning  av hårdvaruenheten gör 
att den begränsade garantin automatiskt upphör att gälla.

www.insmat.fi




