
WiTscale S220
Bluetooth 4.0 Body Scale 

kehon rasvan mittaus

OHJEKIRJA
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4 5 6 7

SUOMI

: 5 to 150 Kg
: 5 - 50 %
: AAA paristo x 3 : 
5 to 35°C
: Bluetooth 4.0 
: 2400 – 2480 MHz : 
n 10 metriä

TIEDOT
painorajat
Body Fat Rajat
Virtalähde 
Käyttölämpötila 
Langaton Vakioverkko 
Taajuusalue 
 Toiminta alue 
'RAJOITETTU TAKUU
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jotka voivat aiheuttaa virheellisen toiminnan.
2. Muutokset, joita ei ole hyväksytty vastaava osapuoli, voivat mitätöidä 
käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Irroita akku luukku on laitteen pohjassa. 
Aseta 3 kpl AAA-paristoa lokeroon 
oikein päin merkitty laitteessa.

PARISTOJEN ASENNUS

LCD-NÄYTTÖ

Pakkauksen sisältö  
WiTscale sisältää:

1) 1) WiTscale vaaka
2) 2) 3 AAA-paristoa
3) 3) Tämä käyttöopas
4) 4) Pikaopas

ESITTELY
Kiitos tuotteemme hankinnasta Bluetooth Body 
Scale S1 (F) Body Fat Vaasta. Se tukee iPhone 4S / 5 
ja uuden sukupolven iPad ja Android laitteita. 
Suosittelemme että luet tämän käyttöohjeen ennen 
kuin käytät tuotetta.
TIETOJA WiTscale vaasta.
WiTscale on Bluebooth 4,0  digitaalinen 
vaaka,mittaa kehon rasvan ja paino indeksin. 
WiTscale  lähettää henkilökohtaisen paino, kehon 
rasva ja painoindeksin tiedot iPhonen , iPadin ja 
Android laitteisiin. Kaikkia tallennetuja tietoja 
voidaan seurata ja jakaa ystävien kanssa 
Facebookissa. Perustamalla oman henkilökohtaisen 
profiilin ja kunto tavoitetta voit seurata helposti.
VAROITUS

1) Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin ei tulisi 
käyttää tätä tuotetta
2) henkilöt joilla on metalli-implantteja eivät voi 
saada tarkkaa lukemaa 
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Kun asetat paristot, 
nestekidenäytössä 
näkyy kaikki tiedot 
noin 2 sekunnin ajan
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3 Sen jälkeen  
nestekidenäytössä näkyy 

0.0 arvo ja vaaka on 
valmis toimintaan.

Huomautuksia:
1. Saadaksesi tarkan mittauksen, varmista, että jalat ovat 
tiiviisti ruostumattomien teräslevyjjen päällä.
2. seiso suorana. 

kokolattiamatto estää toiminnan 
aseta vaaka kovalle alustalle.
3. Mittaa aina samaan aikaan (19:00 - 21:00)

Paino ja rasvanmittausohjelma
Astu Vaalle paljain jaloin niin että elektrodit 
(ruostumattomat pinnat)koskettavat ihoa.Paino 
näkyy LCD-näytöllä. Kun lukema on vakaa, näyttö 
vilkkuu 3 kertaa sen merkiksi, mittaus on suoritettu.
Mitataksesi uudelleen astu alas vaalta ja aloita 
alusta.
Aseta jalat huolellisesti vaalle kuvan mukaan:

3. Vaaka on varustettu
automaattisella virrankatkaisulla. Kun
mittauson valmis, se sammuu noin 15
sekunnissa. YKSIKÖN MUUTOS
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Huomautus:
Muuttaminen näyttöyksikölle asteikolla 
muuttaa automaattisesti mittaus lukuyksikkö 
Smartphone Apps. Käyttäjä voi vaihtaa 
haluamansa näyttöyksikön nojalla asetus 
välilehti sovellukset.

1. Paino kapasiteetti: 7kg - 150 kg. Älä käytä tämän 
paino alueen ulkopuolella.
2. ÄLÄ aseta mitään vaan pääle jos vaaka ei ole 
käytössä.
3. Tämä vaaka on tarkoitettu mittaamaan ihmisen  
painoa. ÄLÄ käytä muihin tarkoituksiin. 4.Vaan 
puhdistus , käytä pehmeää kangasta EI 
puhdistusaineita. 
5. Seiso aina  keskellä vaakaaÄLÄ käytä vaakaa 
märkänä

6. Tarkan tuloksen saamiseksi laita vaaka sileälle ja 
tasaiselle pinnalle.
7. Säilytä vaakaa viileässä ja kuivassa paikassa. 
ÄLÄ altista äärimmäisille lämpötiloille , kosteudelle.
8. Älä koskaan hyppää tai pompi vaalla. ÄLÄ 
ravista tai yritä purkaa vaakaa.

9. Älä paina LCD-näyttöä .. 

AKUT
Kun näet varoituksen LO, on tarpeen 
vaihtaa paristot. Laitteen pohjassa, on 
paristokotelo avaa ja vaihda uudet 
paristot. Muista, että näytön oletus on  
LB pauna vaihda se KG kiloiksi
 kun vaaka käynnistyy uudelleen. 
HUOMIO

Jos WiTscale Digitaalinen Vaaka ei toimi kunnolla, materiaali- tai valmistusvirhe 
takuu on 1 vuosi .Alkuperäinen ostokuitti on esitettävä  takuuhuoltoon.
Tärkeää: Tämä rajoitettu takuu ei kata normaalia kulumista, jotka johtuvat 
onnettomuuksista, kuljetusvaurioista, väärinkäytöstä,  kosteuden tai nesteiden 
aiheuttamat viat. Laitteen avaaminen  automaattisesti mitätöi tämän rajoitetun 
takuun.
FCC ID: PXM-S1

Käyttämättömät vaaka ja paristot on hävitettävä paikallisten  määräyksen 
mukaisesti.

Maahantuoja:
Insmat Oy.
Juvan teollisuuskatu 15B
02920 Espoo 
www.insmat.fi
Valmistettu Kiinassa

Sähköposti Tuki: 
info@insmat.fi 

www.insmat.fi

iPhone ja iPad ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Apple Inc.

APPS
Jotta saat seurannan toimimaan lataa ohjelma  
iPhoneen , iPadiin tai Android laitteeseen, käyttäjän 
pitää ladata ilmainen Sovellutus Applen AppStoresta 
tai Google Playstä  ja etsi  "WiTscale".
Käyttäjät voivat käyttää Ohjelmaa ja mitata, seurata, 
tallentaa ja jakaa kehon paino ja kehon rasva tietoja 
Sekä tallentaa asetuksia. Vaakaa voi käyttää myös 
ilman ohjelmaa mutta ilman rasvan mittausta
Huomautus:
Tällä hetkellä WiTscale  tukee Bluetooth 4.0 iOS-
laitteita sekä Android Bluetooth 4.0 laitteita. 
Vanhemman sukupolven Bluetooth-tekniikkaa ei 
tueta.

VAROITUS
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Paino ylittää rajan. 
Käyttäjän on noustava 
vaalta välittömästi

Akku vähissä. Käyttäjän 
tulee vaihtaa paristot 
jotta vaaka toimii 
oikein

kg- lb-st

kg- lb-st

kg- lb-st

mittausarvo

painoyksikkö

lb
kg

st

2 3lb
kg

st
lb

Vaihtaa mitta yksikön , paina nappia laitteen 
pohjassa .  lb kg ja st.

LB:  kg:  st:




