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INSTRUKCJA OBSŁUGI CJ
ELETRONICZNA WAGA OSOBOWA TW0120
Waga TWO 120 umożliwia pomiary poziomu tłuszczu i wody w tkankach. tkanki kostnej i mięśniowej. dziennego
zapotrzebowania kalorycznego oraz BM\. Pomiary oparte na parametrach takich jak waga. wzrost. wiek itp ..
pozwalają określić kondycję organizmu.

_ WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Dokonywanie pomiaru
A. Stawać na wadze suchymi. bosymi stopamI.
B. Zaleca się dokonywania pomiarów o tej samej porze (np. 19.00 - 21.00).
C. Wyniki pomiaru mogą być błędne po wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych.

podczas stosowania forsownej diety oraz w sto me silnego odwadnienia.
D. Wagę należy używać na twardej i płaskiej powierzchni.

Podczas dokonywania pomiaru należy stać spokojnie.
E. Pomiar poziomu tłuszczu i wody w organizmie może dawać nieodpowiednie wyniki w przypadku:

- dorosłych powyżej 70 raku życia
(można używac zwykłego trybu ważącego)

- sportowców uprawiających bOdybuilding oraz zawodowych sportowców
F. Nie zaleca się użytkowania wagi przez:
- kobiety ciężarne
- chorych dializowanych
- osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami medycznymi

Ostrzeżenie
Zawartość procentowa tłuszczu. wody i mięśni oszacowana za pomocą urządzenia jest jedynie wartością
orientacyjną dla celów użytkownika a nie dla celów medycznych. Jeśli wspomniane wartosci procentowe sq
niższe lub wyższe od podanych wartości referencyjnych. należy skontaktować się z lekarzem w celu konsultacji.

_BATERIE

Waga zasilana jest baterią CR2032. Przed pierwszym użyciem wagi należy zdjąć
folię zabezpieczającą baterię.

WYMIANA BATERII:
1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Delikatnie pOdwazyć i wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię i delikatnie docisnąć aż do zaskoczenia zaczepu.

Proszę zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych poJemników.
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- waga maksymalna: 150kg
- dokładność podziałki: l00g
- dokładność wskazania: 1kg
- zasilanie: bateria CR2032

Stotus pozJomu tluSJ:czu .#

_ PANEL DOTYKOWY

(!)]
@ Przycisk włączenia i ustawiania parametrów

~ Zwiększenie wartości poprzez jedno przyciśnięcie.
'CJ Stałe przyciskanie guzika przyspieszy zwiększanie wartości.

C Zmniejszenie wartości poprzez jedno przyciśnięcie.
~ Stałe przyciskanie gUZika przyśpieszy zmniejszanie wartości.



_ ZMIANA JEDNOSTEK WAŻENIA
- Wlączyć wagę naciskając slapą.
- Odczekać kilko sekund aż no wskaźniku pojawi sięwartość "0.0".
- Zmienić jednoslkę wożenia (kg. Ib. sl:lb) dolykając przycisk .A lub ..•.
Przyuslawieniu jednostki wagi "kg" domyślną jednostką wzrostu będzie cm
natomiast po wybraniu jednostki wagi "Ib" (funty) domyślną jednostką wzrostu
będzie stopo (feet) oraz col (inch)

TRYB ZWYKŁEGO WAŻENIA
- Włączyć wagę naciskając stopą.
- Odczekać kilko sekund aż no wskaźniku pojawi sięwartość "0.0".
- Stanąć no wodze równomiernie rozmieszczając stopy.
- Odczekać kilko sekund aż wskazanie wagi się ustobilizuje i odczytać wskozonie wyświetlacza.

_ TRYB WAŻENIA ORAZ POMIARÓW KALORII. BMI . TKANKI TŁUSZCZOWEJ I KOSTNEJ I WODY W ORGANIZMIE
Włączyć wagę przyciskiem "SET"w celu ustawienia osobistych parametrów.

Przyciskami .A lub ..•. ustawić wzrost (100-240 cm).
Nacisnąć "SET"oby zatwierdzić wybór.
Wago jest gotowo do pomiarów.

Stanąć no wodze suchymi. bosymi stopami. Stopy muszą mieć kontakt z metolowymi czujnikami
umieszczonymi no platformie. Odczytać kolejne wyniki:
-wago
- pomiar tłuszczu
- pomiar wody
- pomiar tkanki mięsniowej
- pomiar tkanki kostnej
- BMI
- pomiar zapotrzebowania kalorycznego

Wyniki zostaną powtórzone dwa razy. Wago wyłączy się automatycznie w przypadku broku
czynności ze strony użytkownika.
Wprowadzone przez użytkownika osobiste parametry zostają zapamiętane. Powłączeniu wagi
należy wybrać swój kod przyciskami.A lub ..•. i przyciskiem "SET"zatwierdzić wszystkieparametry.
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Przyciskami .A lub ..•. ustawić osobisty kod (PO- P9).
Nacisnąć "SET"oby zatwierdzić wybór.

Przyciskami.A lub ..•. wybrać płeć 1ł (mężczyzno) lub ł (kobieto).
Nacisnąć "SET"oby zatwierdzić wybór.

Przyciskami.A lub ..•. ustawić wiek (10-80).
Nacisnąć "SET"oby zatwierdzić wybór.

TABELA NORM PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU I WODY W ORGANIZMIE

i

IKobieta Mężczyzna
Wiek STATUS

Tłuszcz% Nawodnienie% Tłuszcz% Nawodnienie%

t- f4.0-20.5
t- -

66.0-54.7 4.0-15.5 66.0-58.1 Zbyt szaupły
I - I- -

<=30 ,20.6-25.0 54.6-51.6 15.6-20.0 58.0-55.0 Normalny

125.1-30.5 51.5-47.8 20.1-24.5 54.9-51.9 Otyły

I -
30.6-80.0 47.7-13.8 24.6-80.0 51.8-13.8 Zbyt otyły

I 4.0-25.0 66.0-51.6 4.0-19.5 66.0-55.4 Zbyt szczupły

125.1-30.0 51.5-48.1 19.6-24.0 55.3-52.3 Normalny
>30

~-35.0 48.0-44.7 52.2-49.2 Otyły24.1-28.5- I-- -
I 35.1-80.0 44.6-13.8 28.6-80.0 49.1-13.8 Zbyt otyły



_ SKALA OCENY MIĘŚNI I KOŚCI

Kobieta Mężczyzna
Wiek

Mięśnie%

>38

Kości %

>10

Mięśnie % Kości %.L-

16-50 >31 >8

PARAMETR BMI

Wskaźnik BMI to padstawowy parametr określający otyłość. obliczany na
padstawie stosunku masy ciała do_wz_ro_s_tu_._..,.- ---.

Niski Normalny Zbyt otyły
<18.5 18.5~25 25~30

Otyły

>30

_KOMUNIKATY BŁĘDU

~ LO ~Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Należy wymienić baterię·

[E,-,- [ Komunikat przeciążenia wagi.
Nie wolno przekraczac dopuszczalnej maksymalnej wagi (150kg).
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

W przypadku gdy poziom tłuszczu jest niższy niż 5% na wyświetlaczu pojawi się
komunikat "FATL". Gdy poziom tłuszczu przekracza 50% pojawią się komunikaty
"FATH" i ERR2"sygnalizujące błędny pomiar.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra.
Nie stawać na wadze mokrymi stopami.
Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym.
Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.

• Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy
posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze. nie upuszczać wagi. nie uderzać
w szklaną platformę.
Do czyszczenia używać wilgotnej. miękkiej szmatki bez użycia środków
chemicznych. po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać w wodzie .

• Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modemizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów. które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu
lub recyklingowi.

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu. który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
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