
 WAGA ŁAZIENKOWA ANALITYCZNA BLUETOOTH
MODEL: AG51J

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Waga elektroniczna, łazienkowa z komputerem obliczającym parametry organizmu. Nowoczesny, przyciągający uwagę 
design sprawia, iż idealnie podkreśla ona piękno każdej łazienki.

• Niezwykle lekka i cienka waga wykonana z odpornego na uszkodzenia, hartowanego szkła. 
• Cztery rozmieszczone symetrycznie czujniki zapewniają maksymalną dokładność pomiaru. 
• Waga umożliwiająca pomiar wagi / masy ciała oraz procentowy pomiar poziomu wody. 
• Umożliwia także pomiar otłuszczenia organów wewnętrznych, masę mięśniową oraz masę tkanki tłuszczowej 

organizmu. 
• Oblicza BMI i dzienne zapotrzebowanie kalorii. 
• Waga dokonuje pomiarów na podstawie wzrostu, wagi, wieku i płci. Idealna dla sportowców i nie tylko. 
• Dzięki niej szybko sprawdzisz czy masz nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie - idealna dla osób 

odchudzających się. 
• Pamięć komputera na 8 osób o różnej płci, wieku, wadze i wzroście. 
• Wskaźnik wyczerpania baterii.
• Bezpieczna szklana powierzchnia (hartowana) o wymiarach 28cm x 28cm
• Nowoczesny, przyciągający uwagę design sprawia, iż idealnie podkreśla ona piękno każdej łazienki. 
• Funkcja automatycznego włączania i wyłączania oraz automatycznego tarowania.
• Opakowanie: kartonowe pudełko

2. Obsługa

A) Pierwsze uruchomienie / podstawowe informacje / wymiana baterii:
• Podważ klapkę baterii (na środku, na spodzie wagi) i włóż do środka 2 baterie AAA 1,5V zwracając uwagę na 

odpowiednią polaryzację. Zamontuj z powrotem klapkę baterii. Baterie znajdują się w wadze fabrycznie. 
• Waga samoczynnie się włącza poprzez stanięcie na niej bądź umieszczenie na niej obciążenia o minimalnej 

wskazanej wadze (2kg). Możliwe jest też manualne uruchomienie wagi poprzez pojedyncze kliknięcie przycisku 
na spodzie wagi (na wysokości wyświetlacza).

• Funkcja automatycznego tarowania – po kilku sekundach od dokonania pomiaru (na wyświetlaczu wyświetla się 
wówczas literka C i waga przechodzi do ponownego pomiaru)

• Wskaźnik zużycia baterii znajduje się w prawym, górnym rogu wyświetlacza. Pomiędzy nim, a wskazaniem wagi 
znajduje się ikonka 

B) Proste ważenie (bez używania modułu BT i dedykowanej aplikacji analitycznej):
• Stań na wadze. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się napis 0.0 KG
• Upewnij się, że waga stoi na wystarczająco twardej i równej powierzchni (np. podłoga w łazience).
• Przyciskając przycisk na spodzie urządzenia (na wysokości wyświetlacza) wybierz jednostki pomiaru wagi 

(kolejno są to: KG – LB – LB:ST)
• Stań na wagę i odczytaj wynik pomiaru. Zejdź z wagi, waga wyłączy się automatycznie po 20 sekundach nie 

używania.

C) Zaawansowany pomiar i analiza danych:

- Aby dokonać zaawansowanego pomiaru wagi z analizą danych należy pobrać na urządzenie 
mobilne (z systemem iOS bądź Android), aplikację wskazaną w dołączonej do produktu 
broszurki i podążać zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.
→ LINK DO DEDYKOWANEJ APLIKACJI:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chipsea.btcontrol.en

D) Komunikaty ostrzegawcze
• Err – PRZECIĄŻENIE - zbyt duża waga ciała. Pomiar jest możliwy tylko do 180kg

Jeżeli pojawi się taki komunikat należy zejść z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu
• Err – BŁĄD POMIARU - zanim staniesz na wagę zaczekaj aż pojawi się symbol 0.0 
• Err2 – Brak kontaktu między stopami, a elektrodami w wadze - upewnij się, że dotykasz gołymi stopami do dwóch elektrod
(pasków) umieszczonych po obu stronach wagi.
• LO – SŁABA BATERIA - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru

3. Specyfikacja
• Maksymalna dopuszczalna waga: 180 kg 
• Minimalna waga: 2 kg 
• Dokładność pomiaru: 100 g (0.1 kg)
• Jednostki pomiaru wagi (3) oraz temperatury: KG, LB, LB:ST oraz C’
• Dopuszczalny zakres wieku: 10-80lat (w przypadku analizy pomiaru zewnętrzną aplikacją!)
• Zakres pomiaru tłuszczu w organizmie: 5-50% 
• Zakres pomiaru wody w organizmie: 20-70% 
• Czytelny wyświetlacz LCD o wymiarach 73mm x 28mm (niebieskie podświetlenie)
• Samoczynne wyłączanie się (po 20 sekundach) oraz automatyczne tarowanie
• Wskaźnik zużycia baterii (prawy górny róg wyświetlacza)
• Wskaźnik dokonywania zaawansowanego pomiaru (po lewej stronie od wskaźnika baterii)
• Zasilanie: 2x bateria AAA (RO3) 1,5V (zaimplementowana w wadze)

4. Uwagi i środki ostrożności
• Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
• Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii tego samego producenta.
• Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
• Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować. 
• W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie.
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Osoby z rozrusznikami serca i metalowymi implantami nie powinny korzystać z urządzenia.
• Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - nierówności podłoża mogą

mieć wpływ na pomiar.
• Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej (”do góry nogami”), gdyż spowoduje to bardzo

szybkie wyładowanie baterii.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Używaj wagę ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/
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