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Lietošanas instrukcija 
Rūpīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijā sniegto informāciju un saglabājiet to vēlākai izmantošanai. 
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Ievads 
Mēs pateicamies Jums par Tanita Ķermeņa uzbūves monitora izvēlēšanos. 
Šis monitors pieder pie Tanita plašā veselības aprūpes ierīču klāsta. 
Šī lietošanas instrukcija Jūs iepazīstinās ar uzstādīšanas procedūrām un 
taustiņu funkcijām. Papildus informācija par veselīgu dzīvesveidu var tikt 
atrasta mūsu mājaslapā www.tanita.eu. 
Tanita produkcija sevī apvieno jaunākos pētījumus un tehnoloģiju inovācijas. 
Visus uzrādītos parametrus uzrauga Tanita Medical uzraugkomiteja, lai 
nodrošinātu maksimālu produktu precizitāti. 
 
Piezīme: Uzmanīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijā sniegto informāciju un saglabājiet to vēlēkai 
nepieciešamībai. 
 

Drošības pasākumi 
Ņemiet vērā, ka cilvēkiem ar elektroniskajiem medicīniskajiem implantiem, kā piemēram, 
elektrokariostimulatoru, nav ieteicams izmantot Ķermeņa uzbūves monitoru, jo tas caur ķermeni izstaro 
elektrisko signālu, kas var mijiedarboties ar aparatūras darbību. 
Grūtniecēm ieteicams izmantot tikai monitora svaru funkciju. Pārējās monitora funkcijas nav paredzētas 
grūtniecēm. 
Nenovietojiet šos svarus uz slidenas grīdas. 
Lūdzu, neizmantojiet šos svarus uzreiz pēc mazgāšanās vai sportošanas. Svaru platforma kļūst slidena, kad tā ir 
slapja. Lūdzu, pirms svaru izmantošanas notīriet to ar sausu, tīru drānu lai izvairītos no šķidrumu atrašanās uz 
platformas. 
 
Svarīgas piezīmes lietotājiem 
Šis ķermeņa uzbūves monitors ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem (vecumā no 5 līdz 17 gadem) ar 
standarta un atlētisku ķermeņa uzbūvi. 
Ar terminu „atlētiska ķermeņa uzbūve” Tanita definē personas, kuras nodarbojas ar fizizskām aktivitātēm 
aptuveni 10 h nedēļā un kuru sirds ritms ir aptuveni 60 sitieni minūtē vai zemāks. Tanita atlēta definīcija atbilst 
arī personām, kuras regulāri nodarbojušās ar fiziskām aktivitātēm vairāku gadu garumā, bet pašreiz nodarbojas ar 
fitnesu mazāk kā 10 h nedēļā. Ķermeņa uzbūves monitora funkcijas nav paredzētas grūtniecēm, profesionāliem 
atlētiem un svarcēlājiem. 
Iegūtie dati var tikt zaudēti, ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai pakļauta elektriskās strāvas svārstībām. Tanita 
neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri radušies iegūto datu zuduma gadījumā. 
Tanita neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kuri radušies ierīces izmantošanas rezultātā, kā arī 
zaudējumiem, kuri radušies trešās parsonas dēļ. 
Piezīme: Ķermeņa tauku procentuālā izteiksme ir atkarīga no ūdens daudzuma ķermenī, un to var ietekmēt 
organisma dehidrācija, kā arī pārāk liela uzņemtā šķidruma daudzums un faktori, kas saistīti ar alkohola lietošanu, 
menstruācijām, slimībām, intensīvu sportošanu utt. 
 

Iezīmes un funkcijas 
 

 

AA izmēra 
baterijas Elektrodi rokām 

SET (uzstādījumu) 
tausiņš USER (lietotājs) 

RESULT (iegūtais mērījums) / 
uz augšu taustiņš 
Ķermeņa tauku procentuālās 
izteiksmes taustiņš 

Mērījumu iegūšanas platforma 

ON/OFF 
(ieslēgšanas/izslēgšanas) 
taustiņš 

Elektrodi 

Ekrāni 

PAST 
(iepriekšējais 
mērījums) 
Muskuļu masa 
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SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI 
 

Bateriju ievietošana 
Atveriet baterijas vāciņu, kas atrodas platformas aizmugurē. 
Ievietojiet baterijas. 
Piezīme: Pārliecinieties, ka baterijas ievietotas atbilstoši polaritātei, 
kas norādīta ar + un – zīmēm. Ja beterijas būs ievietotas nepareizi, 
šķidrums var izlīt un radīt bojājumus virsmai uz kuras atrodas 
monitors. Ja ilgāku periodu nevēlaties izmantot monitoru, ir ieteicams 
izņemt baterijas pirms ierīces novietošanas glabāšanā. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka baterijas, kas pievienotas rūpnīcā iesaiņotajā 

pamatiepakojumā, var būt ar kritušos enerģijas līmeni, sakarā ar laiku, kuru tās pavadījušas dīkstāvē. 
 

Monitora pozicionēšana 
Novietojiet svaru platformu uz līdzenas virsmas, kas pakļauta minimālām 
vibrācijām, lai nodrošinātu drošu un precīzu mērījumu iegūšanu. 
Piezīme: Lai izvairītos no iespējamām traumām, nekāpiet uz platformas malām. 

Neraujiet rokām paredzētos elektrodus tālāk par garumu, pēc kura parādās sarkanā atzīme. 
 
Ieteikumi 
Šie svari ir uz tehnoloģiju pamata veidots precīzijas mērinstruments. 
Lai nodrošinātu tā ilglaicīgu un precīzu darbību, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar šīm instrukcijām: 
- Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt mērījumu iegūšanas platformu. 
- Glabājiet to horizontālā pozīcijā, kā arī pievērsiet uzmanību tam, lai uzglabāšanas laikā taustiņi 

netiktu ilglaicīgi noslogoti. 
- Izvairieties no nevajadzīgas ierīces pārvietošanas svārstīšanas un pakļaušanas vibrācijām. 
- Novietojiet ierīci tādā vietā, kur to tieši neapspīd saules stari un kas neatrodas tiešā sildelementu 

tuvumā, augsta mitruma līmeņa un temperatūru svārstību pakļautībā. 
- Nekādā gadījumā neiemērciet ierīci ūdenī. Elektrodu un stikla virsmu tīrīšanai izmantojiet 

alkohola bāzes tīrīšanas šķīdumu (notīriet ar tajā samērcētu mitru drānu), izvairieties no ziepju 
izmantošanas. 

- Nekāpiet uz platformas, kamēr tā ir slapja. 
- Neļaujiet pret platformu atsisties krītošiem objektiem. 
- Nepārvietojiet platformu, turot to aiz rokām paredzētajiem elektrodiem. 
- Neatlaidiet rokām paredzētos elektrodus, kamēr tiem pievienotais vads nav pilnībā ieritinājies 

tam paredzētajā mehānismā platformas iekšpusē. 
 
PRECĪZU MĒRĪJUMU IEGŪŠANA 
Lai iegūtu maksimāli precīzus mērījumus, tos vajadzētu izdarīt bez drēbēm un apaviem, kā arī jāievēro 
ikdienišķa šķidruma uzņemšana. Ja tomēr, veicot mērījumus jūs nenovelkat drēbes, obligāti novelciet 
zeķes un pārliecinieties, ka pēdas ir tīras, pirms uzkāpjat uz platformas. 
Pārliecinieties, ka papēži atrodas tieši uz elektrodiem. Nesatraucieties, ja pirkstgali ir nedaudz pāri 
platformas malai, jo datu precizitāti neietekmēs tas, ka Jūsu pirkstgali atrodas pāri platformas malai. 
Visprecīzākie dati tiks iegūti, ja regulārie mērījumi tiks veikti aptuveni vienā laikā. Uzgaidiet vismaz 3 
stundas pēc pamošanās, ēšanas vai sportošanas pirms veicat mērījumus. Lai arī tas, ka mērījumi netiks 
noņemti precīzi vienā un tajā pašā laikā, var nedaudz parādīties iegūto nolasījumu atšķirībās, tomēr 
tie būs pietiekami precīzi, lai noteiktu izmaiņas organismā, kamēr vien tiks ievēroti visi pārējie 
pamatnosacījumu (šķidruma uzņemšana, sportošana). 
Piezīme: Precīzu mērījumu iegūšana nebūs iespējama, ja jūsu pēdas būs netīras vai ceļgali saliekti, kā 
arī ja atradīsieties sēdus pozīcijā. 
 
AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS FUNKCIJA 
Automātiskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēgs ierīci šādos gadījumos: 
- Ja tiek pārtraukts mērījumu iegūšanas process. Ierīce izslēgsies 20 - 60 sekunžu laikā, atkarībā no 

veicamā mērījuma. 
- Programmēšanas laikā, ja ilgā kā 60 sekundes netiks veiktas tālākas darbības (t.i. nospiests kāds 

no taustiņiem). 
- Pēc tam, kad tiks pabeigta mērījumu iegūšana. 
Piezīme: Ja ierīce izslēgsies automātiski, sekojiet soļiem, kuri aprakstīti nodaļā par personīgo datu 
uzstādīšanu un saglabāšanu ierīces atmiņā. 

Atvērt kā tas 
parādīts 
attēlā. 
 
Bateriju 
ievietošanas 
virziens 
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LAIKA UN DATUMA ESTATĪŠANA 
 

1. Gada iestatīšana 
Ievietojiet baterijas, tad nospiediet ON/OFF taustiņu, lai sāktu gada iestatīšanu. 
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai iestatītu gadu un nospiediet SET 
taustiņu. Ierīce vienreiz iepīkstēsies, lai apstiprinātu ievadītos datus.  
 
 
 

2. Mēneša iestatīšana 
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai iestatītu mēnesi un nospiediet SET 
taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.  
Ierīce vienreiz iepīkstēsies, tā apstiprinot ievadītos datus. 
 
 
 
 

3. Dienas iestatīšana 
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai iestatītu dienu un nospiediet SET 
taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.  
Ierīce vienreiz iepīkstēsies, tā apstiprinot ievadītos datus. 
 
 
 

4. Stundu iestatīšana 
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai iestatītu stundas. Tad nospiediet SET 
taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.  
Ierīce vienreiz iepīkstēsies, tā apstiprinot ievadītos datus. 
 
 
 
 

5. Minūšu iestatīšana 
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai iestatītu minūtes. Tad nospiediet SET 
taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.  
 
Ierīce divreiz iepīkstēsies, tā apstiprinot ievadīto datumu un laiku. 
Pēc datuma un laika veiksmīgas ievadīšanas, ierīce automātiski izslēgsies. 
 
 
 
 
Piezīme: 
- Pēc baterijas nomaiņas vai arī, ja vēlaties atkārtoti iestatīt datumu un laiku, nospiediet un turiet 

taustiņu ar bultiņu uz leju (Down), lai sāktu datuma un laika iestatīšanas procesu. Bateriju maiņa 
automātiski dzēš visus līdzšinējos datuma un laika uzstādījumus, tāpēc pēc tās nomaiņas, tie ir 
jāievada no jauna. 

- Ja datuma un laika ievades laikā 60 sekundes vai ilgāk netiks veiktas nekādas tālākas darbības, 
ierīce automātiski izslēgsies. Šādā gadījumā ievadītie dati netiks saglabāti. 

- Ja jūs netīšām pieļaujat un vēlaties izslēgt ierīci, lai ievadītie dati/uzstādījumi netiktu saglabāti, 
nospiediet ON/OFF taustiņu, lai izslēgtu ierīci. Šādā gadījumā nekādi ievadītie dati netiks 
saglabāti. 
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PERSONĪGO DATU UN IESTATĪJUMU SAGLABĀŠANA IEKŠĒJĀ ATMIŅĀ 
Ierīci ir iespējams izmanot tikai, ja dati ir saglabāti vienā no personīgo datu atmiņām. 
 

1. Nospiediet ON/OFF taustiņu, kamēr roku elektrodi joprojām atrodas tiem paredzētajā 
vietā uz monitora 

Ekrānā parādīsies „0.0”. 
 

2. Sāciet iestatīšanu 
Nospiediet SET taustiņu. 
Ierīce vienreiz nopīkstēsies, lai apstiprinātu ierīces aktivizāciju, tiks attēlots personīgo datu numurs un 
ekrāns iemirgosies. 
Piezīme: Ja tuvāko 60 sekunžu laikā netiks veiktas nekādas tālākas darbības, ierīce automātiski 
izslēgsies. 
Piezīme: Ja netīši pieļaujat kļūdu vai vēlaties izslēgt monitoru pirms ievadīto datu/uzstādījumu 
saglabāšanas, nospiediet SET taustiņu, lai izslēgtu ierīci pirms ievadītās informācijas 
saglabāšanas. 
 

3. Izvēlieties personīgo datu saglabāšanas numuru  
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai izvēlētos personīgo datu numuru (1, 2, 3 vai 5). Kad 
ekrānā ir redzams numurs, kura datus vēlaties izmantot, nospiediet SET taustiņu, lai apstiprinātu 
savu izvēli. Ierīce vienreiz iepīkstēsies, lai apstiprinātu izvēlēto komandu. 
 

4. Ievadiet savu dzimšanas datumu 
Ievadiet savu dzimšanas datumu (gads/mēnesis/diena), 
izmantojot uz augšu/uz leju taustiņus. Nospiediet SET taustiņu, 
lai apstiprinātu izvēli pie katra parametra (pēc nospiešanas 
pārleks no gada uz mēnesi, nākamreiz no mēneša uz dienu). 
Pēc datu ievadīšanas ierīce vienreiz iepīkstēsies, lai saglabātu 
ievadītos datus. 
Piezīme: Ievadāmais vecums ir no 5-99 gadiem.  
 

5. Izvēlieties dzimumu  
Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai izvēlētos starp sieviete  , vīrietis , 

sieviete ar atlētisku ķermeņa uzbūvi  vai vīrietis ar atlētisku 

ķermeņa uzbūvi , tad nospiediet SET taustiņu, lai apstiprinātu izvēli. Ierīce vienreiz 
iepīkstēsies, lai apstiprinātu izvēli. 
 

6. Ievadiet garumu 
Ekrānā būs redzams standarta uzstādījumu garums kā 5’70’’, ja kā mērvienība būs izvēlētas 
pēdas un collas vai 170 cm, ja kā garuma mērvienība būs izvēlēti  centimetri. Garums ir ievadām 
diapazonā no 3’0.0’’ – 7’3.0’’ vai 90 cm – 220 cm. Izmantojiet uz augšu/uz leju taustiņus, lai 
ievadītu garumu, kad ekrānā redzama vajadzīgā vērība, nospiediet SET taustiņu, lai apstiprinātu 
ievadītos datus. Ierīce vienreiz iepīkstēsies, lai apstiprinātu jūsu izvēli un tad ekrānā parādīsies” 
0.0”, kas nozīmē, ka ierīce būs gatava darbam. 
 

7. Jūsu svara un ķermeņa tauku procentuālās izteiksmes mērīšana  
Pēc tam, kad ekrānā parādās 0.0, 30 sekunžu laikā uzkāpiet uz svariem. 
Nekāpiet nost pirms ekrānā nav parādījusies tauku procentuālā izteiksme ķermenī. 
Šis nolasījumus tiks veikts un attēlots ekrānā 40 sekunžu laikā. 
Pēc tam iekārta izslēgsies un iegūtais nolasījums tiks saglabāts iekšējā atmiņā. 
Piezīme: Ja uzkāpsiet uz svariem pirms ekrānā būs redzams 0.0, ekrānā parādīsies „Error”, kas 
nozīmē, ka būs radīta sistēmas kļūme un iegūtie nolasījumi netiks saglabāti. Savukārt, ja jūs 
neuzkāpsiet uz svariem 30 sekunžu laikā no 0.0 parādīšanās, ierīce automātiski izslēgsies. Šādā 

gadījumā no jauna jāveic uzstādījumu un personīgo datu ievade. 
 
Piezīme: Ja jūs vēlēsieties izmainīt dzimšanas datumu un/vai dzimumu, ierīce 
parādīs „Clr”(izdzēst). Ja izvēlēsieties  „YES” (jā), izmantojot uz augšu/uz leju 
datumus, tiks izdzēsti visi pie attiecīgā personīgo datu numura saglabātie dati. 
Ja izvēlēsieties „no”, izmantojot uz augšu/uz leju taustiņus, nekādas izmaiņas 
esošajos datos netiks veiktas un ierīce tiks izslēgta. 
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SVARA UN ĶERMEŅA TAUKU PROCENTUĀLĀS IZTEIKSMES MĒRĪŠANA 
Pēc personīgo datu ievades ierīce ir gatava darbam  

1. Nospiediet ON/OFF taustiņu, kamēr roku elektrodi 
joprojām atrodas tiem paredzētajā vietā uz monitora 

Ekrānā parādīsies „0.0”. 
 

2. Iegūstiet savus mērījumus  
Paņemiet rokām paredzētos elektrodus un uzkāpiet uz svariem.  
Jūsu ķermeņa svars tiks attēlots pirmais. 
Turpiniet stāvēt uz svariem. 
Ekrānā tiks attēlots jūsu personīgais profils un tad ķermeņa svars, BMI (ķermeņa 
masas indekss un tauku procentuālā izteiksme (%). Šie dati tiks attēloti 40 sekundes. 
Piezīme: Nenokāpiet no platformas, kamēr divas reizes nav atskanējis pīkstiens. 
 

 
 
 
Piezīme: Ja ekrānā parādās nepareizais personīgo datu numurs, jūs varat 
nomainīt personīgo datu numuru, izmantojot USER (lietotāja) taustiņu. 
Spiediet USER taustiņu, līdz ekrānā parādās jūsu personīgo datu numurs 
un profils. 
Pēc tam, kad esat izvēlējies savu personīgo datu numuru, nospiediet SET 
taustiņu un ekrānā automātiski parādīsies jūsu nolasījumi. 
Iegūtie dati tiks saglabāti monitora atmiņā pie jūsu personīgo datu 
numura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pārliecinieties, ka visi pirksti 
atrodas uz elektrodiem 

Nesalieciet ceļgalus 

Pārliecinieties, ka jūsu rokas ir 
pilnībā iztaisnotas un elkoņi 
nepieskaras pie ķermeņa 

Nevelciet roku 
elektrodus tālāk par 
sarkano atzīmi 

Pārliecinieties, ka pēdas 
pilnībā atrodas uz 
elektrodiem 
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Uzkāpiet uz svariem un nospiediet RESULT taustiņu, lai apskatītu 
iegūtos rezultātus.  
 
 
 
 
 

 
 
Piezīme: Bērniem (vecumā no 5-17) gadiem, ierīce attēlos tikai ķermeņa svaru, BMI (ķermeņa masas 
indeksu) un tauku satura ķermenī procentuālo izteiksmi. 
 
 
 
 
 

Viscerālo tauku 
līmenis Metaboliskais vecums 

BMR (ķermeņa bazālais 
metaboliskais indekss) 

Kaulu masa 

Ķermeņa tauku procentuālā izteiksme (%) 

BMI (Ķermeņa masas indekss) 

Ķermeņa svars 

Kopējais ūdens 
daudzums 
ķermenī (%) Muskuļu masa 

Ķermeņa uzbūves vērtējums 
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KĀ APSKATĪT KATRA SEGMENTA IEGŪTOS NOLASĪJUMUS 

Nospiediet taustiņu  vai taustiņu , lai apskatītu nolasījumus no labās rokas, kreisās rokas, 
labās kājas, kreisās kājas un rumpja, kamēr tiek attēloti konkrētie iegūtie dati par ķermeni. 
 

 

Ķermeņa tauku 
procentuālā izteiksme (%) Muskuļu masa 

Kopējais nolasījums 

Labā roka 

Kreisā roka 

Rumpis 

Labā kāja 

Kreisā kāja 
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IEPRIEKŠIEGŪTO DATU APSKATĪŠANAS FUNKCIJA 
 
Sekojošo iespēju iepriekš iegūtos nolasījums iespējams apskatīt, izmantojot RECALL (iepriekšiegūto 
datu apskatīšanas) funkciju. 
Lai apskatītu iepriekšējos nolasījumus, nospiediet PAST taustiņu, kamēr tiek attēloti pašreizējie 
nolasījumi. 
Lai aplūkotu citus iepriekš iegūtos nolasījumus, nospiediet RESULT taustiņu, katram no vēlamajiem 
nolasījumiem. Atkārtoti nospiediet PAST taustiņu, lai atgrieztos pie pašreizējajiem rezultātiem. 
 
Piezīme: Kā aplūkot iepriekš iegūtos nolasījumus neveicot jaunus mērījumus 
 Nospiediet ON/OFF taustiņu. Ekrānā parādīsies „0.0”. 
 Spiediet USER taustiņu līdz parādās jūsu personīgo datu atmiņas numurs. 
 Nospiediet SET taustiņu un PAST taustiņu, lai apskatītu iepriekš iegūtos rezultātus. 
 
 

 
 

Nospiediet taustiņu  vai taustiņu , lai apskatītu nolasījumus no katra atsevišķā segmenta 
(labās rokas, kreisās rokas, labās kājas, kreisās kājas un rumpja), kamēr tiek attēloti konkrētie iegūtie 
dati par ķermeni. 
Piezīme: Bērniem (vecumā no 5-17) gadiem, ierīce attēlos tikai ķermeņa svaru, BMI (ķermeņa masas 
indeksu) un tauku satura ķermenī procentuālo izteiksmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nolasījumi, kas iegūti 
pirms 12 mēnešiem Nolasījumi, kas iegūti pirms nedēļas Iepriekšējie nolasījumi Pašreizējie nolasījumi 



11 
 

VIESU REŽĪMA IESTATĪŠANA  
 
Viesu režīms ļauj jums ieprogrammēt ierīci vienreizējai izmantošanai bez 
datu piesaistes personīgo datu numuram.  
 
Nospiediet ON/OFF taustiņu, roku elektrodiem atrodoties tiem paredzētajā 
vietā uz monitora plātnes. Ekrānā parādīsies „0.0”. 
 
Paņemiet rokām paredzētos elektrodus un spiediet USER taustiņu līdz 
ekrānā parādās „Guest”. 
Nospiediet SET taustiņu un ievadiet datus par sevi, kā vecumu (Age), 
dzimumu (Sex), garumu (Height). Lūdzu, skatiet informāciju, kas sniegta 
6.lpp., lai iegūtu papildus informāciju. 
Pēc tam, kad ekrānā parādīsies „0.0”, uzkāpiet uz svariem, rokās turot rokām paredzētos elektrodus. 
 
Nenokāpiet no svariem, kamēr nav atskanējuši divi pīkstieni. 
Nolasījumi tiks attēloti 40 sekundes. 
 
TIKAI SVARU FUNKCIJAS IZMANTOŠANA  
Nospiediet ON/OFF taustiņu, roku elektrodiem atrodoties tiem 
paredzētajā vietā uz monitora plātnes. Pēc 2 vai 3 sekundēm 
ekrānā parādīsies „0.0”un ierīce iepīkstēsies. Kolīdz „0.0”būs 
parādījies ekrānā, uzkāpiet uz svariem. Parādīsies ķermeņa svars. 
Pēc iegūtās vērtības attēlošanas ierīce automātiski izslēgsies.   
 
 
 
 
 
 
 
SVARU REŽĪMA PĀRSLĒGŠANA Piezīme: Tikai modeļiem ar svaru 
režīma pārslēgšanas slēdzi 
Jūs varat pārslēgties starp attēlošanā izmantojamajām mērvienībām 
(kg/lb/st lb), izmantojot slēdzi skaru aizmugurē. 
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RĪCĪBA PROBLĒMSITUĀCIJĀS 
 
Ja rodas sekojošas problēmas ... tad ... 
 
- Ķermeņa svars tiek attēlots nepareizajās mērvienībās 
Skatīt, nodaļu par svaru mērvienību maiņu (11.lpp). 
- Ekrānā parādās „Lo” vai arī tiek attēloti visi dati, bet tad tie acumirklīgi pazūd. 
Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems. Nekavējoties nomainiet baterijas, jo vājš bateriju uzlādes 
līmenis var ietekmēt veikto mērījumu precizitāti.  
Piezīme: Bateriju nomaiņa neizdzēsīs ierīcē saglabātos iestatījumus un datus. 
- Mērījumu veikšanas laikā ekrānā parādās „Err” 
Lūdzu, stāvot uz platformas mērījumu laikā, centieties līdz minimumam samazināt veikto kustību 
daudzumu. 
Ierīce nespēj iegūt precīzus mērījumus, ja uz tās stāvošā persona veic aktīvas darbības. 
Tauku procentuālā izteiksme ķermenī ir lielāka kā 75%, nav iespējams iegūt nolasījumus. 
- Tauku procentuālās izteiksmes nolasījums netiek attēlots. 
Pārliecinieties, ka mērījumu iegūšanas laikā ir novilktas zeķes un pēdas ir pietiekami tīras, lai 
nodrošinātu kontaktu starp ādu un sensoriem. 
- Mērījumu veikšanas laikā ekrānā parādās „OL”. 
Nolasījumi nevar tikt iegūti, jo ir pārsniegta svara norma. 
 
 
 
 
 
Specifikācijas 
BC-545N 
Svara panesamība 
150 kg 
Svara pieauguma soļi 
0.1 kg 
Ķermeņa tauku procentuālā satura pieauguma soļi 
0.1 % 
Personīgie dati 
5 atmiņas 
Enerģijas avots 
4 AA baterijas 
Enerģijas patēriņš 
Max. 60-mA 
Strāva 
50 kHz, 100µA 
 

Svarīgi: 
Sekojoši apzīmējumi ir atrodami uz baterijām, kas var piesārņot apkārtējo vidi: 
Pb – baterija satur svinu 
Cd – baterija satur kadmiju 
Hg – baterija satur dzīvsudrabu 
 

Izlietotās baterijas aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem! 
Rīkojieties saskaņā ar vietējo likumdošanu par izlietotu bateriju nodošanu. 
 

Ierīce atbilst EC regulai 2004/108/EC par radiotraucējumu novēršanu.  
 
 


