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ОСНОВНИ ОМПОНЕНТИ  К
1. Платформа 
2. Бутон "SET" („ЗАДА НЕ”) за паметта ВА
3. Бутон "Up" („Нагоре”) 
4. Бутон "Down" („Надолу”) 
 
Модел 527 
 ПРОЦЕНТ НА ВОДАТА/ МАЗНИНИТЕ В ТЯЛОТО  
Телесни мазнини (%) 
Възраст Жени Мъже 

 
 

Ниско 
тегло Норма о  лн

тегло  Високо 
тегло Пълни Ниско 

тегло Норма о лн
тегло  Високо 

тегло Пълни 

10-39 14-20 21-25 26-31 32-38 11-17 18-23 24-29 30-36 

40-55 15-21 22-26 27-32 33-38 12-18 19-24 25-30 31-37 

56-80 16-22 23-27 28-33 34-38 13-19 20-25 26-31 32-38 

-* 
 Вода в тялото (%) 

Жени Мъже Възрас
т 

Ниско 
тегло Норма о лн

тегло  Високо 
тегло Ниско 

тегло Норма о лн
тегло  Високо 

тегло 
10-15 <57 57-67 >67 <58 58-72 >72 
16-30 <47 47-57 >57 <53 53-67 >67 
31-60 <42 42-52 >52 <47 47-61 >61 
61-80 <37 37-47 >47 <42 42-56 >56 
 



 

 
♦ 
ВНИМАНИЕ 
Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за 
бъдещи справки. 
Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност. 
Поставете кантара върху устойчива, равна повърхност. 
Не поставяйте кантара върху килими или други меки материали. Те могат да доведат до грешки в измерването. 
Повърхността, върху която поставяте електронния кантар и неговата платформа трябва да бъдат сухи, за да се избегне 
риска от евентуално подхлъзва . не
Не скачайте на или от кантара. 
Уредът се изключва автоматично няколко секунди след претеглянето. 
Препоръчително е теглото да бъде измервано по едно и също време. Най-добре е това да става преди закуска. 
 
ВНИМАНИЕ: 
За осигуряване на по-добра проводимост и получаване на верен резултат от анализа на съдържанието на вода 
и мазнини в тялото, е необходимо да се мерите с боси крака. Краката трябва да бъдат в добър контакт с 
металните части на повърхността. 
Не бива да използвате кантара, ако ви е имплантиран сърдечен стимулатор или носите в себе си друго 
електрическо или електронно устройство. 
Наличието на много течност, някои заболявания, приемането на храна, менструалният цикъл и др. могат да 
променят резултата от измерването. 
Този кантар е чувствителен електронен уред. Възможно е, други високочестотни уреди, като например мобилни 
телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови уреди да причинят смущения, ако 
кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от такива уреди в случай, че забележите някакви нередности 
на дисплея.. 
Електронният кантар не е предназначен за търговск или медицински цели. и 
Уредът е предназначен само за домашна употреба. 
Не потапяйте тялото на уреда във вода. При необходимост, почистете кантара с влажна кърпа. 
При почистване, не използвайте химически или абразивни средства, например метална тел, които могат да повредят 
повърхностите на уреда. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
Електронният кантар работи с две батерии от тип CR2032 от 3 V. (включени в комплекта) 
Отворете капака, разположен от долната страна на кантара и свалете защитния етикет от батериите, за да може да 
работи уреда. След това, установете превключвателя на желаната мерна единица Kg (килограми) - Lb (фунтове) - St. 
(стоунове). 
 
ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО 
 
•  ВКЛЮЧВАНЕ: За да включите кантара, докоснете леко с крак стъклената платформа в близост до LCD 
дисплея и изчакайте на него да се появи "0.0". 
•  Застанете в изправено положение на кантара, като поставите бавно първо единия, а след това и другия крак. 

 
 
ВНИМАНИЕ 
Ако искате да премерите само теглото си: 
• Ако се мерите с обувки, кантарът ще покаже резултата от измерването, след което на дисплея ще се появи "Errr2". 
Показанието за теглото и "Errr2" се показват последователно на дисплея. 

♦ 
 
 



 
Модел 527 
•  Когато се мерите с боси крака, кантарът ще покаже резултата от измерването на теглото, последван от 
съдържанието на вода в тялото. В такъв случай "не обръщайте внимание на показаната стойност за съдържанието 
на вода и мазнини в тялото", тъй като личните вид данни все още не са били въведени в п  на уреда. аметта
•  Показанията остават на дисплея още няколко секунди, След което кантарът се изключва. 
 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
•  Кантарът има допълнителна функция, която след претегляне позволява да се определи съдържанието на вода и 
мазнини във вашето тяло. За да можете да използвате тази функция, е необходимо да въведете и запишете в паметта 
на кантара следните данни: пол, височина и възраст. Кантарът разполага с памет, в която могат да бъдат записани 
личните данни на 10 лица. 
•  За да въведете данните в паметта на кантара, изпълнете следните стъпки. 
•  Натиснете бутона "SET" и изчакайте на дисплея да се появи "0.0". Натиснете отново "SET". На дисплея ще се 
появят програмируемите регистри на паметта (между P0 и P9). След това, като използвате бутоните "up" (3) и "down" (4), 
намерете "P0", за да въведете данните на първото лице. Натиснете "SET" за запаметяване. На дисплея се показват 
мигащи символи на мъж и жена. 
•  Използвайте бутони 3 и 4, за да изберете желания символ, след което натиснете бутона "SET", за да запаметите 
избраното. Веднага след това, на екрана се показва височината в сантиметри или в инчове, в зависимост от това каква 
мерна единица за теглото сте избрали преди това: KG (килограми), LB (фунтове) или ST (стоунове). 
•  Използвайте същите бутони, за да въведете височината, като увеличите или намалите показаната на дисплея 
стойност. Натиснете "SET" за запаметяване. На дисплея започва да мига показанието за възр тта. ас
•  Използвайте същите бутони, за да въведете възрастта. Натиснете "SET" за запаметяване. 
•  Сега, данните на лицето са вече записани в паметта. Изчакайте появата на "0.0" на дисплея. Кантарът се изключва. 
•  Повторете процедурата за всички лица, които ще ползват кантара. 
 
ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕНТА НА ВОДА И МАЗНИНИ В 
ТЯЛОТО 
•  След като сте въвели всички необходими данни в паметта на кантара, за да премерите теглото си и получите 
информация за съдържанието на вода и мазнини в тялото, изпълнете следното: 
•  Натиснете "SET", след което използвайте бутони 3 или 4, за да извикате на дисплея регистъра на паметта, 
съдържащ вашите лични данни. Изчакайте появата на "0.0" на дисплея. 
•  Стъпете на кантара и останете неподвижен. На дисплея първо ще се покаже резултатът за вашето тегло. След това 
се появява |QQQQ| и последвано след няколко секунди от процентното съдържание на мазнини във вашето тяло с  
"FAT" („МАЗНИНИ”) до него. След това се показва и резултатът за процента вода с "TBW" до него. Тези показания ще 
се покажат няколко пъти едно след друго, след което кантарът се изключва. Представените по-горе таблици ще ви 
дадат ориентация за съдържанието на вода и мазнини. 
 
Запомнете 
•  Ако на дисплея се появи "Err", това означава, че е било надхвърлено максималното тегло на кантара. 
•  Ако на дисплея се появи "Err2", това означава наличие на грешка при измерването на теглото или определянето на 
процентите или че липсва добър контакт между тялото и кантара (например при мерене с обувки). 
•  При появата на "Lo" на дисплея, трябва да смените батериите. За да го направите, отворете капачето на задната 
страна на кантара и сменете батериите. 
•  Сменете батериите, като обърнете внимание, че "+" трябва да бъде отгоре. 
* 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА                                                                       
• Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местната регулация на отпадъците. 
• Изхвърляйте батериите в съответствие с местната регулация на отпадъците. 
• Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на 
околната среда 
 
БЪЛГАРСКИ: В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички предвиждани от 
действащото им законодателство права. 
 

 


