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Smart Scale US10C
Chytrá váha UMAX Smart Scale využívá pokročilou technologii pro sledování hmotnosti a tělesných parametrů, jako tělesný tuk, BMI, metabolický věk, a další. Váha měří
technologií bioelektrické impedační analýzy (BIA). Váhu propojíte s mobilní aplikací,
kde můžete sledovat aktuální a historická data.

Stáhněte si aplikaci
Váhu UMAX Smart Scale připojíte pomocí Bluetooth k telefonu nebo tabletu. Stáhněte
si aplikaci Feelfit, která je k dispozici pro Android a iOS. Stačí naskenovat QR kód
uvedený níže.

Příprava na měření
Váha je dodávána se čtyřmi AAA bateriemi. Baterie vložte do váhy a můžete začít měřit
hmotnost. Pokud chcete měřit další parametry použijte mobilní aplikaci.

Propojení s aplikací
V telefonu zapněte Bluetooth a spusťte aplikaci. Po zadání základních údajů klikněte na
ikonu + pro přidání nového zařízení. Začne vyhledávání váhy. Stoupněte si na váhu pro
aktivaci. V aplikaci klikněte na nalezenou váhu pro potvrzení.
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Nastavení aplikace

Měření
Stoupněte na váhu a počkejte než se zobrazí vaše hmotnost. Následně se zobrazí
posunující se nula - probíhá měření tělesných parametrů. Po dokončení měření
tělesných parametrů se znovu zobrazí vaše hmotnost. Veškeré údaje se zobrazí v
aplikaci v telefonu.
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Přidání dalšího uživatele a přidání přátelů
V aplikaci můžete vytvořit několik účtů a zároveň se můžete propojit s přáteli, kteří mají
tuto aplikaci. Klikněte na záložku Můj účet, a poté na ikonu Přidat členy. Zde můžete
Přidat uživatele pro měření pro vytvoření dalšího účtu na vašem telefonu. Nebo
můžete Přidat přítele pro propojení s dalším uživatelem, který má tuto aplikaci. Zadejte
email dalšího uživatele. Ten musí toto propojení potvrdit. Po potvrzení se zobrazí v
záložce Můj účet.

Tipy pro měření
Pro co nejpřesnější a konzistentní měření doporučujeme používat váhu ve stejný čas
každý den. Vyvarujte se měření po namáhavém cvičení, po sprchování, koupání nebo
sauně, po konzumaci alkoholu, po vydatném jídle, nebo pokud máte horečku.
Váhu pokládejte na tvrdou podlahu. Pro přesné výsledky se važte naboso a s čistýma
nohama. Na váze stůjte rovně a chodidla mějte rovnoměrně.
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Displej váhy

Normální provoz

Vyměňte baterie

Není připojeno

Vyměňte baterie

Přetížení

Kalibrace

Upozornění
Nepouživejte pokud máte kardiostimulátor, EKG nebo jiný vnitřní lékařský přístroj.
Nepoužívejte v těhotenství.
Nepoužívejte na kluzké podlaze a pokud jsou vaše chodidla mokrá.
Údaje nemusí být přesné po těžké fyzické aktivitě.

Technická podpora
Infolinka: 800 118 629
Email: servis@umax.cz

Servisní středisko
ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111
Provozní doba:
po-čt 9:00-17:00
pá 9:00-16:00
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