
ELEKTRONINIŲ SVARSTYKLIŲ INSTRUKCIJA

GAMINIO APRAŠYMAS

a – ekranėlis;
b – neslystantis paviršius;
c – skyrius baterijoms (dvi tabletės formos baterijos);
d – matavimo jutikliai;
e – funkcijų pasirinkimo mygtukai (svoris, amžius, lytis, ūgis ir kt.).

SAUGOS NURODYMAI

Šie  nurodymai  yra  labai  svarbūs.  Atidžiai  perskaitykite  naudojimo instrukciją  prieš  naudodami 
prietaisą ir neišmeskite jos. 
JOCCA neprisiima jokios atsakomybės už gaminio gedimus, jei jis buvo naudojamas netinkamai. 
Prieš pradėdami naudoti aparatą pirmą kartą, išpakuokite jį ir apžiūrėkite. Jei pastebėjote kokių nors 
defektų,  nenaudokite  prietaiso,  susisiekite  su  JOCCA,  kuri  yra  atsakinga  už  gamyklinius 
pažeidimus. 
Šis produktas skirtas naudojimui buityje. Nenaudokite prietaiso lauke. Nelaikykite prietaiso  ten, 
kur jį gali pasiekti žalingi klimato veiksniai, pavyzdžiui, lietus, sniegas, saulė ir t.t.
Nenaudokite jokių metalinių įrankių, nes galite pažeisti prietaiso paviršių.
Šis prietaisas gali būti naudojamas vaikų nuo 8 ir daugiau metų, taip pat žmonių su negalia, žmonių 
su  mažesniais  psichikos  sutrikimais,  žmonių,  kuriems  trūksta  patirties  ir  žinių,  jei  tik  jiems 
užtikrinama tinkama priežiūra ir jie tinkamai informuoti apie prietaiso naudojimo instrukcijas bei 
supranta apie žalą, kurią prietaisas gali padaryti.



Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams, kurie jaunesni nei 8 m., nepasiekiamoje vietoje.
Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį.
Laikykite prietaisą sausą, nelipkite ant svarstyklių šlapiomis pėdomis, nes galite paslysti.
Naudokite prietaisą ant lygaus, horizontalaus paviršiaus, nedėkite jo ant kilmėlių, kilimų ir pan.
Nekratykite, nemėtykite, neišmeskite svarstyklių, kad išvengtumėte pažeidimų. 
Šios svarsyklės yra itin tikslios, tad naudokite jas atsargiai, kad prailgintumėte jų naudojimo laiką.
Nedėkite ant svarstyklių per daug svorio, galite sugadinti svorio matavimo jutiklius.
Nesinaudokite prietaisu, jei gu turite širdies stimuliatorių ar kokį kitą elektroninį prietaisą.

Įspėjimas apie baterijas
Išimkite iš prietaiso baterijas, jei nesinaudosite prietaisu ilgą laiko tarpą.
Baterijos turi būti išmetamos į tam skirtus konteinerius.
Jeigu norėsite prietaisą išmesti, visuomet prieš tai išimkite baterijas ir išmeskite jas į tam skirtus 
konteinerius.
Jei baterijos turi nutekėjimą, niekuomet nelieskite jų plikomis rankomis.
Pakeiskite bateriją, kai ji nebeveikia.
Rekomenduojama naudoti to paties modelio baterijas ar jų atitikmenis.
Baterijos į prietaisą turi būti įdedamos pagal reikiamą poliškumą.
Niekada nedėkite prietaiso prie ugnies ar šilumos šaltinio.
Nemeskite baterijų į ugnį, nepalikite jų saulėkaitoje.
Niekada nemaišykite naujų baterijų su senomis ar išsikrovusiomis.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmą kartą, pašalinkite plastiką, esantį baterijos skyrelyje, kad 
atsirastų kontaktas ir prietaisas pradėtų veikti.
Norint gauti kuo tikslesnius duomenis, sverkitės basi ir stenkitės, kad pėdos liestų visus keturis 
jutiklinius apskritimus.
Skysčių  perteklius,  medikanmentų  naudojimas  ar  menstruacinis  ciklas  gali  įtakoti  rodomus 
duomenis.
Norėdami gauti svorio rezultatus, tiesiog atsistokite ant svarstyklių kelioms sekundėms. Jei norite 
pasirinkti svorio matą, paspauskite rodyklėlę žemyn ir pasirinkite kg / lb / st: lb.
Norėdami  matyti kūno riebalų,  kūno vandens, raumenų masės bei kūno masės ir kaulų santykį, 
turite įvesti savo duomenis. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
paspauskite  kvadratą.  P0  pasirodys  ekrane  (prietaisas  turi  atmintį  10  skirtingų  vartotojų,  su 
skirtingais numeriais nuo P0 iki P9, šie rodmenys bus rodomi apatiniame kairiajame ekrano pusėje), 
galite  pasirinkti  kiekvieną  atskirą  vartotoją  rodyklėmis,  rodmenys  (P0  ....  P9)  mirksės  tol,  kol 
pasirinksite reikiamą.
Po šio pasirinkimo dar kartą  paspauskite  kvadratą  ir  rodyklėmis  pasirinkite lytį:  vyro ir  moters 
siluetai mirksės, kol pasirinksite reikiamą lytį.
Po lyties pasirinkimo vėl  paspauskite kvadratą  ir  rodyklių pagalba įveskite  savo ūgį.  3  skaičiai 
mirksės, kol įvesite savo ūgį.
Po to, kai įvesite ūgį, vėl paspauskite kvadratą ir  rodyklėmis pasirinkite savo amžių.  2  skaičiai 
mirkės, kol pasirinksite amžių.
Po to, kai suvesite visus duomenis, naudotis svarstyklėmis bus labai paprasta: tiesiog įjunkite jas 
spausdami  kvadratą,  rodyklių  pagalba  pasirinkite  skaičių  su  savo  įvestais  duomenimis  ir  kai 
langelyje pamatysite skaičius 0.0, atsistokite basomis kojomis ant apvalių metalinių jutiklių.
Informacija ekranėlyje bus rodoma su  pertrūkiais.  Pirmiausia matysite savo svorį,  paskui kūno 
riebalų masę, TBW kūno skysčių rodiklį, raumenų masę, kaulų masės rodmenis, kalorijas ir KMI.
Kuomet  ant  svarstyklių  nebus  jokio  svorio  ir  ekranėlyje  matysite  nulį,  svarstyklės  išsijungs  po 
maždaug 6 sekundžių.



REZULTATAI

Riebalų kiekis % yra matuojamas remiantis šiais parametrais:

Amžius Moteris (%) Vyras (%)

Žemas Sveikas Aukštas Nutukęs Žemas Sveikas Aukštas Nutukęs

6 – 16 m. <18 18-28 29-35 >36 <10 10-18 19-23 >24

17 – 39 
m.

<20 20-32 33-38 >39 <12 12-20 21-25 >26

40 – 55 
m.

<23 23-35 36-41 >42 <13 13-21 22-26 >27

56 – 80 
m.

<24 24-36 37-42 >43 <14 14-22 23-27 >28

Vandens kiekio (%) lentelė:

Amžius Moteris (%) Vyras (%)

Žemas Sveikas Aukštas Žemas Sveikas Nutukęs

6 – 14 m. <57 57-67 >67 <58 58-72 >72

15 – 29 
m.

<47 47-57 >57 <53 53-67 >67

30 – 59 
m.

<42 42-52 >52 <47 47-61 >62

60 – 80 
m.

<37 37-47 >47 <42 42-56 >56

Raumenų santykio (%) lentelė:

Moteris (%) Vyras (%)

Žemas
Sveikas Aukštas Žemas Sveikas Nutukęs

<25,9 26-27,9 >30,9 <30,9 31-34,9 >39

Kaulų masės lentelė (kg)

Moteris (%) Vyras (%)

Svoris <40 kg 40-60 kg >60 kg >60 kg 60-75 kg >75 kg

Kaulų 
svoris

2,4 kg 2,6 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,6 kg 4,3 kg



KMI duomenys

KMI Žemas Sveikas Aukštas Nutukęs

<18,5 18,5-25 25-30 >30

Siūlomas kalorijų kiekis vienai dienai

Amžius Moteris Vyras

10-17 1300 1610

18-29 1210 1550

30-49 1170 1550

50-69 1110 1350

>70 1010 1220

Galintys ekranėlyje pasirodyti užrašai:
– pakeiskite baterijas, jei ekranėlyje matysite užrašą 'LO';
– 'Err' žymi perkrovą, nepamirškite, kad svarstyklės išlaiko iki 150 kg svorį;
– 'Err2' parodo, kad skaičiai buvo paskaičiuoti neteisingai, todėl svertis reikia iš naujo.

VALYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar produktų, kurios gali pažeisti svartyklių paviršių.
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį.
Naudokite drėgną šluostę ar kempinėlę prietaiso valymui.
Nedėkite ir nesandėliuokite prietaiso vertikaliai, netgi tada, kai juo nesinaudojate.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3 V DC (1xCR2032 3V).
Sustiprintas stiklas.
Maksimali apkrova 150 kg.
Minimali apkrova 5 kg.
Sveria 100 g tikslumu.
Šis prietaisas atitinka Žemos įtampos direktyvos 2006/95/CE ir elektromagnetinio suderinamumo 
direktyvos 2004/108/EC specifikacijas.

APLINKOS APSAUGOS DIREKTYVA   2002/96/EC  

Šis produktas buvo sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, 
kurie gali būti perdirbti ir naudojami pakartotinai.
Produktas atitinka 2002/96/EC Europos direktyvą.
Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite elektroninių prietaisų į šiukšliadėžes. Tinkamas produkto 
perdirbimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.


