
 

 
 

Kasutusjuhend 

Kehaanalüüsi funktsiooniga 
kaal Bluetooth-iga 



 

OLULINE TEAVE! HOIDA ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS! 
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see tuleviku tarbeks kindlas kohas alles. 
Kui annate seadme edasi teisele isikule, on oluline jälgida, et ka kasutusjuhend kaasas oleks. 

• Seadet võib kasutada ainult koduses majapidamises. 

• Seadet võib kasutada ainult alla 180 kg kaaluv inimene. 

• Seade ei sobi kasutamiseks rasedatele. 

• Kuna läbi keha jookseb elektrivool, ei tohiks lapsed keha analüüsi funktsiooni ohutuse huvides  kasutada. Seejuures võivad 

nad ennast niisama muretult kaaluda. 

• Seade ei sobi kasutamiseks südamestimulaatorite- või muude meditsiiniliste implantaatidega inimestele. Keha 

rasvasisalduse näit võib olla ebatäpne diabeedi või muude meditsiiniliste/füüsiliste näidustuste tõttu. Sama kehtib ka väga 

treenitud sportlaste kohta. 
• Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, seda on kahjustatud või vette kastetud. 

Libisemisoht! 

Ärge seiske kaalul märgade jalgadega. Ärge seiske kaalul sokkides vms. Ärge asetage kaalu ebatasasele pinnale . 
Kaaludes ärge seiske seadme nurgal/servadel. 
Seiske kaaludes alati rahulikult seadme keskel, nii et kumbki jalg puudutab kahte elektroodi (vasak jalg kahte vasakpoolset ja  

parem jalg kahte parempoolset). 

Lastele ohtlik! 

Patareide allaneelamine võib olla surmav. Seetõttu hoidke patareid seade laste käeulatusest eemal. Kui patarei on 
alla neelatud, võtke viivitamatult arstiga ühendust. Hoidke pakendid lastest eemal. Need võivad põhjustada näiteks lämbumist. 

Patareidega seotud ohud! 

Patareisid ei tohi muljuda, lahti võtta, tulle visata ega lühistada. Kui patarei lekib, vältige kokkupuudet lekkiva 

vedelikuga. Loputage kõik kokkupuutunud piirkonnad ja pidage viivitamatult nõu arstiga. Patareisid vahetades jälgige õiget 
polaarsust (+/-). Kasutage ainult sama tüüpi patareid (4x AAA, 1,5 V). 
Kaitske patareisid liigse kuumuse eest. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta või kui patareid on tühjad, eemaldage need 

seadmest. Sellega aitate vältida lekkimisest tulenevat ohtu. 

Materjali kahjustamise oht! 

Kaitske seadet niiskuse eest! Hoidke seadet vee eest. 
Märja kaalu pind on libe. Hoidke seadme pind kuiv. 

Ärge hoidke seadet kuumas keskkonnas ja kaitske seda tugeva päikesekiirguse eest. 

Kaitske kaalu igasuguste löökide ja raputamise eest. 

Ärge püüdke seadet muuta või lahti võtta. 
Kõik parandustööd peab tegema kvalifitseeritud isik. 

Põrand võib olla kaetud mitmesuguste värvide või kunstmaterjalidega ning neid hooldatakse erinevate hooldustoodetega. 

Mõned nendest materjalidest sisaldavad aineid, mis mõjutavad ja pehmendavad seadme jalgu. Seetõttu asetage seadme alla 

mittelibisev alus. Ärge kasutage seadme puhastamisel tugevaid kemikaale ega puhastusvahendeid. 

Käesolevaga kinnitame, et vannitoa kaalude mudelid BS 430 connect / BS 440 connect, art. 40422/40423 vastavad Euroopa RTTE direktiivide 1999 / 

5 / EÜ põhinõuetele . Medisana AG vastavuse deklaratsiooni  võite küsida ettevõttest Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Germany, 

või alla laadida Medisana koduleheküljelt (www.medisana.com/bs430connect) (www.medisana.com/bs440connect). 
Lisainfo ja riigipõhise teeninduskeskuse aadressi leiate www.medisana.com/bs430connect / www.medisana.com/bs440connect. 

• Kasutusjuhend 



 

 

A) Tavaline kaalumine „pealeastumise“ funktsiooniga 

 

 

 
 

Lihtsalt astuge paljajalu kaalule (sokkide jms.-ta).  

 

B) Isiklike andmete salvestamine mälusse. 
Kaal võib salvestada 8 inimese andmed, kõikides 30 mälukohta (sugu, spordirežiim, kaal, 

vanus). Eelseadistatud väärtused on järgmised: Mees, 165 cm, 30 aastane, kg. 

 

Vajutage „SET“- nuppu, kuni 

mälu koht vilgub ekraanil. 
 

 Valige soovitud mälukoht 
kasutades -nuppe. 

 
Valiku salvestamiseks vajutage „SET“ 
nuppu . Jätkake vastavalt soo,  

sportlikkuse, pikkuse ja vanuse 
seadmisega.

 
Peale isiklike andmete 

seadistamist  kuvatakse 
ekraanile „0.0“. 
Seadistamise lõpetamiseks seiske 

lihtsalt paljajalu  kaalule. 

 
Ekraanile kuvatakse 

järgmised andmed:. 
• Kaal 
• Rasvasisaldus 
• Veesisaldus 
• Lihasmass 
• Luumass 
• BMR (kalorivajadus) 
• BMI

 

 

Sisestage oma isiklikud näitajad, nagu on kirjeldatud punktis B). Kaal ja nutitelefon tuleb paarida kui  Bluetooth® 4.0 

/Bluetooth® Smart®. Paigaldage kehtiv VitaDock+ rakendus ja järgige juhendis kirjeldatud samme.
 

 

 
 VitaDock+  rakendus 

on vabalt allalaetav 
rakenduste lehelt või 
Google Play lehelt. 

Käivitage rakendus. 
Veenduge, et 

internetiühendus (3G või 

WLAN) oleks stabiilne. 

Nüüd registreerige oma 

VitaDock konto. 

Kui teil oma kontot veel ei 
ole, registreerige see nüüd 
tasuta VitaDock onlines.

 

 

 

Kasutusjuhend 

 

 
*iOS: iPhone 4S ja hilisem, iPad 3 ja hilisem. Android:

Seadmed, mis toetavad GoogleAndroid Versiooni 4,3 ja Bluetooth 4.0 tehnoloogiat
C) Ühendage kaal oma nutitelefoniga*   

Aktiveerige oma 
seadme iOS või Androidi  
Bluetooth® . 

Kuvatakse teie kaal. 

Toksake „E“ sümbolile 
rakenduse vasakul pool , et 
siseneda rakenduse sätetesse 



 

 
 

 

D) Kaalu mõõtmine kasutades teie nutitelefoni ja VitaDock+ rakendust 
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Telefoni/tahvelarvuti ja ja 
kaalu ühenduse 
stabiliseerimiseks vajutage 
SET - nuppu ning valige oma 
mälukoht, mille olete 
sammus määranud. 
Seiske kaalul paljajalu  
(sokkide jms.-ta) ja jälgige 
mõõtmise lõppemist 
(kinnituseks kõlab 
lõpetamisel piiks). 

Kasutusjuhend 

 

Märkus Kui mõõtmise 
rakendusse andmeid 
üle ei kanta , korrake 
mõõtmist. 
Märkus Kaalu 
sünkroniseerimiseks 
rakendusega on vajalik 
stabiilne 
internetiühendus. 

OLULINE: Sisestage isiklik 
algkaal. Rakenduse profiilis 
valitud kaal peab vastama 

Nüüd valige sinine nupp „Connect“ kuvatud 
„Medisana Analysis Scales“ kõrval. 
Märkus: Kui kaal on juba teie 
mobiiltelefoniga paaritud, on nupp roheline.

Näidud ilmuvad peale piiksu „My 
device“ rakenduse menüü 
ilmumisel  

Valige „Personal settings“. 
Sisenege oma isiklikesse 
sätetesse ja puudutage 
lõpetamisel „Save“. See toob 
teid tagasi algmenüüsse 

Toksake uuesti sümbolil "E" 
vasakul, ja valige nüüd „Weight" 
ning sisestage oma  andmed. 
Lõpuks klõpsake 
"Save". 
 

Nüüd valige paremalt ülevalt 
sümbol „0“ See viib teid „My 

device“ menüüsse 

Mõõtmiste andmed kantakse 
automaatselt üle ja salvestatakse 
VitaDock + rakendusse 

Käivitage rakendus. Seiske kaalul paljajalu  (sokkide 
jms.-ta) ja jälgige mõõtmise lõppemist 
(kinnituseks kõlab lõpetamisel piiks). 

 

 Ekraanile kuvatakse järgmised 
andmed:. 
• Kaal 
• Rasvasisaldus 
• Veesisaldus 
• Lihasmass 
• Luumass 
• BMR (kalorivajadus) 
• BMI (kehamassiindeks) 

Nüüd valige sümbol „0“
paremal üleval. Nüüd valige 
roheline nupp „Connect“  „Medisana
Analysis Scales“ kõrval. 

Mõõtmiste andmed kantakse 
automaatselt üle ja salvestatakse 
rakendusse 



GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 
Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 

 


