Дигитална Bluetooth&WiFi
Смарт Везна FG280W
Кратка инструкция за употреба

Моля прочетете тази инструкция за употреба внимателно и я запазете за
бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този
продукт. Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са
причина за възникване на сериозни инциденти!
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте везната:
- Ако сте с поставен пейсмейкър или друг медицински имплантс електронни компоненти.
Правилното функциониране на импланта може да бъде затруднено!
- Ако сте със симптоми на едема, треска или остеопороза
- Ако сте в процес на диализно лечение
- Ако сте в процес на лечение на сърдечносъдово заболяване
- Ако сте бременна
I. Мерки за безопасност
• Везната е проектирана да издържа тегло до 180 кг. включително. Не надвишавайте това тегло,
поради риск от счупване на устройството!
• Този продукт не е играчка! Забранена е употребата от деца без родителски надзор!
• Не стъпвайте върху везната с мокри крака. Уверете се, че повърхността под везната и корпуса
на устройството са сухи. Съществува риск от подхлъзване!
• Не стъпвайте в ъглите на везната. Съществува риск от подхлъзване!
• Винаги проверявайте устройството за повреди преди употреба!
• Не използвайте продукта, ако той е с видимо повреден корпус!
• Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате продукта.
• Не поставяйте в близост до източници на топлина, както и под пряка слънчева светлина!
• Не съхранявайте и не използвайте продукта в помещения с висока влажност на въздуха!
• Винаги поставяйте везната на равни, солидни и сухи повърхности. Поставянето на везната
върху неравна повърхност може да е причина за показването на неточни резултати.
• Не изпускайте продукта! Уверете се, че няма опасност от падане на предмети върху везната,
които могат да счупят темперираното стъкло.
• Никога не скачайте върху повърхността на везната!
• Не потапяйте везната във вода или друга течност! Не позволявайте проникването на вода
и/или други течности при почистване! Дръжте далече от течности на сухо и чисто място!
• Не използвайте разтворители и абразивни препарати за почистване!
Почиствайте с влажна мека кърпа.
• Неакумулаторните батерии не трябва да се зареждат.
• Не трябва да се смесват различни видове батерии, както и нови с използвани.
• Батериите трябва да се поставят, като се спазва полярността им.
• Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от уреда и обезвредени по сигурен начин.
• Ако се наложи уредът да се съхранява продължително време, без да бъде използван,
батериите трябва да се извадят.
• Не изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци! Спазвайте действащото
законодателство за рециклиране на излезли от употреба електрически устройства и батерии!
• ВНИМАНИЕ! Дръжте опаковката на везната далеч от деца и животни. Съществува риск от
задушаване!
• При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания
сервиз.
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ВНИМАНИЕ!
Резултатите от измерванията могат да послужат само като справка. Везната не е медицински
уред и не е еквивалент на медицински уред за биоелектричен импеданс анализ! Консултирайте
се с лекар по въпроси свързани с Вашето тегло!
II. Изглед на продукта

Контактни зони
за левия крак

Отделение
за батерии

LED Дисплей
Активира се
автоматично
при стъпване
върху везната

Контактни зони
за десния крак

Гумирани
противоплъзгащи крачета

Показания върху дисплея

Слаб заряд на батериите
Моля сменете
батериите с нови

Претоварване на везната
Слезте от везната.
Максималното допустимо
тегло е 180 кг.

Грешка по време на измерване
Слезте от везната и
направете повторен опит за
измерване

III. Инсталиране на батерии
Преди да започнете да използвате везната поставете 4 бр. батерии AAA (включени в комплекта).
Плъзнете капачето на отделението за батерии, за да го отворите. Поставете 4 бр. нови батерии
AAA (LR03) като съблюдавате указаната полярност. Затворете капачето с плъзване.
IV. Свързване на везната с Вашия смартфон
За да използвате пълната функционалност на везната е необходимо да изтеглите и инсталирате
смарт приложение на Вашия смартфон/таблет.
1. Потърсете в Google Play или App Store приложениeто “Fitdays” или сканирайте QR кода от
опаковката на продукта. Приложението се поддържа от смарт устройства с версии на софтуера
Android 6.0 или по-нова и iOS 8.0 или по-нова.
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2. Отворете приложението и създайте потребителски профил, следвайки интуитивния
интерфейс. Натиснете върху бутон “Register ”. Необходимо е да въведете валиден e-mail адрес
и парола за достъп.
3. На следващия екран въведете данни за Вашия пол, дата на раждане, ръст и целево тегло.
Бележка: Въвеждането на некоректни лични данни ще доведе до погрешно изчисляване на
показателите.
4. От началния екран на приложението изберете бутон “Account”, който е разположен в долния
десен ъгъл на екрана. От следващия екран изберете “Device”. Ще се отвори нов екран със списък
с устройства. Тъй като все още не сте добавили смарт везна към приложението, този списък ще е
празен.
5. За да добавите Вашата смарт везна към приложението натиснете бутон “+”, който е
разположен в горния десен ъгъл на екрана. Изберете “Searching bluetooth for pairing”.
Приложението ще започне да търси за налични за сдвояване смарт везни.
6. Натиснете с крак повърхността на везната, за да я включите. Везната ще се появи в списъка с
налични за свързване устройства под името “MY_SCALE”. Потвърдете свързването на везната с
Вашето смарт устройство. След успешно сдвояване ще можете да промените името на везната.
7. На следващия екран въведете данни за WiFi мрежата, към която искате да свържете везната и
натиснете бутон NEXT. Везната ще бъде автоматично добавена към потребителския Ви профил в
приложението FitDays. Изберете Measure Now, за да се прехвърлите към основния екран на
приложението.
Важно! Уверете се, че следните условия са изпълнени, преди да пристъпите към процеса на
добавяне на везната към смарт приложението.
1. Вашият смартфон трябва да е с включени Bluetooth връзка, WiFi връзка и функция Location.
2. За потребителите на iOS устройства, мобилните данни трябва да са изключени.
3. Вашият смартфон трябва да е свързан към същата WiFI мрежа, към която искате да свържете
и смарт везната.
4. Смарт везната, смартфона и рутера трябва да се намират максимално близко по време на
добавяне на везната към смарт приложението.
5. Смарт везната поддържа само 2.4 GHz WiFi връзка. Не е възможна употребата ѝ с 5 GHz рутер.
Уверете се, че въвеждате правилна парола за достъп до WiFi мрежата, към която искате да
свържете везната.
При неуспешно конфигуриране на везната, моля проверете, че всички описани по-горе условия
са изпълнени и изпълнете целия процес по свързване повторно.
V. Употреба на везната
FG280W предлага два режима на работа – Bluetooth и WiFi. В режим Bluetooth е необходимо да
отваряте приложението Fitdays преди всяко измерване, за да синхронизирате данните от
измерването в реално време. Ако везната е свързана към WiFi мрежа, не е необходимо да
отваряте приложението при всяко измерване. Данните от измерването се изпращат към
приложението и могат впоследствие да бъдат потвърдени и приети от потребителския Ви
профил.
ВАЖНО! Когато искате да използвате везната в WiFi режим на работа, моля не оставяйте
включенa Bluetooth връзката на Вашия смартфон. Ако Bluetooth връзката на Вашия смартфон е
включена, везната ще опита да синхронизира данните от измерването в реално време.
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BLUETOOTH режим

WiFi режим

Преди измерване: Включете Bluetooth връзката
на Вашия смартфон; Отворете приложението
Fitdays

Преди измерване: Уверете се, че Bluetooth
връзката на Вашия смартфон е изключена!

1.
2.
3.
4.

Поставете везната върху равна, суха и солидна основа. Избягвайте употребата върху килими!
Натиснете с крак повърхността на везната, за да я включите. Не стъпвайте върху дисплея!
Изчакайте докато върху дисплея се изпише |0.0 kg|
Стъпете върху везната с боси ходила. Теглото ще бъде измерено и отразено върху дисплея на
везната.

Останете в покой 6-8 секунди, докато трае
измерването на всички показатели. Данните ще
се синхронизират в реално време с
приложението. В интерфейса на приложението
ще се изпише съобщение Finished.

Останете в покой 6-8 секунди, докато трае
измерването на всички показатели. Данните ще
се изпратят към приложението, откъдето
впоследствие ще можете да ги приемете и
обвържете с конкретен потребителски профил.

5. След като слезете от везната, дисплеят се изключва автоматично след няколко секунди.
Важно! Измерването на всички показатели се извършва чрез биоелектричен импеданс анализ.
За да осигурите максимално точно измерване, моля спазвайте следните указания:
• Винаги използвайте везната с боси ходила.
• Ходилата и повърхността на везната трябва да бъдат сухи.
• Почиствайте редовно контактните зони.
Подробна техническа спецификация, допълнителна информация
за продукта и инструкции за употреба можете да намерите на
официалната ни интернет страница: www.topdigital.bg
Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на
следния адрес: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/FG280W.pdf
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