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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto 
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záruč-
ním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře 
uschovejte.

VšEObECNé bEzPEčNOSTNÍ POKyNy
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj 
není určen pro komerční použití.
Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej nepono-
řujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké 
ruce. Vyvarujte se styku s vodou.
Přístroj vypněte jestliže  ho nebudete používat, nebo v případě poruchy.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaný servis. 
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

SPECIÁLNÍ bEzPEčNOSTNÍ POKyNy PRO TENTO PřÍSTROj
Přístroj používejte pouze v souladu s parametry uvedenými na štítku přístroje.
Přístroj nepokládejte na mokrá místa a vyvarujte váhu styku s vodou, může to poškodit elek-
troniku.
Povrch čistěte jen suchým hadříkem. Abyste předešli poškození přístroje, zabraňte styku pří-
stroje s vodou a ani nepoužívejte čistící prostředky.
Váhu vždy používejte na tvrdém, rovném povrchu. NEPOUŽÍVEJTE ji na koberci.
NEPOUŽÍVEJTE váhu na mokré a kluzké podlaze. NESTOUPEJTE na okraj váhy. Měřící 
plocha váhy je kluzká v případě, že je mokrá. Udržujte ji v suchu!
Vždy se važte na stejném místě. Nerovná plocha může ovlivňovat údaje.
Vždy se važte bez oděvů, bez obuvi a před jídlem. Ideální čas pro vážení je hned po ránu.
Vaše váha zaokrouhluje naměřenou hodnotu nahoru nebo dolů k nebližším  s rozdělením 
100 g.
Pokud nebudete váhu delší dobu používat, vyjměte baterie.
Uživatelům kardiostimulátorů nebo jiných lékařských implantátů s elektronickými komponenty 
se používání této váhy nedoporučuje.
Naměřený tělesný tuk a objem vody slouží pouze pro reference. Způsob dosažení ideální 
úrovně tělesného tuku nebo dietu vždy konzultujte s lékařem.
Pro zajištění přesnosti měření NEPOUŽÍVEJTE váhu v prostředí se silným elektromagnetic-
kým polem.
NEPOUŽÍVEJTE váhu na místech se silnými otřesy, neskákejte na ní. Při měření stůjte na 
váze klidně.
Přístroj nepouštějte z výšky na zem, pokládejte. Vyvaruj přístroj nárazům a nešetrným zachá-
zením. Váha obsahuje citlivé přesné měřící zařízení.
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo 
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání 
spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití 
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•



CZ - �

CZ

POPIS OVLÁDACÍCh PRVKů

P1. Jednotka váhy          
P2. Displej
P3. Skleněná plocha
P4. Měřící elektrody

P5. Tlačítko SET  - zapnutí  
      a nastavování

P6. Tlačítka UP  a 

       DOWN  - tlačítka pro výběr 

SPECIfIKACE
Rozsah měření: 150 kg (kilogram), 24 st (stone), 330 lb (libra)
Měřící rozdělení při měření hmotnosti: 0,1 kg, 0,2 lb, 1/4 st
Měřící rozdělení při měření vody: 0,1 %
Měřící rozdělení při měření tuku: 0,1 %  
Rozsah věku měřené osoby: 6 - 100 let
Jednoty výšky: cm / ft-in
Rozsah výšky osob: 80 - 220 cm, 2ft 7,5 in - 7ft 2,5in

POKyNy K POUŽITÍ

NEŽ zAčNETE

Odstraňte izolační pásek z kontaktů baterie před prvním použitím.           
Zvolte jednotku vážení použitím přepínače (KG/ST/LB) nacházejícím se na 
zadní straně váhy.   
 
 
 
 
 

Umístěte váhu na hladký a rovný povrch pro zajištění přesnosti.

MěřENÍ TěLESNé hMOTNOSTI
Váhu můžete používat jen pro měření hmotnosti. Jde o základní režim a nebude změřena ana-
lýza ostatních hodnot.

Našlápnutím na váhu ji zapněte, poté stoupněte na váhu v okamžiku, kdy LCD display uka-
zuje 0.0. Stůjte nehybně dokud váha nespočítá vaši váhu. Po ukončení se měření naměře-
ná hmotnost zobrazí a hodnota bude zobrazena po dobu 6 sekund.
Potom dojde k automatickému vypnutí.

•
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Pokud se nikdo neváži v okamžiku, kdy displej ukazuje 0.0 váha se automaticky vypne po 6 
vteřinách.

MěřENÍ TěLESNéhO TUKU, VODy A SVALOVé hMOTy

1. Co to znamená procento tělesného tuku ?
Procento tělesného tuku označuje podíl tuku v těle, což se používá jako kritérium nadváhy.
2. Princip měření
Impedance tuku je při průchodu elektrického signálu určité frekvence tělem vyšší než ostatních 
tělesných tkání, například svalů (princip BIA). Podle tohoto principu je možné procento tělesné-
ho tuku měřit průchodem elektrického signálu tělem.

Technologie používaná přístrojem - Bio - elektronická analýza impedance se liší od starší meto-
dy BMI. Při používání metody BMI je % tuku počítáno pomocí poměru výšky a váhy. Technolo-
gie BIA používá 5 parametrů pro získání přesnějšího rozlišení pro analýzu. Hmotnost a biologic-
ký
odpor je změřen váhou. Ostatní tři údaje je nutno zadat ručně (pohlaví, výška, věk).

Důležité:
Během měření tělesného tuku a tekutin si sundejte boty a ponožky a postavte se na váhu na 
boso.
Doporučujeme provádět měření ve stejný denní čas.
Výsledky mohou být nepřesné v případě:
- po intenzívní sportovní aktivitě, přejedení nebo silné dehydrataci;
- dětí mladších 10 let nebo dospělých nad 80 let;
- kulturistů nebo jiných aktivních sportovců;
- těhotných žen, pacientů s dialýzou nebo otokem.

VýběR A UKLÁDÁNÍ OSObNÍCh PARAMETRU

Pro správné výsledky měření musíte zadat potřebné osobní hodnoty: pohlaví, výšku a věk.
Váha má 12 pamětí pro uložení osobních hodnot 12 lidí.

NASTAVOVÁNÍ

1/ Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru  

2/ Stiskněte  nebo  pro výběr pamětí osobního nastavení       
 v rozsahu 1 - 12, poté stiskněte  pro potvrzení.

3/ Stiskněte  nebo  pro výběr pohlaví, zvolte muž nebo žena      
 dle ikony na displeji a poté stiskněte  pro potvrzení.

 muž    +    sportovec

  žena   +  sportovkyně

3)
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4/ Stiskněte  nebo  pro výběr výšky osoby,        
 poté stiskněte  pro potvrzení.

5/ Stiskněte  nebo  pro výběr věku osoby,              
 poté stiskněte  pro potvrzení. Nastavené hodnoty zablikají
 a budou uloženy do paměti.

6/ Když se na displeji zobrazí „0.0“ postavte se na váhu.        

7/ Vaše chodidla musí stát na všech čtyřech elektrodách, jinak neproběhne analýza. Stůjte na 
váze v klidu bez pohybu.

8/ Nejdříve se změří hmotnost.            

9/ Když se na displeji zobrazí „00000“ nesestupujte z váhy, provádí se        
analýza. 

10/ Po dokončení měření se zobrazí naměřené hodnoty a 4krát se zobrazí v pořadí „hmotnost“,  
„procenta tuku“, „procenta vody“, „svalová hmota“. Poté se váha automaticky vypne. Porovnejte 
naměřené hodnoty s hodnotami v referenčních tabulkách.        

Vysvětlivky naměrěných hodnot na displeji v zobrazovaném pořadí:
1/ Hmotnost    Kg
2/ Procenta tuku   fAT
3/ Procenta vody    TbW
4/ Svalová proporce   MUS
  

Popis výsledného statutu:
Under fat = podváha
Healthy = zdravý
Overfat = nadváha
Obese = obezita
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Tabulka množství tělesného tuku v těle

Věk
Žena (%) Muž (%)

Podváha Zdravá Nadváha Obezita Podváha Zdravý Nadváha Obezita
10-�9 < �1 �1-�� ��-�9 > �9 < 8 8-19 19-25 > 25
40-59 < �� 23-40 35-40 > 40 < 11 11-�� 22-28 > 28 
60-80 < 24 24-36 36-42 > 42 < 1� 13-25 25-30 > �0

Tabulka množství vody a svalové proporce v těle

Věk
Žena % vody Svalová 

proporce
Muž % vody Svalová 

proporceNízký Zdravý Vysoký Nízký Zdravý Vysoký
10-15 < 57 57-67 > 67 > 34 < 58 58-72 > 72 > 40
16-30 < 47 47-57 > 57 > 31,2 < 53 53-67 > 67 > 38,5
31-60 < 42 42-52 > 52 > �0 < 47 47-61 > 62 > 36,7
61-80 < 37 37-47 > 47 > 28,5 < 42 42-56 > 56 > 34

Z důvodu přirozených odlišností mezi lidmi je tato tabulka pouze pro informační účely.

VAROVNé INDIKÁTORy
Na displeji se zobrazují varovné symboly pro upřesnění chyb vzniklé při používání váhy. Pro 
odstranění jednoduše sestupte z váhy, případně ji vypněte a znovu zapněte.

  = Baterie je slabá, vyměňte ji za novou.

  = přetížení kapacity, nebo pro vysokou hodnotu vnitřní senzor nemůže 
 hodnotu změřit.

 = Chyba při měření tělesného tuku

Pokud se objeví chyba a nelze odstranit dle uvedeného popisu, vyjměte baterie na minimálně 5 
sekundy a poté vložte zpět. Váhu zapněte.

Výměna baterií
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie umístěný na spodní straně váhy.
2. Vyjměte vybité baterie a vložte nové. Dodržujte správnou polaritu. Symbol + musí směřovat
nahoru.
3. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.

čIšTěNÍ A úDRŽbA
Váhu čistěte suchou nebo mírně navlhčenou měkkou látkou. NEPONOŘUJTE ji do vody a 
nepoužívejte pro čistění chemické čistící prostředky, líh, nebo technický benzín.
Povrch váhy po očištění může být kluzký. Pro bezpečné použití utřete skleněnou plochu po 
čištění řádně do sucha.

1)

2)
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ODSTRAňOVÁNÍ PORUCh
Přístroj nefunguje
- Zkontrolujte správné umístění baterie, polaritu.
- V případě slabé baterie ji vyměňte za novou.

čASTO KLADENé DOTAzy TýKAjÍCÍ SE řEšENÍ PRObLéMů A zÁVAD
1/ Váha se po několika sekundách automaticky vypne:

Zkontrolujte baterii a ujistěte se, že je nová a vložená z hlediska zásad polarity správně. Ověř-
te si, že je Vaše chodidlo v dobrém kontaktu s měřícími elektrody. 

2/ Je něco v nepořádku, pokud se na displeji ukazuje symbol „-----„?
Váha je nastaven v režimu automatického vynulování, vyčkejte několik sekund, dokud se na 
displeji nezobrazí „0“. 
Do váhy nebyly zadány žádné parametry, vložte, prosím, své osobní parametry. 

3/ Váha zobrazuje pouze tělesnou hmotnost, nikoli procentní podíl tělesného tuku: 
Tělesné chvění může měření procentního podílu tělesného tuku narušit. Udržujte, prosím, své 
tělo při vážení pokud možno ve vzpřímené poloze a v klidu. Ujistěte se, že Vaše plocha vaše-
ho chodidla udržuje dobrý kontakt s kovovými měřícími elektrody váhy. 

4/ Procentní podíl tělesného tuku je o mnoho větší než obvykle:
Zkontrolujte, prosím, opětovně tělesné parametry zahrnující výšku, hmotnost a věk, které jste 
do přístroje zadali. Ujistěte se, že plochy Vašich chodidel jsou suché a čisté a že jsou v dob-
rém kontaktu s měřícími elektrody. Velká ztráta vody, příliš nepříznivé podmínky nebo špína 
na chodidle může ovlivnit čtení naměřeného procentního podílu tělesného tuku. 

TEChNICKÁ SPECIfIKACE
Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, a svalové hmoty
Měřící rozsah 150 kg, měřící rozdělení 100 g
6 mm tvrzené bezpečnostní sklo
Měření tělesného tuku a tekutin s použitím 5 parametrů - výška, váha, věk, pohlaví a biologic-
ký odpor
Modře podsvícený displej
Paměť pro 12 osob
Zapnutí nášlapem
Automatické vypnutí, automatické vynulování
Indikátor přetížení, indikátor slabé baterie
Provoz na baterie 2 x CR2032 3 V (je součástí balení) 
Barva: stříbrná 
Rozměry: 30 x 3,3 x 30 cm 
Hmotnost: 1,7 kg

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
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VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE  SPOTŘEBIČ  DEŠTI  NEBO  VLHKOSTI  ABYSTE 
PŘEDEŠLI  VZNIKU  POŽÁRU NEBO  ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PROUDEM.  VŽDY 
SPOTŘEBIČ  VYPNĚTE  ZE  ZÁSUVKY KDYŽ  JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO  PŘED  
OPRAVOU. V  PŘÍSTROJI  NEJSOU  ŽÁDNÉ  ČÁSTI  OPRAVITELNÉ  SPOTŘEBITE-

LEM.  VŽDY  SE OBRACEJTE  NA  KVALIFIKOVANÝ  AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ 
JE POD NEBEZPEČNÝM  NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které 
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní 
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s 
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento 
výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového 
elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských 
zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, 
že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním 
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném přípa-

dě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispí-
vá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektro-
nické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte 
na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek 
zakoupili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod 
číslem 05065/06-ECZ.
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Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja 
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným 
listom,  dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre 
uschovajte.
 

 VšEObECNé bEzPEčNOSTNé POKyNy
Používajte tento prístroj výlučne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj 
nie je určený pre komerčné použitie.
Chráňte ho pred horkom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho 
neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že 
máte vlhké ruky. Vyvarujte sa styku s vodou.
Prístroj vypnete ak  ho nebudete používať, alebo v prípade poruchy.
Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaný servis. 
Používajte len originálnu príslušenstvo.
Rešpektujte, prosím, nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.

šPECIÁLNE bEzPEčNOSTNé POKyNy PRE TENTO PRÍSTROj
Prístroj používajte len v súlade s parametrami uvedenými na štítku prístroja.
Prístroj nepokladajte na mokré miesta a vyvarujte váhu styku s vodou, môže to poškodiť elek-
troniku.
Povrch čistite len suchou handričkou. Aby ste predišli poškodeniu prístroja, zabráňte styku 
prístroja s vodou a ani nepoužívajte čistiace prostriedky.
Váhu vždy používajte na tvrdom, rovnom povrchu. NEPOUŽÍVEJTE ju na koberci.
NEPOUŽÍVAJTE váhu na mokré a klzkej podlahe. NESTÚPAJTE na okraj váhy. Meriaca plo-
cha váhy je klzká v prípade, že je mokrá. Udržujte ju v suchu!
Vždy sa vážte na rovnakom mieste. Nerovná plocha môže ovplyvňovať údaje.
Vždy sa vážte bez odevov, bez obuvi a pred jedlom. Ideálny čas pre vážení je hneď ráno.
Vaša váha zaokrúhľuje nameranú hodnotu hore alebo dole k nebližšom  s rozdelením 100 g.
Pokiaľ nebudete váhu dlhšiu dobu používať, vyjmete batérie.
Užívateľom kardiostimulátorov alebo iných lekárskych implantátov s elektronickými kompo-
nentmi sa používanie tejto váhy neodporúča.
Nameraný telesný tuk a objem vody slúži len pre referencie. Spôsob dosiahnutia ideálnej 
úrovne telesného tuku alebo diétu vždy konzultujte s lekárom.
Pre zaistenie presnosti merania NEPOUŽÍVAJTE váhu v prostredí so silným elektromagnetic-
kým polom.
NEPOUŽÍVAJTE váhu na miestach so silnými otrasmi, neskáčte na ňu. Pri meraní stojte na 
váhe nehybne.
Prístroj nepúšťajte z výšky na zem, pokladajte. Vyvaruj prístroj nárazom a nešetrnému 
zachádzaniu. Váha obsahuje citlivé presné merné zariadenie.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová, 
nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom 
používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľad-
ne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Na deti by sa  malo dohliadať, aby sa  zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať. 

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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POPIS OVLÁDACÍCh PRVKOV

P1. Jednotka váhy    
P2. Displej
P3. Sklenená plocha
P4. Merné elektródy

P5. Tlačidlo SET  - zapnutí 
      a nastavovanie

P6. Tlačidlá UP  a 

       DOWN  - tlačidlá pre výber 

šPECIfIKÁCIA
Rozsah meraní: 150 kg (kilogram), 24 st (stone), 330 lb (libra)
Merné rozdelenie pri meraní hmotnosti: 0,1 kg, 0,2 lb, 1/4 st
Merné rozdelenie pri meraní vody: 0,1 %
Merné rozdelenie pri meraní tuku: 0,1 %  
Rozsah veku meranej osoby: 6 - 100 let
Jednoty výšky: cm / ft-in
Rozsah výšky osob: 80 - 220 cm, 2 ft 7,5 in - 7 ft 2,5 in

POKyNy K POUŽITIU

NEŽ zAčNETE

Odstráňte izolačný pásik z kontaktov batérie pred prvým použitím.         
Zvoľte jednotku váženia použitím prepínača (KG/ST/LB) nachádzajúcim sa 
na zadnej strane váhy. 

      
Umiestnite váhu na hladký a rovný povrch pre zaistenie presnosti.

MERANIE TELESNEj hMOTNOSTI
Váhu môžete používať len pre meranie hmotnosti. Ide o základný režim a nebude zmerena ana-
lýza ostatných hodnôt.

Našliapnutím na váhu ju zapnete, potom si stúpnite na váhu v okamžiku, keď LCD display 
ukazuje 0.0. Stojte nehybne dokiaľ váha nespočíta vašu váhu. Po ukončení merania sa  
nameraná hmotnosť zobrazí a hodnota bude zobrazená po dobu 6 sekúnd.
Potom dôjde k automatickému vypnutiu.

•
•

•

1)

2)
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Pokiaľ sa nikto neváži v okamžiku, keď displej ukazuje 0.0 váha sa automaticky vypne po 6 
sekundách.

MERANIE TELESNéhO TUKU, VODy A SVALOVEj hMOTy

1. Čo to znamená percento telesného tuku ?
Percento telesného tuku označuje podiel tuku v tele, čo sa používa ako kritérium nadváhy.
2. Princíp merania
Impedancia tuku je pri priechode elektrického signálu určitej frekvencie telom vyšší než ostat-
ných telesných tkaní, napríklad svalov (princíp BIA). Podľa tohto princípu je možné percento 
telesného tuku merať priechodom elektrického signálu telom.

Technológia používaná prístrojom – Bio - elektronická analýza impedancia sa líši od staršej 
metódy BMI. Pri používaní metódy BMI je % tuku sa  počíta pomocou pomeru výšky a váhy. 
Technológia BIA používa 5 parametrov pre získaní presnejšieho rozlíšenia pre analýzu. Hmot-
nosť a biologický
odpor je meraný váhou. Ostatné tri údaje je nutné zadať ručne (pohlaví, výška, vek).

Dôležité:
V priebehu merania telesného tuku a tekutín si vyzujte topánky a ponožky a postavte sa na 
váhu na boso.
Odporúčame prevádzať meranie v rovnaký denní čas.
Výsledky môžu byť nepresné v prípade:
- po intenzívnej športovej aktivite, prejedení alebo silné dehydratácii;
- detí mladších 10 let alebo dospelých nad 80 let;
- kulturistov alebo iných aktívnych športovcov;
- tehotných žien, pacientov s dialýzou alebo otokom.

VýbER A UKLADANIE OSObNýCh PARAMETROV

Pre správne výsledky merania musíte zadať potrebné osobné hodnoty: pohlavie, výšku a vek.
Váha má 12 pamätí pre uloženie osobných hodnôt 12 ľudí.

NASTAVOVÁNÍ

1/ Stlačte tlačidlo s šípkou smerujúcou hore  

2/ Vyberte pamäť osobného nastavenia stlačením  alebo       

v rozsahu 1 - 12, potom výber potvrďte stlačením  .

3/ Vyberte pohlavie stlačením  alebo  , zvoľte muž alebo žena       

podľa ikony na displeji a potom výber potvrďte stlačením  .

 muž    +    športovec

  žena   +  športovkyňa

3)
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4/ Vyberte výšku osoby stlačením  alebo ,         

potom výber potvrďte stlačením .

5/ Vyberte vek osoby stlačením  alebo ,          

potom výber potvrďte stlačením . Nastavené hodnoty zablikajú
a budú uložené do pamäti.

6/ Keď sa na displeji zobrazí „0.0“ postavte sa na váhu.          

7/ Vaše chodidlá musia stáť na všetkých štyroch elektródach, inak neprebehne analýza. Stojte 
na váhe v kľudne, bez pohybu.

8/ Najskôr sa zmeria hmotnosť.              

9/ Keď sa na displeji zobrazí „00000“ nezostupujte z váhy, prebieha analýza.  

10/ Po dokončení merania sa zobrazia namerané hodnoty a 4krát sa zobrazia v poradí: „hmot-
nosť“, „percento tuku“, „percento vody“, „svalová hmota“. Potom sa váha automaticky vypne. 
Porovnajte namerané hodnoty s hodnotami v referenčných tabuľkách.             

Vysvetlivky nameraných hodnot na displeji v zobrazovaném poradie:
1/ Hmotnosť    Kg
2/ Percento tuku   fAT
3/ Percento vody    TbW
4/ Svalová hmota    MUS
  

Popis výsledného statutu:
Under fat = podváha
Healthy = zdravý
Overfat = nadváha
Obese = obezita



SK - 13

SK

Hodnoty môžete porovnať s hodnotami v tabuľkách.

Tabuľka množstva telesného tuku v tele

Vek
Žena (%) Muž (%)

Podváha Zdravá Nadváha Obezita Podváha Zdravý Nadváha Obezita
10-�9 < �1 �1-�� ��-�9 > �9 < 8 8-19 19-25 > 25
40-59 < �� 23-40 35-40 > 40 < 11 11-�� 22-28 > 28 
60-80 < 24 24-36 36-42 > 42 < 1� 13-25 25-30 > �0

Tabuľka množstva vody a svalovej proporcie v tele 

Vek
Žena % vody Svalová 

proporcia
Muž % vody Svalová 

proporciaNízký Zdravý Vysoký Nízký Zdravý Vysoký
10-15 < 57 57-67 > 67 > 34 < 58 58-72 > 72 > 40
16-30 < 47 47-57 > 57 > 31,2 < 53 53-67 > 67 > 38,5
31-60 < 42 42-52 > 52 > �0 < 47 47-61 > 62 > 36,7
61-80 < 37 37-47 > 47 > 28,5 < 42 42-56 > 56 > 34

Z dôvodu prirodzených odlišností medzi ľuďmi je táto tabuľka len pre informačné účely.

VAROVNé INDIKÁTORy
         
Na displeji sa zobrazujú varovné symboly pre spresnenie chýb vzniknuté pri používaní váhy. 
Pre odstránenie jednoducho zostúpte z váhy, prípadne ju vypnite a znovu zapnete.

  = Batéria je slabá, vymeňte ju za novú.
 
  = preťaženie kapacity, alebo pre vysokú hodnotu vnútorný senzor nemôže 
 hodnotu zmerať.
 
 = Chyba pri meraní telesného tuku

Pokiaľ sa objaví chyba a nemožno odstrániť podľa uvedeného popisu, vyjmite batérie na mini-
málne 3 sekundy a potom vložte späť. Váhu zapnete.

Výmena batérií
1. Otvorte kryt priestoru pre batérie umiestnené na spodnej strane váhy.
2. Vyjmite vybité batérie a vložte nové. Dodržujte správnou polaritu. Symbol + musí smerovať
nahor.
3. Uzavrite kryt priestoru pre batérie.

čIšTENIE A úDRŽbA
Váhu čistite suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou látkou. NEPONORUJTE ju do vody a 
nepoužívajte pre čistenie chemické čistiace prostriedky, lieh, alebo technický benzín.
Povrch váhy po očistení môže byť klzký. Pre bezpečné použitie utrite sklenenú plochu po 
čistení riadne do sucha.

1)

2)
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ODSTRAňOVANIE PORúCh
Prístroj nefunguje
- Skontrolujte správné umístenie batérite, polaritu.
- V prípadě slabé batérie ji vymeňte za novú.

čASTO KLADENé OTÁzKy TýKAjúCE SA RIEšENIA PRObLéMOV A Chýb

1/ Váha sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne:
Skontrolujte batériu a uistite sa, že je nová a vložená z hľadiska zásad polarity správne. Over-
te si, že je Vaše chodidlo v dobrom kontakte s meracími elektródami. 

2/ Je niečo v neporiadku, pokiaľ sa na displeji ukazuje symbol „-----„?
Váha je nastavená v režime automatického vynulovania, počkajte niekoľko sekúnd, dokiaľ sa 
na displeji nezobrazí „0“. 
Do váhy neboli zadané žiadne parametre, vložte, prosím, svoje osobné parametre. 

3/ Váha zobrazuje iba telesnú hmotnosť a nie percentuálny podiel telesného tuku: 
Telesné chvenie môže meranie percentuálneho podielu telesného tuku narušiť. Udržujte pro-
sím, svoje telo pri vážení pokiaľ možno vo vzpriamenej polohe a v kľude. Uistite sa, že plocha 
vášho chodidla udržuje dobrý kontakt s kovovými meracími elektródami váhy. 

4/ Percentuálny podiel telesného tuku je omnoho väčší než obvykle:
Skontrolujte prosím opätovne telesné parametre zahrňujúce výšku, hmotnosť a vek, ktoré ste 
do prístroja zadali. Uistite sa, že plochy Vašich chodidiel sú suché a čisté a že sú v dobrom 
kontakte s meracími elektródami. Veľká strata vody, príliš nepriaznivé podmienky alebo nečis-
toty na chodidle môžu ovplyvniť čítanie nameraného percentuálneho podielu telesného tuku. 

TEChNICKÁ šPECIfIKÁCIE
Elektronická sklenená osobná váha s analýzou telesného tuku, tekutín a svalovej hmoty
Merací rozsah 150 kg, merací rozdelenie 100 g
6 mm tvrdené bezpečnostné sklo
Meranie telesného tuku a tekutín s použitím 5 parametrov - výška, váha, vek, pohlavie a bio-
logický odpor
Displej s modrým podsvietením
Pamäť pre 12 osôb
Zapnutie našliapem, automatické vypnutie, automatické vynulovanie
Indikátor preťaženia, indikátor slabej batérie
Prevádzka na batériu 2 x CR 2032 3 V (súčasť balenia)
Farba: strieborná
Rozmery: 30 x 3,3 x 30 cm 
Hmotnosť: 1,7 kg

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE  SPOTREBIČ  DAŽĎU  ALEBO  VLHKOSTI, ABY STE  
PREDIŠLI   VZNIKU  POŽIARU ALEBO  ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PRÚDOM.  PRED  
OPRAVOU   ALEBO  VŽDY,  KEĎ  SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE  HO  ZO 
ZÁSUVKY  V  PRÍSTROJI  NIESÚ  ŽIADNE  ČASTI  OPRAVITEĹNÉ  SPOTREBI-

TEĹOM.   VŽDY   SA OBRACAJTE  NA  KVALIFIKOVANÝ   AUTORIZOVANÝ SERVIS.  SPO-
TREBIČ  JE  POD  NEBEZPEČNÝM  NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia 
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie 
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materi-
áli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím 
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým 
zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s 
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento 
výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrické-
ho a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych kraji-
nách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, 
že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym 
následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom 

prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov 
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a 
elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku 
sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde 
ste výrobok zakúpili.

Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ 0000213.
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Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions 
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the 
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

GENERAL SAfETy INSTRUCTIONS
The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
This appliance is not fit for commercial use.
Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and 
sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. 
If you should leave the workplace, always switch the machine off.
Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician.
Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions for this unit“.

SPECIAL SAfETy INSTRUCTIONS fOR ThIS UNIT
Operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
Do not put the appliance on the wet places.
Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in the water or use che-
mical / abrasive agents.
Always use the scael on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet
DO NOT use the scale on wet and slippery floor. DO NOT step on the edge of the scale. The 
scale platform is slippery when wet. Keep it dry!.
Always weigh yourself with the same scales places on the same surface. Uneven floors may 
affect the reading.
Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of 
day.
Pacemaker users / wearers, or other medical implants with electronic components, are not 
recommended to use this scale.
The body fat & hydration% are for reference only. Please always consult your doctor for advi-
ce of medication or diet in order to achieve ideal body fat level.
To make sure accuracy of testing, please DO NOT use the scale in environment with strong 
electro-magnetic field.
DO NOT use the scale on wet and slippery floor. DO NOT step on the edge of the scale. The 
scale platform is slippery when wet. Keep it dry!
DO NOT use this scale on a place with intense shake. Keep stand still on scale when testing.
Do not drop the device, or jump on the device when using. Avoid strong impact and sudden 
shake as it is a precision measuring device. The construction is delicate and sensitive to all 
unwanted external impact.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical. 
Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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DESCRIPTION Of ThE CONTROLS

P1. Unit of scale      
P2. Display
P3. Glass surface
P4. Electrodes

P5. SET / ON button 

P6. UP  and DOWN  
      buttons for setting

  

SPECIfICATIONS:

Max. Weighing Capacity: 150 kg, 24 st (stone), 330 lb (libra)
Weight Measuring Division: 0,1 kg, 0,2 lb, 1/4 st
Water division: 0,1 %
Body fat division: 0,1 %
Age range for body fat: 6 - 100 years
Height unit: cm / ft-in
Height range: 80 - 220 cm / 2 ft 7,5 in - 7 ft 2,5 in

INSTRUCTIONS fOR USE

bEfORE USE

Remove the insulation tab from the battery contacts before use.    
Select the weighing mode using the switch (Kg/st/lb) located on the back 
of the scales. 

      
Place the scales on a form, flat and even surface to ensure accuracy.

WEIGhT MEASURING
You can use this scale only for weight measuring. Body fat analysing measuring won´t display 
on LCD.

Tap on the scales platform to switch on the product then step onto the platform when the 
LCD display reads 0.0. Stand still while the scales computer your weight.
When you step off the scales it will automatically switch off after 6 seconds.

•
•

•

1)

2)
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 If no weighing is carried out while 0.0 is displayed the scales will automatically switch off 
after 6 seconds.

bODy fAT MEASURMENT
1. About Body Fat Percentage
Body fat percentage indicates body fat proportion in body, which is a criteria to judge one
is overweight or not.
2. Testing Principle
Impedance of fat is higher than any other body tissues such as muscle, when electrical
signal of a certain frequency goes through body (BIA principle) . Based on this principle, body
fat percentage can be tested by sending an electrical signal through body.

The technology used in these scales, Bio - electrical Impedance Analysis ( BIA) is more tech-
nologically advanced than the order Body Mass Index (BMI) method where fat % is calculated 
using only height and weight .BIA technology uses 5 parameters to get a more accurate resolu-
tion for the analysis (weight and biological resistance which are automatically measured by the 
scales together with the three personal parameters entered manually - sex, height and age).

Important:
During body fat testing, please remove shoes and socks, etc., and clear your feet, in order to 
get the most accurate result.
To ensure accuracy, please test at the same time of the day
Test result may be inaccurate when the users are:
- afte r intense sport activity, overfeeding, or excessive dehydration.
- children under 10, or adults over 80;
- body building atheletes, or other occupational atheletes;
- pregnant women; Dialysis or edema patient.

SETTING AND SAVING PARAMETERS
In order to ensure acurate results users should enter the required personal parameters; age, 
sex and height.
These scale have the facility to store the personal parameters of 12 people.

1/ Press this up key to enter setting mode 

2/ Press  or  key to switch between the personal number 1-12,      

press  to confirm 

3/ Press   or  to sellect male of female, press  to confirm.      

 man    +    sportsman

  woman  +  sportswoman

3)
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4/ Press   or  to indicate height, press  to confirm.      

5/ Press   or  to indicate age, press  to confirm.       
The paramenet will flash and be recorded.

6/ When „0.0“ appears stand on the scale.          

7/ Your feet must stand evenly on the 4 electrodes.

8/ Firstly, the weight is recorded.            

9/ When „00000“ is displayed, it indicate that the scale is analysing.       
Please do not alight.

10/ Once finished, the „weight“, „fat percentage“, „water percentage“ and „muscle mass“ will dis-
played alternately for 4 times before automatically turn off. Compare the body fat reading agains  

Body Fat Ratio Chart to confirm the body statut.        

Measure icons of display:
1/ Weight    Kg
2/ Fat percentage   fAT
3/ Water percentage  TbW
4/ Muscle mass    MUS
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Body Fat  Ratio Chart

Age
female (%) Male (%)

Low Healthy High Obese Low Healthy High Obese
10-�9 < �1 �1-�� ��-�9 > �9 < 8 8-19 19-25 > 25
40-59 < �� 23-40 35-40 > 40 < 11 11-�� 22-28 > 28 
60-80 < 24 24-36 36-42 > 42 < 1� 13-25 25-30 > �0

Water Ratio Chart & Muscle Ratio Chart

Age
femala % water Body

Muscle
Male % water Body

MuscleLow Healthy High Low Healthy high
10-15 < 57 57-67 > 67 > 34 < 58 58-72 > 72 > 40
16-30 < 47 47-57 > 57 > 31,2 < 53 53-67 > 67 > 38,5
31-60 < 42 42-52 > 52 > �0 < 47 47-61 > 62 > 36,7
61-80 < 37 37-47 > 47 > 28,5 < 42 42-56 > 56 > 34

Due to the natural defferences between peoplle this chart should be used for reference purpo-
ses only.

ERROR AND OThER LCD MESSAGE

LCD may show occasionally error message‘ Err ‚. Simply turn off the unit for a brief moment, or 
remove and re-install battery as a total re-set. Then turn on again to resume operation.

 = you should install anew battery

 = it indicates that the maximum weight is exceeded

  = it shows an error in the body fat percentage

CLEANING AND MAINTENANCE
Use a dry, soft fabric to clean the device. Or a lightly damp soft fabric with mild detergent to 
wipe clean the device. Do not use strong chemical solution such as alcohol, benzene for cle-
aning.
It could be slippery when the unit platform surface is wet, or semi-damp. Ensure the 
weighing platform surface is dry before using for safety reason.

Troubleshooting

The device is not working
- Check the rights position of battery and the polarity.
- When warning indicator shows „Lo“ replace the battery.

1)

2)
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fREqUENTLy ASKED qUESTIONS CONCERNING ThE TROUbLEShOOTING:
1/ The scale switches off automatically after a few seconds:

Check the batery and ensure the battery is new and inserted in a correct polarity. Be sure 
your foot is in a good contact with the metal sheet.

2/ Is there anything wrong with „----“ displayed on the screen?
The scale is in auto zero setting, please wait for a second, „0“ will be displayed.
No parameters were found in scale, please input your personal parameter.

3/ The scale displayes only the weight,  no body fat percentage is found:
Shaking will disturb the body fat percentage measuring, please keep your body straight when 
weighing, and be sure that you keep your foot sole in a good contact with the metal sheet on 
the scale.

4/ The body fat percentage is much higher as usual:
Please double-check your personal parameters covering gender, height and age. Make sure 
your foot soles are clean and dry and that they are kept in a good contact with the metal 
sheet. Big loss of water, quite exciting condition or callus on the foot will affect the reading of 
body fat scale.

TEChNICAL  SPECIfICATIONS
Electronic glass personal scale with body fat, body water and muscle 
Capacity 150 kg, graduation 100 g
6 mm templed glass platform
measurement body fat and body water with 5 characteristics– hight, weight, age, sex and 
biological resistance
Blue backlight display
Memory for 12 person
Foot tap switch
Auto off, auto zero
Overload indicator
Low battery indicator
Batteries operated 2 x CR2032 3 V (included)
Color: silver
Size: 30 x 3,3 x 30 cm 
Weight: 1,7 kg

We reserve the right to change technical specifications.

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or  injury of  
electric current. Always turn off the product when you don’t use it  or  before a revision. 
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always 
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Liquidation of old electrical and electronic devices
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the pro-
duct packing means that the product must not be disposed as household waste. 
Please transport the product to the respective collection point where the electric 
and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric 
and electronic devices exist in the European Union and also in other European 
countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative 

impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence 
of improper manipulation with the product. Recycling of materials contributes to protection of 
natural resources. Therefore please do not throw the old electric and electronic devices in the 
household wastes. For more detailed information please contact your local authority, any servi-
ce company liquidating household waste or the store where you have bought the product. 
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 zÁRUčNÍ LIST            

zÁRUčNÍ PODMÍNKy
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od 
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou 
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autori-
zovaném  servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kte-
rém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento 
řádně vyplněný záruční list. 
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na 
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
poškození přístroje vlivem živelné  pohromy.
používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
používání výrobku k profesionální či jiné  výdělečné činnosti.
používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
nesprávné údržby výrobku
nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky 
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů 
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř. 
mechanického poškození výrobku  způsobeného nesprávným používáním výrobku 
nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo pře-
pravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo 
poškození výrobku přepravou. 

Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hptronic.cz
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•
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•
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  Typ výrobku: PEP 633

  Datum prodeje:        Výrobní číslo:

   Razítko a podpis prodávajícího: 



 zÁRUčNý LIST            

zÁRUčNé PODMIENKy
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov 
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby,  ktoré v priebehu záručnej doby  vznikli chybou 
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v 
autorizovanom  servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v kto-
rom je zreteľne uvedený typ výrobku a  jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento 
riadne vyplnený záručný list. 
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na 
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
poškodenia prístroja vplyvom živelnej  pohromy.
používania výrobku  pre účely pre ktoré nie je určený.
používania výrobku na profesionálne či iné  zárobkové činnosti.
používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
nesprávnej údržby výrobku
nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami 
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích pred-
metov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra. 
mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku 
alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou 
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa 
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou. 

Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18  Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hptronic.cz
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  Typ prístroja: PEP 633

  Dátum predaja:        Výrobné číslo:

  Pačiatka a podpis predajca: 
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