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Measure Up on the Go
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שטיח אמבטיה +
משקל דק במיוחד + 

זמזם לצחצוח שיניים אופטימאלי 



- 3 -     - 2 -     

עברית

מצב השקילה של משקל השטיח:
1. יש לעלות על המשקל כאשר הוא כבוי. המשקל יציג את משקלך. 

זמזם )לצחצוח שיניים( 
1. יש לוודא שהשטיח ממוקם כראוי על המשקל.

2. עמוד/י על השטיח כדי לבדוק את המשקל. המשקל שלך יוצג במשך 12 שניות. המשך/י 
לעמוד על השטיח. לאחר 12 שניות הצג יכבה, והזמזם יתחיל להשמיע צפצוף כל 2 שניות למשך 

זמן כולל של 2 דקות )הזמן המומלץ לצחצוח שיניים(.
3. ברגע שתרד/י מהשטיח, הזמזם יפסיק לצפצף. 

כללי
1. הלחצן "SET" משמש למעבר בין הפרמטרים, וכדי לאשר את ערך הפרמטר הנבחר.

2. כפתורי “  או  ” משמשים לקביעת הערך של כל פרמטר.

הפעלה ראשונה
.)V3 CR2032 סוללת ליתיום( LCD-1. הכנס שתי סוללות בצד האחורי של מסך ה

 

2. כברירת מחדל, המשקל מוגדר ליחידות ק"ג )Kg(. ניתן לשנות את יחידת המשקל באופן הבא: 
לחץ על לחצן ההפעלה < לחץ על הלחצן "SET" פעמיים עד שיחידת המשקל תהבהב. הגדר את 

."SET" יחידת המשקל עם כפתורי “  או  ”. אשר על ידי לחיצה על כפתור

מדידת שומן 
הגדרת פרמטר משתמש:

עבור הגדרות מדידת השומן, יש להסיר את השטיח. 
1. הפעל/י את המשקל למשך 3 שניות עד להופעת kg 0.0 בצג. 

 

2. הגדרת מספר משתמש )ניתן להגדיר עד 4 משתמשים(: 
 כאשר הצג מראה 0.0, לחץ על הלחצן SET. מספר המשתמש יהבהב < לחץ על הלחצן 

  או  כדי לבחור את מספר המשתמש הרצוי, ולחץ על SET לאישור.
 

3. הגדרת יחידות משקל:
 יחידת ברירת המחדל של המשקל )ק"ג( תהבהב < לחץ על   או  כדי לבחור באפשרות

 kg / lb / st . לחץ על הלחצן SET לאישור.
 

4. הגדרת גיל המשתמש:
גיל ברירת המחדל )30( יהבהב < לחץ על   או  כדי לבחור את הגיל )טווח הגילאים הוא 

6-100(. לחץ על SET לאישור.
     

5. הגדרת מין המשתמש:
 צלמית המגדר תהבהב < לחץ על  או  על מנת לבחור את המין )זכר, נקבה, זכר אתלט, 

נקבה אתלטית(, ולחץ על SET לאישור.
     

6. הגדרת גובה המשתמש:
 גובה ברירת המחדל )170 ס"מ( יהבהב < לחץ על   או  על מנת לבחור את הגובה 

)טווח הגבהים הוא 80-220 ס"מ(. לחץ על SET לאישור.
     

7. הצג יציג את כל פרטי המשתמש שהוכנסו. מידע המשתמש ישמר במשקל והצג יציג 0.0.

בחירת משתמש שכבר נשמר במשקל:
1. הסר את השטיח והפעל את המשקל. הצג יראה 0.0. לחץ על כפתור SET < מספר המשתמש 

יהבהב. לחץ על    ו-  כדי לבחור את מספר המשתמש.
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עברית

2. אם לא תבוצע פעולה נוספת, 0.0 יופיע, והמשקל יכנס למצב מדידת הגוף.
 

ביצוע מדידת שומן בגוף:
1. יש לעמוד עם הרגליים יחפות על 4 החיישנים בצבע כסף הממוקמים על המשקל )רגל אחת 

לכל שני חיישנים - יש לוודא שהרגל נמצאת במגע עם החיישנים( המסך יראה את המשקל. 
המספר "0" יגלול משמאל לימין עד שחישוב התוצאות יסתיים.

2. התוצאות של מנתח השומן יוצגו על המסך: משקל < שומן גוף < נוזלי גוף < מסת שריר < מסת 
עצם. התוצאה תוצג פעמיים, ולאחר מכן המשקל יכבה באופן אוטומטי.

 3. במקרה של שגיאה תוצג ההודעה הבאה: “Err”. יש לרדת מן המשקל ולאחר מכן לעלות 
עליו שוב.


