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Bluetooth váha tělesného tuku
Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Jumper Bluetooth pro měření tělesného tuku – pečlivě si přečtěte 
návod k použití a uschovejte si ho pro budoucí použití.

1. Specifikace
1). Automatické zapnutí a vypnutí
Poznámka: Váha se zapne, jakmile je na ni umístěno břemeno o hmotnosti 5 kg a více Přírůstek: 0,1 kg/0,2 
lb Maximální hmotnost: 180 kg/396 lb
2). Měření: Svaly, vlhkost, kostní hmota, BMR, viscerální tuk, tělesný věk, tělesný tuk. Hmotnost svalů. 

Množství bílkovin, BMI, poměr tělesného tuku (BFR), hmotnost
3). Vysoce přesný systém snímače tenzometru a vysoce výkonný procesor zajišťují přesnost přístroje
4). Bezpečný povrch z tvrzeného skla
5). Signalizace slabé baterie a přetížení
6). Možnosti jednotky hmotnosti: kg/lb / st:lb

Baterie
Před použitím této váhy vložte baterii AAA.

2. Provoz

A. Jak vážit tělesnou hmotnost
1) Položte váhu na tvrdý a rovný povrch. Nepoužívejte na koberci nebo měkkém povrchu.
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2) Opatrně šlápněte na plochu váhy. Stůjte co nejvíce v klidu dokud se na displeji váhy nezobrazí údaj o 
hmotnosti, a to až do okamžiku, kdy je tělesná hmotnost měření dokončena. ( jak je zobrazeno na 
obrázku)
Pokud nebude provedena žádná další operace, váha se automaticky vypne.

B. Jak měřit poměr tělesného tuku (bfr) a další fyzické ukazatele zahrnují 

svaly, vlhkost, kostní hmotu, bmr, viscerální tuk, věk těla, svalovou 
hmotnost, množství bílkovin, bmi, tělesný tuk, hmotnost

a. Stáhněte si aplikaci

Název aplikace: JUMPER-Health

JUMPER-Health

 Naskenujte prosím níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci <JUMPER-Health> do svého telefonu.
Poznámka: Naše aplikace je k dispozici pro zařízení iOS a Android s IOS 7 nebo Android verze 4.3 a 
Bluetooth 4.0 (nebo vyšší verze)

Stáhněte si aplikaci
pomocí

 Stáhněte si aplikaci „JUMPER-Health“ z obchodu Apple nebo online obchodu Google Play

b. Registrace
 Spusťte aplikaci <JUMPER-Health> a zaregistrujte si účet
 Editujte a dokončete si profil uživatele

c. Spárujte zařízení
 Nejprve zapněte funkci Bluetooth vašeho zařízení <Setting>--<Bluetooth> (nastavení -> Bluetooth)
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 Při párování váhy s aplikací pomocí rozhraní Bluetooth, stoupněte na váhu pro její zapnutí. Poté 
spusťte aplikaci <JUMPER-Health>, aplikace automaticky spáruje váhu pomocí Bluetooth.

 Tipy: Při prvním spárování váhy s aplikací a Bluetooth musí být váha zapnutá. Vyberte <Weight> 
(hmotnost) pro vstup do funkce měření tělesné hmotnosti a tělesného tuku.
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Pokud uživatel chce spárovat další zařízení, klikněte prosím na  --to pair another device 
(spárovat další zařízení)

d. Jednotka
Pokud chcete změnit jednotky hmotnosti, klikněte prosím na --<Setting>-><System Setting>-><Weight> 
(nastavení -> nastavení systému -> hmotnost) a vyberte si jednotku kg/lb.
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e. Opatření
 Položte váhu na tvrdý a rovný povrch.
 Vstupte na plochu váhy bosýma nohama a stůjte co nejstabilněji, dokud se hodnota hmotnosti 

nezobrazí a neuzamče na displeji, a počkejte na druhou jednotku, než se vaše data měření tělesného 
tuku zobrazí v aplikaci.

3. Ikony chyby na váze
Přetížení nebo měření v chybových operacích: váha bude zobrazovat „Err“, když je hmotnost větší než 
max nosnost váhy. Snižte hmotnost, aby nedošlo k poškození.

Slabá baterie: váha bude indikovat „Lo“. Otevřete kryt baterie a vložte novou baterii se správnou 
polaritou.

4. Upozornění
1. Při měření tělesného tuku si sundejte boty a ponožky a udržujte bosé nohy v kontaktu s elektrodami. 
2. Pokud váha nefunguje správně, zkontrolujte baterie. V případě potřeby vložte nové baterie.
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3. Pokud je povrch znečištěný, použijte k jeho čištění čisticího prostředku s alkoholem nebo prostředek na
sklo. Nepoužívejte mýdlo nebo chemikálie. Váhu chraňte před vodou, teplem a extrémním chladem.

4. Váha je vysoce přesné měřicí zařízení. Nikdy na váhu neskákejte, nedupejte na ni ani ji nerozebírejte – 
zacházejte s ní opatrně, aby nedošlo k jejímu rozbití při přemisťování.

5. Váha je určena pouze pro rodinné použití a není vhodná pro profesionální použití. Svaly, vlhkost, 
kostní hmota, BMR, viscerální tuk, tělesný věk, tělesný tuk, hmotnost svalů, množství bílkovin, BMI, 
poměr tělesného tuku (BFR), měření hmotnosti slouží pouze pro informaci. Při jakékoli dietě nebo 
cvičebním programu byste se měli poradit s lékařem.
Pozor: Kluzká při mokru! Skleněná plocha může být za mokra docela kluzká, proto prosím před 
použitím zkontrolujte, zda je sklo i nohy suché. Nikdy nestoupejte na plochu váhy mokrou nohou.

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Mnichov, Německo

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd

Adresa: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, Čína

E-mail: info@jumper-medical.com

Tel: +86-755-26692192, 26696279

Web:www.jumper-medical.com

Pozáruční servis: 
Kaiser servis spol. s r.o., Trnkova 137, Brno 628 00, tel. 547 213 000
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