SMART BT
KUCHYŇSKÁ
VÁHA

Návod k obsluze
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SMART BT KITCHEN SCALE je zařízení, které umožňuje
zdravější příjem potravy , s kontrolou vaší tělesné hmotnosti.
Vaše mobilní zařízení přijímá měřené údaje prostřednictvím
bezdrátového Bluetooth připojení a analyzuje je v bezplatné
aplikaci „Dr. Nutrition“. Zařízení lze využít i jako typický
kuchyňský nástroj pro každodenní přípravu jídel.

Zobrazení váhy
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Nerezová měřící plocha
LCD displej
Dotykové tlačítko zapnutí/vypnutí napájení „ON/OFF“
Dotykové tlačítko jednotek „UNIT“
Bateriový prostor
Háček pro lepší organizaci zařízení v kuchyni

Použití vaší váhy
1. Otevřete prostor pro baterie ve spodní části váhy.
2. Vložte 2 x CR2032 baterie v souladu s označeními polarity
nebo vytáhněte izolační proužek spod baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.
4. Zapněte zařízení pomocí dotykového tlačítka „ON/OFF“.
5. Položte váhu na pevný a rovný povrch.
6. Zvolte jednu z jednotek měření: g/oz/ml/lb:oz/fl.oz
7. Na vašem mobilním zařízení si stáhněte a
nainstalujte bezplatnou aplikaci z GooglePlay store
nebo Apple APP Store.

Spárování zařízení
1. Ujistěte se, zda máte aktivní Bluetooth rozhraní ve vašem
mobilním zařízení.
2. Na váze stiskněte tlačítko „ON/OFF“.
3. Otevřete aplikaci.
4. Stiskněte ikonu
v pravém horním rohu.
5. Stiskněte tlačítko „Device“ a pak stiskněte „Add“.
6. Aplikace automaticky vyhledá váhu (ujistěte se, zda je váha v
režimu „ZAPNUTÍ“).
7. Když je váha nalezena, zvolte váhu, se kterou byte chtěli
vytvořit spárování, stiskněte ikonu „binding“.
8. Je-li spárování úspěšné, název váhy se zobrazí v levé horní
části displeje.
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Použití váhy
 Váhu postavte na pevný a rovný povrch.
 Můžete rovnou vážit přísady.
 Pokud chcete vážit potraviny v nádobě nebo na talíři, budete
muset odpočítat hmotnost samotné nádoby.
Položte prázdnou nádobu na váhu, po zobrazení její
hmotnosti se jednou dotkněte tlačítka ON/OFF, aby se
uložila hmotnost „TARE“, sundejte nádobu z váhy, zobrazí se
hmotnost s minusovým znamínkem (např. -125g), nyní dejte
pokrm do nádoby a postavte na váhu, zobrazený výsledek
bude automaticky vypočítán s odpočítáním váhy obalu.
Bude se tak opakovat, dokud opět nestisknete tlačítko ON/
OFF.
 Pokud chcete změnit jednotky, dotkněte se tlačítka „UNIT“.
 Po použití můžete váhu vypnout podržením tlačítka ON/
OFF na 3 sekundy. Zařízení se automaticky vypne, pokud
nestisknete žádné tlačítko v průběhu 2 minut.

Používání v aplikaci
1. Klikněte na „Please select a food item“ pro volbu
požadovaných potravin. Potraviny můžete zvolit rovnou ze
seznamu potravin nebo můžete také manuálně zadat název
potraviny do vyhledávacího sloupce
.
2. Postavte položku na váhu doprostřed vážící. Zobrazí se
výsledek hmotnosti a nutričních hodnot. Stisknutím „Save“
uložte záznam, pokud chcete použít tyto výsledky pro
shrnutí.
3. Opakujte tyto kroky pro další měření.
4. Klikněte na
a zvolte „History record“, kde najdete
všechny záznamy o potravinách, které jste předtím uložili.
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Pokud chcete přidat potraviny společně, klikněte prosím
na „Total“ a pak zvolte položky, které chcete vypočítat,
zaškrtnutím na levé straně vedle záznamu
a pak
potvrďte. A zadejte název celkového pokrmu do sloupce
„name“ a pak stiskněte „Save“. V této chvíli můžete najít
záznamy. Záznamy lze kontrolovat dle data stisknutím „Date“
v pravém horním rohu. Pokud chcete odstranit položku ze
seznamu, potáhněte ji doleva a stiskněte ikonu „delete“.
5. Kliknutím
zvolte položku „Personal food items“ a
pak stiskněte „Add“, pro vytvoření vlastního jídla. Klikněte
na „Save“, když máte nastavení dokončené. Vraťte se zpět
na domovskou stránku, vložte jídlo do seznamu a zadejte
název potravin, který máte uložený v sloupci
, kde tyto
potraviny najdete.
6. Klikněte na ikonu
v pravém horním rohu aplikace.
Volbou položky „Device“ můžete vidět zařízení, které máte
připojené. Potažením názvu zařízení na displeji doleva zvolte
položku „Rename“ pro změnu názvu zařízení a položku
„Unbound“ na zrušení jeho připojení.
Poznámka
Zobrazení jednotek lze změnit mezi g/oz/lb:oz/ml/fl.oz pomocí
příslušného tlačítka „UNIT“.
Pokud je hmotnost vážené položky více než 5 kg, na displeji se
zobrazí symbol „EEE“.

Baterie
 Pokud je nutné vyměnit baterie, zobrazí se symbol
.
 Pokud chcete vložit nebo vyměnit baterie, otevřete prostor
pro baterie, který se nachází na spodní straně zařízení. Do
bateriového prostoru vložte 2 x CR2032 baterie, přičemž
dbejte na označení polarity.
 Nezapomeňte chránit životní prostředí. Nikdy nevyhazujte
staré baterie společně s domácím odpadem. Staré baterie
se musí likvidovat na příslušných místech sběru speciálního
odpadu.

Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EU stanovuje: Elektrická a
elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu. Spotřebitel je dle zákona povinný zlikvidovat
elektrická a elektronická zařízení na místech k tomu určených.
Symbolizuje to obrázek v návodu k obsluze nebo na balení
výrobku. Recyklací nebo jinými formami využití starých zařízení
přispíváte v v značné míře k ochraně vašeho životního prostředí.

Péče a čištění
 Kryt zařízení můžete utřít měkkým suchým nebo jemně
navlhčeným hadříkem.
 Pro čištění nepoužívejte žádné drsné, abrazivní čisticí
prostředky nebo agresivní rozpouštědla.
 Nečistěte váhu vodou ani ji neponořujte do vody.

Tato váha je určená výhradně pro domácí použití a není vhodná
pro lékařské nebo komerční účely; není oficiálně kalibrovaná.
Z důvodu neustálého vývoje je vyhrazená změna technických
parametrů a celkového vzhledu výrobku, bez předchozího
upozornění. Pro technickou podporu navštivte prosím www.
media-tech.eu.
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky
nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci
při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném
způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:
DSI Czech, spol. s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130

