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Första användningstillfället:
1.Öppna paketet, sätt i batteriet korrekt på baksidan av vågen.
2.Använd din mobil eller surfplatta för att skanna QR-koden så att du kan hämta appen,
alternativt ladda ner den från app-butikerna Google Play eller Apples App Store osv.
Appen heter ”AIFit”. Installera sedan appen.
Uppgifter enligt nedan:
Appens namn: AIFit
1) Sök på ”AIFit” i App store för iPhone eller google play för Android-system.
2) Använd länken nedan för att ladda ner appen:
http://aicare.net.cn/apkUpdateiweightFat/index.html
3) Skanna QR-koden nedan

3. Innan du ansluter till appen, se till att Bluetooth är
aktiverat på din telefon.
Öppna appen först för att registrera dig. Lägg in dina
uppgifter.
Söka efter din enhet för att parkoppla den. -> klicka på
”Me” -> ”My Device” ->SWAN
Ställ dig sedan på vågen för att väga dig.

8-Parametermätning:
Ställ dig barfota på vågen. Se till att fötterna är placerade på elektrodfilmen och stå
stadigt. Efter 2–3 sekunder kan du se din vikt på mobilen. Efter 5–8 sekunder visas även
ditt BMI-värde. Övriga parametrar visas tillsammans, såsom kroppsfett, vatten, muskler,
skelett och kalorier m.m.

Stöd för flera användare:
Under ett och samma registrerade ID kan du lägga till fler (upp till 8 st) användarnamn för
att spara data. Enheten identifierar olika användare efter deras vikt, BMI osv.
historikparametrar.

Datasynkronisering:
När du öppnar appen synkroniseras de uppmätta värdena med den smarta vågen.

Mamma och barn-läge:
Använd mamma och barn-läget för att väga din bebis. Börja med att väga dig själv. Gå av
vågen, lyft upp barnen och stig upp på vågen igen. Appen visar ditt barns vikt. Om du
godkänner att lägga till din bebis i användarlistan, följer du stegen!

Påminnelse om mål:
Du kan ställa in ditt mål efter din plan.

Observera:
1. Om du vill få alla parametrar måste du ta av dig skor och sockar eftersom vågen annars
endast visar vikt + BMI.
2. Använd inte denna våg om du har pacemaker.
3. Första gången vågen används eller om den har flyttats visar den eventuellt fel vikt.
Du måste därför väga dig igen efter att vågen har stängts av första gången.
4. Placera vågen på ett hårt golvunderlag eftersom ett mjukt underlag under vågen kan
påverka mätningen (matta, kartong, skumplast osv.)

System som stöds för nedladdning av appen
Kompatibel med följande versioner:
Apple Store: iOS 6.13 och nyare
Google Play Store: Android 4.3 och nyare

Viktig anmärkning:
1. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk och visar vikt, BMI,
kroppsfettsprocent, procent muskelmassa, grundläggande metabolism, vatten och
benmassa. Vågen får inte användas för vägning i kommersiella sammanhang eller för
andra syften.
2. Kroppsfettsmätningen är endast tänkt att fungera som en referens. Om du har för hög
eller för låg fettprocent bör du rådfråga en läkare.
3. Vägningsintervall: 5–180 kg
4. För rengöring av vågen, använd en fuktig trasa för att torka rent ytan.
5. Använd inte rengöringsmedel för att göra rent vågen.

Personlig data
Bonnier Publications har inte tillgång till din personliga data som sparas i AIFit appen.
iNet mobile internet technology co. Ltd ansvarar för att lagra och behandla din personliga
data i AIFit APP och respektera den registrerades rättigheter som beskrivs i
Dataskyddsförordningen (GDPR).

