
Bluetooth-älyvaaka 

Käyttöohje 

 

 
 

              

Käyttöönotto 
1. Pura vaaka pakkauksesta ja asenna paristo vaa’an taustapuolelle. 

2. Lataa AIFit-sovellus:  

A. JOKO lue QR-koodi seuraavalta sivulta älypuhelimella tai tabletilla.  

B. TAI lataa sovellus Google Playsta, AppStoresta tai muusta sovelluskaupasta. Etsi 
sovellus iPhonelle tai iPadille AppStoresta tai Google Playsta Android-laitteille 
hakusanalla ”AIFit”. 

C. TAI lataa sovellus seuraavasta linkistä: 

 http://aicare.net.cn/apkUpdateiweightFat/index.html 

  

Tunnistusle

 

Turvalasi 

 

LCD-näyttö 



Asennus-QR-koodi: 

 

 

BT name: SWAN 

3. Kun olet asentanut AIFit-sovelluksen, varmista, että 
puhelimesi tai tablettisi Bluetooth-yhteys on päällä.  

Asennettuasi sovelluksen avaa ja rekisteröi sovellus, 
aseta omat tietosi, muodosta Bluetooth-yhteydellä 
pariyhteys puhelimesi tai tablettisi ja vaa’an välille.  

 

 

 

 

 

8 ominaisuuden mittaaminen 
Astu vaa’alle paljain jaloin, aseta jalkasi tunnistuslevylle ja seiso tukevasti paikoillasi. 
2−3 sekunnin kuluttua näet mobiililaitteelta painosi ja painoindeksisi sekä 5−8 sekunnin 
kuluttua muut mitattavat ominaisuudet, kuten kehon rasva- ja vesipitoisuuden, lihasten 
ja luuston koostumuksen sekä energiankulutustiedot. 

 

Muiden käyttäjien tietojen lisääminen 
Yhden rekisteröidyn käyttäjätunnuksen alle voidaan tallentaa enintään 8 käyttäjän tiedot. 
Laite tunnistaa käyttäjät painon, painoindeksin ja muiden mitattujen tietojen perusteella. 

 



 

Tietojen synkronointi 
Kun sovellus avataan, mittaustiedot synkronoituvat älyvaakaan. 

 

Pikkulapsen punnitus sylissä 
Voit punnita lapsen sylissäsi. Punnitse itse ensin itsesi ja astu sitten pois vaa’alta. Ota 
lapsi syliisi ja nouse takaisin vaa’alle, minkä jälkeen vaaka näyttää lapsen painon. Voit 
halutessasi lisätä lapsesi tiedot ohjeen mukaisesti. 

 

Tavoitepainomuistutus 
Voit asettaa tavoitepainon ja ajan, jossa haluat päästä siihen. 

 

Tärkeää 
1. Jos haluat vaa’an mittaavan kaikki mitettavat tekijät, punnitusta varten vaa’alle on 
noustava avojaloin. Muutoin vaaka mittaa vain painon ja painoindeksin. 

2. Älä käytä vaakaa, jos sinulla on sydämentahdistin. 

3. Vaaka ei aina mittaa painoa oikein heti ensimmäisellä käyttökerralla tai siirtämisen 
jälkeen. Aseta vaaka paikoilleen ja kytke virta uudelleen päälle ja punnitse itesi toiseen 
kertaan. 

4. Pidä vaaka tasaisella ja vakaalla alustalla. Pehmeä alusta (kuten matto, pahvi tai 
vaahtomuovi) voi vaikuttaa mittaustuloksiin. 

 

 

Tuetut laitteet ja sovelluskaupat  
Sovelluskaupat ja käyttöjärjestelmäversiot:  
 
App Store: IOS 6.13 ja uudemmat  
Google Play -kauppa: Android 4.3 ja uudemmat 



 

Tärkeää 
1. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Painoindeksin, kehon rasva- tai 
vesipitoisuuden, lihasmassan, luuston tai energiankulutuksen mittauksia ei ole tarkoitettu 
ammattikäyttöön. 

2. Kehon rasvapitoisuuden mittaustulokset ovat suuntaa-antavia. Jos rasvapitoisuusarvot 
ovat hälyttävän korkeita tai matalia, käänny terveydenhuollon puoleen. 

3. Vaa’an toimintarajat: 5−180 kg 

4. Puhdista laite kostealla liinalla pyyhkimällä. 

5. Älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita. 

 

 

Henkilötietojen käsittely 
Bonnier Publicationsilla ei ole pääsyä AIFit Appin keräämiin henkilötietoihin. iNet mobile 
internet technology co., Ltd vastaa AIFit Appin henkilötietojen tallentamisesta ja 
käsittelystä sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaisesta rekisteröityjen 
tietosuojaoikeuksien toteuttamisesta. 

 
 

 


