
Bluetooth-älyvaaka 

Käyttöohje 
 

              

 

Ensimmäinen käyttökerta: 
1.Avaa pakkaus ja asenna paristo asianmukaisesti vaa’an taustapuolelle. 

2.Lataa aifit-sovellus lukemalla QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla tai lataa se 
suoraan Google Play-, AppStore- tai muista sovelluskaupoista. Asenna sovellus 
laitteellesi.  

Sovelluksen tiedot: 

Sovelluksen nimi: aifit 

1) Hae sovellusta hakusanalla ”aifit” AppStoresta iPhone-laitteille tai Google Playsta 
Android-laitteille. 

2) Lataa sovellus tästä linkistä: 

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

3) Lue QR-koodi 

Luistonestoma

tto 

Tunnistusle

 

Turvalasi 

 

LCD-näyttö 



 

Huomaa: Sovelluksesta on saatavilla 9 eri kieliversiota: 

kiina, englanti, ranska, saksa, espanja, italia, japani, korea ja portugali. 

 

3.Avaa ja rekisteröi sovellus ensimmäisellä käyttökerralla, aseta omat tietosi, kytke päälle 
Bluetooth-yhteys luodaksesi pariyhteyden ja astu sitten vaa’alle punnitusta varten. 

 

 

 

8-parametrinen mittaus: 
Astu vaa’alle paljain jaloin, aseta jalkasi tunnistuslevylle ja seiso tukevasti. 2−3 
sekunnin kuluttua näet mobiililaitteelta painosi ja painoindeksisi sekä 5−8 sekunnin 
kuluttua muita parametrejä, kuten kehon rasva- ja vesipitoisuuden, lihasten ja luuston 
koostumuksen sekä kaloritiedot. 

 

Useiden käyttäjien tuki: 
Yhden rekisteröidyn käyttäjätunnuksen alle voidaan tallentaa enintään 8 käyttäjän tiedot. 
Laite tunnistaa käyttäjät painon ja painoindeksin historiatietojen perusteella. 

 

Tietojen synkronointi: 
Kun sovellus avataan, mittaustiedot synkronoituvat älyvaakaan. 

 

 



Äiti/lapsi-tila: 
Voit punnita lapsen käyttämällä äiti/lapsi-tilaa. Punnitse itse ensin itsesi ja astu pois 
vaa’alta. Ota lapsi syliisi ja astu takaisin vaa’alle, minkä jälkeen vaaka näyttää lapsen 
painon. Voit halutessasi lisätä lapsesi käyttäjäluetteloon ohjeen mukaisesti. 

 

Tavoitepainon muistutus: 
Voit asettaa tavoitepainon suunnitelmasi mukaisesti. 

 

Huomaa: 
1. Jos haluat vaa’an mittaavan kaikki parametrit, ota kengät ja sukat pois punnitusta 
varten. Muutoin vaaka mittaa vain painon ja painoindeksin. 

2. Älä käytä vaakaa, jos sinulla on sydämentahdistin. 

3. Vaaka ei aina mittaa painoa oikein ensimmäisellä käyttökerralla tai siirtämisen 
jälkeen, joten kytke vaaka uudelleen päälle uutta punnitusta varten. 

4. Aseta vaaka tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pehmeä alusta (kuten matto, pahvi tai 
vaahtoalusta) voi vaikuttaa mittaustuloksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuetut mobiililaitteet: 

 

Tärkeää: 
1. Tämä tuote soveltuu vain kotitalouskäyttöön. Painoindeksin, kehon rasva- tai 
vesipitoisuuden, lihas- tai luustokoostumuksen tai aineenvaihdunnan mittauksia ei voida 
käyttää ammattitarkoituksissa. 

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

3. Punnitusalue: 5−180 kg 

4. Puhdista laite kostealla liinalla pyyhkimällä. 

5. Älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



              

 

     

 

 

 


