
Smart Bluetooth-vekt 

Brukerveiledning 
 

              

 

Første gangs bruk: 
1.Åpne pakken og sett batteriet riktig inn på baksiden av vekten. 

2.Hent appen AiFit, enten ved å skann QR-koden med mobilen eller nettbrettet, eller ved 
å laste den ned fra Google Play eller App Store. Deretter installerer du den.  

Nærmere detaljer: 

Navn på app: AiFit 

1) Last ned AiFit fra App Store hvis du bruker iPhone, eller Google Play hvis du bruker et 
Android-system. 

2) Last den ned fra følgende kobling: 

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

3) Skann QR-koden nedenfor 

Sklisikker 

matte 

Elektrode 

Sikkerhetsgla

 

 

LCD-skjerm 



 

Merk: Appen kommer i 9 ulike språk: 

Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, spansk, japansk, koreansk og portugisisk. 

 

3.Åpne appen og registrer deg. Angi opplysningene dine, og slå deretter på Bluetooth for 
å pare enheten og vekten. Nå er vekten klar til bruk. 

 

 

 

Mål 8 parametere: 
Ha bare føtter når du trår på vekten. Pass på at føttene berører elektrodearket, og stå 
støtt. Etter 2–3 sekunder viser mobilen vekt og BMI, og etter 5–8 sekunder vises andre 
paramentere, som fettprosent, vannprosent, muskelmasse, beinmasse og kalorier osv. 

 

Støtte for flere brukere: 
Under én registrert ID kan du legge til og lagre data for opptil 8 brukernavn. Enheten 
identifiserer vekt, BMI osv. for de ulike brukerne. 

 

Synkronisering av data: 
Når du åpner appen, vil dataene for målene synkroniseres med den smarte vekten. 

 

 



Morther&Baby-modus: 
Hvis du vil veie en baby, må du bruke Mother&baby-modusen. Vei deg selv først. Gå 
deretter av vekten for å hente babyen og vei deg sammen med ham/henne. Appen viser 
vekten til babyen. Følg veiledningen hvis du vil legge til babyen i brukerlisten! 

 

Påminnelse om mål: 
Du kan angi målet ditt. 

 

Merk: 
1. Hvis du vil hente alle parameterne, må du ta av deg sko og sokker. Ellers viser vekten 
bare vekt og BMI. 

2. Ikke bruk denne vekten hvis du har pacemaker. 

3. Første gangen du bruker vekten, eller hvis du flytter den til et nytt sted, kan det 
hende målene for første veiing ikke er korrekte. Da må du restarte vekten og veie deg 
på nytt. 

4. Vekten skal stå på et hardt og jevnt gulv. Myke ting (teppe, papp, skum osv.) under 
vekten kan påvirke målene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobiler som støttes: 

 

Merk: 
1. Dette produktet skal bare brukes som vekt hjemme og til å måle BMI, fettprosent,  
muskelmasse, hvilestoffskifte, vannprosent og beinmasse. Den kan ikke brukes 
kommersielt eller til andre formål. 

2. Mål av fettprosent er bare ment som referanse. Hvis du har for høy eller for lav 
fettprosent, må du søke råd hos lege. 

3. Vektområde: 5–180 kg 

4. Overflaten rengjøres med en fuktig klut. 

5. Ikke bruk vaskemidler ved rengjøring av enheten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



              

 

     

 

 

 


