
Smart Bluetooth-vægt 

Brugsanvisning 

 
             

 

Inden vægten bruges første gang: 
1.Tag vægten ud af æsken, og sæt batteriet korrekt i på bagsiden af vægten. 

2.Brug din mobiltelefon eller tablet til at skanne QR-koden for at hente appen, eller 
download den fra Google Play eller Apple Store osv. direkte – den hedder ' AIFfit ' – og 
installér den.  

Detaljerne er som følger: 

Appens navn: AIFfit 

1) Find ' AIFfit ' i app-butikken for iPhone eller Google Play for Android-systemer. 

2) Download via linket herunder: 

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

 

 

Elektrode 

Sikkerhedsglas 

 

LCD-display 

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


3) Skan QR-koden herunder. 

 

 

3. Inden enheden tilsluttes appen, skal du sikre dig, 
at Bluetooth-tilslutningen på din 

Smartphone er aktiveret. 

Åbn appen for at blive registreret, indstil dine data. 

Søg efter din enhed, så den kan parres med vægten. 
Klik på ”Me” -> ”My device” ->SWAN 

Stå derefter op på vægten for at veje dig. 

 

 

 

Vejning med 8 parametre: 
Stå op på vægten med bare fødder, og sørg for, at fødderne berører området med 
elektroder. Stå stille, og efter 2-3 sekunder viser mobiltelefonen din vægt og dit BMI-tal. 
Efter 5-8 sekunder vil du også kunne se andre parametre, såsom kropsfedt, vand, 
muskelmasse, knoglemasse, kalorier og så videre. 

 

Flere brugere: 
Under ét registreret ID kan du tilføje flere (op til 8) brugernavne og gemme data for dem. 
Apparatet identificerer de forskellige brugere efter forskellige parametre, såsom vægt, 
BMI-tal osv. 

 



Synkronisering af data: 
Når du åbner appen, synkroniseres de målte data med vægten. 

 

Mor og barn-funktion: 
Brug mor og barn-funktionen, hvis du vil veje en baby. Vej først dig selv. Gå ned fra 
vægten, og tag barnet op i armene. Stå op på vægten igen. Appen viser nu barnets vægt.  
Følg vejledningen, hvis du ønsker at tilføje dit barn til listen over brugere! 

 

Påmindelse om mål: 
Du kan indstille dit mål i henhold til din plan. 

 

Bemærk: 
1. Hvis du ønsker at få vist alle parametre, skal du tage sko og strømper af, da vægten 
ellers kun viser vægt + BMI. 

2. Brug ikke vægten, hvis du har en pacemaker. 

3. Når du bruger vægten første gang eller har flyttet den, kan det være, at den ikke 
viser den korrekte vægt første gang. Derfor skal du først slukke for vægten og derefter 
veje dig igen. 

4. Vægten skal placeres på et hårdt, plant gulv, når du bruger den. Bløde ting under 
vægten kan påvirke vejningen (tæpper, pap, skum osv.). 

 

 

Understøttede systemer til download af app: 
IOS 6.13 og nyere 
Android 4.3 og nyere 
 
 



Vigtig bemærkning: 
1. Dette produkt er kun beregnet til vejning og måling af BMI, kropsfedt, muskelmasse, 
stofskifte, vand og knoglemasse i almindelige husholdninger og kan ikke bruges til 
erhvervsmæssig vejning eller andre formål. 

2. Måling af kropsfedt er kun vejledende. Hvis du er for høj eller for lav i forhold til dit 
fedtindhold, skal du spørge din læge til råds. 

3. Vejningsområde: 5-180 kg 

4. Rengøres ved at aftørre overfladen med en fugtig klud. 

5. Der må ikke bruges rengøringsmidler af nogen art. 

 

Personlig data 
Bonnier Publications har ikke adgang til de personlige data der opbevares i AIFit APP.  
INet mobile internet technology co. Ltd er ansvarlig for at opbevare og behandle personlig 
data i AIFit APP, og respektere de registreredes rettigheder der beskrives i den generelle 
persondataforordning (GDPR). 
 

 
 


