
 

 

ANALÜÜSKAAL OV125 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME EKRAANI MÄRGUANDED 

1. Kasutaja mälukoha number 

2. Naissoost/meessoost kasutaja indikaator 

3. Veesisaldus (%) 
4. Rasva /lihaste / luustiku osakaal (%) 

5. Ülekaalu märguanne 

6. Kasutaja pikkuse näit 

7. Kasutaja vanus 

8. Kaaluühik 

9. Kalorivajaduse näit 

 
OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
Lugege juhendit hoolikalt ja säilitage tulevikus lugemiseks. 
HOIATUS: Kirjeldatud ohutusabinõud ja juhised käesolevas juhendis ei suuda käsitleda kõiki 

mõeldavaid ohusituatsioone. Kasutajal tuleb rakendada mõistlikkust, ettevaatlikkust ja hoolsust, 

mida on vaja selle elektriseadme käsitsemisel. Tootja ei kanna vastutust seadmega seotud 

kahjustuste eest, mis võivad tekkida selle transportimisel, ebaõigel kasutamisel või seadme mistahes 
osa modifitseerimisel. 

• Digitaalne vannitoakaal on ette nähtud vaid koduseks kasutamiseks.  

• Laske mistahes remonti teha seadmele vaid tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Ärge kasutage kaalu tugevas elektromagnetväljas. 

• Mõõtetulemused ei pruugi kajastada tegelikku kaalu väga täpselt. Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks meditsiiniasutustes.  

• Enne mistahes dieetide kasutamist ja kaalualandavate ravimite võtmist konsulteerige oma 

arstiga.  

• Seadme avaustesse ei tohi panna võõrkehi. Kaalu tohivad kasutada kasutajad alates 10 

eluaastast.  

• Ärge kaaluge selle kaaluga lemmikloomi.  

• Kaitske kaalu kukkumise ja löökide eest.  

• Ärge hüpake kaaluplaadil.  

• Astudes kaaluplaadile niiskete jalgadega esineb libastumise oht.  

• Kaalumise ajal seiske tasakaalus ja liikumatult, ärge astuge plaadi äärtele.  

• Kuna kaal kasutab mõõtmisel nõrka elektriimpulssi, ärge kasutage kaalu järgnevatel juhtudel: 
o Kasutate südamestimulaatorit või muud elektroonilist meditsiinilist implantaati 

o Kannatate südameveresoonkonna haiguste või haigusseisundite all 

o Raseduse ajal 

o Olete dialüüsipatsient 

o Teil on palavik 

o Kannatate osteoporoosi all 

o Teil on ödeem või mingeid turseid 

o Olete äsja olnud füüsiliselt aktiivne kauem kui 10 h järjest 

o Teie pulsisagedus on alla 60 löögi minutis. 

• Kasutage seadet ainult vastavalt juhendis osundatud eesmärgile. Tootja pole vastutav 

seadme ega selle lisaosade ebaõigest kasutamisest tuleneda võivate kahjude eest.  

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või 

vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt 

ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 



 

 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei 

tohi lubada seadmega mängida. 

 
TÄHELEPANU 
Eemaldage enne kaalumist jalanõud ja sokid.  

Soovitame kaalumist teostada samal kellaajal iga päev. Kaalumistulemused võivad erineda pärast 

tugevat trenni, samuti dieedi või suurte temperatuurierinevuste korral.  

Andmed, mida mõõdetakse rasva-, vee- ja lihasmassi kohta, võivad järgnevate kasutajate puhul 

tugevasti erineda: alla 10 aasta vanused lapsed või üle 100 aasta vanused inimesed (nemad peaks 
kasutama vaid tavalist kaalumisfunktsiooni), samuti inimesed kes on üle 70 aasta vanad ning ka 

tippsportlased. 

 
Kasutamine 
Omadused ja parameetrid. 
Ülitäpsed kaalumisandurid. Funktsioonid: rasva, vee, lihaste, luustiku osakaalu mõõtmine ning 

soovitatava kalorihulga arvutus. Mälu kuni 12 erineva kasutaja jaoks. Valikus on ka tavaline 

kaalumismeetod (parameetreid seadistamata). Automaatne kaalumine pealeastumisel ja 

lisakoormuse kaalumine. Tühja patarei ja ülekoormuse märguanne. 
 
Nuppude funktsioonid 
SET kaalu sisselülitamine ja järgmise parameetri seadistamisele siirdumine. 

Iga vajutus suurendab seadistatavat parameetrit. Nupu vajutatuna hoidmisel kiirendab 

parameetri väärtuse lisandumist. 

Iga vajutus vähendab seadistatavat parameetrit. Nupu vajutatuna hoidmisel kiirendab 

parameetri väärtuse kahanemist. 

 

Patarei sisestamine või vahetamine 
Eemaldage patareiõõnsuse kate kaalu alaküljelt. Võtke tühjenenud patarei välja. Vajadusel kasutage 

mingit peene otsaga abivahendit patarei väljavõtmisel. Sisestage uus patarei üks ots eespool sisse 
ning vajutage paika. Asetage patareikate tagasi. Veenduge, et patarei sisestatakse õiget polaarsust 

järgides. 

 
Kaalumisühiku valik. 
Kaalu all asetseva nupuga on võimalik vahetada kaaluühikuid. Vajutades nuppu, kui kaal on välja 

lülitatud, vahelduvad kaaluühikud meetrilise ja imperiaalse skaala vahel. Vastavalt sellele 

vahetatakse ka kasutaja pikkuse ühikud. Ühiku valimise järel kustub ekraan 20 sekundi möödudes ise. 

Järgmisel sisselülitamisel on kaalu ekraanil viimati valitud ühikud. 

 
Automaatne kaalumine (parameetreid seadistamata) 
Kui ilma mingeid seadistusi tegemata astuda kaalule, kaalutakse lihtsalt kehakaal. 

Koormuse lisamine. 
Lisaks kaalutava eseme/ olendi kaal peab olema vähemalt 2 kg. Selleks, et kaaluda näiteks beebit, 
tuleb esmalt kaaluda iseennast, oodata kuni kaalunäit ekraanil on püsiv ja siis võtta beebi kätele ilma 

vahepeal kaalult maha astumata. Numbrid ekraanil vilguvad ja jäävad siis püsivalt ekraanile. 

Lahutades viimasest arvust enda puhaskaalu, saate beebi kaalu. 

 

Keha rasva-, veesisalduse ja luu- ning lihasmassi ja kalorivajaduse mõõtmine 
Elektriimpulss läbib inimese kudesid teatud sagedustel, ehk näiteks rasvkoe läbitavus on suurema 

takistusega kui lihas- või muude kudede puhul. Kaaluplaadil asuvad metalldetailid annavad kaalutava 

isiku kudedesse ülinõrka elektriimpulssi. Kasutades bioloogilise takistuse mõõtmist, arvutatakse 
kasutaja rasvkoe protsent ja muud näitajad vastavalt sellele.  



 

 

Liiga kõrge rasvkoe osakaal kehas mõjutab ainevahetusprotsesse ning soodustab erinevate haiguste 

tekkimist. 

 

Füüsilise vormi tabel vastavalt vee/ rasva sisaldusele organismis. 

 
Teadmiseks: tabelis toodud väärtused on orienteeruvad. 

 

Andmete sisestamine 

Kui seadmes on patarei sees ja käivitate seadme esmakordselt, on parameetrite vaikeseadistus 

järgmine: 

 

Parameetreid saab seadistada sellises vahemikus. 

 

Parameetrite seadistamine. 

Näide: kasutaja nr. 3, naissoost, 168 cm, 28 aastat vana, saab sisestada enda andmed vastavalt: 

Vajutage ja hoidke nuppu SET vajutatuna, et siseneda parameetrite seadistamisele. Kasutaja 

järjekorranumber vilgub. Vajutage või , et valida kasutaja number 3. Vajutage SET – 
kinnitamiseks ja järgmisele seadistusele liikumiseks. Kasutaja pikkuse andmed vilguvad ekraanil. 

Valige pikkus nuppude  ja  abil. Vajutage SET. Järgmisena seadistatakse kasutaja sugu, samuti 

noolenuppudega. Vajutage SET. Sisestage kasutaja vanus, kasutades noolenuppe. Vajutage SET. 

Vilkuma hakkab kasutaja järjekorranumber. Siin on võimalik valida teine kasutaja ja jätkata tema 

andmete sisestamisega samal viisil nagu eelkirjeldatud. Koputage kaaluplaadile, mõne hetke pärast 

lõpetab kasutaja number vilkumise ja ekraanil kuvatakse 0,0. Kaal lülitub ise välja. 
 

Teadmiseks: 
Kui kasutaja andmete sisestamine mõneks hetkeks katkeb, siis salvestatakse sisestatud andmed 

mällu ja ekraan kuvab 0. Sellisel juhul saate jätkata andmete sisestamist, vajutades ja hoides nuppu 

SET vajutatuna. 
 

iga Rasva 

osakaal N 

Vee osakaal 

N 
Rasva 

osakaal M 

Vee osakaal 

M 
Füüsiline 

vorm 

Ülekaalu 

näit 

Liiga kõhn 

Kõhn 

Normaalne  

Ülekaaluline  

Raske ülekaal 

Liiga kõhn 

Kõhn 

Normaalne  

Ülekaaluline  

Raske ülekaal 

mälukoht sugu pikkus iga 

mees 

mälukoht sugu 

Mees-/nais- 

pikkus iga 



 

 

Analüüskaalu kasutamine. 
Lülitage kaal sisse, vajutades kergelt kaalumisplaadile. Vajutage ja hoidke nuppu SET ja valige 

soovitud kasutaja. Mõne hetke pärast, kui kasutajanumber lõpetab vilkumise, astuge kaalule. (Astuge 

kaalule paljajalu, kindlustage et kaalumisplaadil olevad metallpinnad oleks jalataldadega kontaktis). 

Muul juhul analüüsifunktsioon ei tööta. 

Näide: kasutaja nr. 3, naissoost, 168 cm, 28 aastat vana, saab end kaaluda järgnevalt: 

Lülitage kaal sisse, astudes sellele kergelt. Viimase kasutaja parameetrid kuvatakse ekraanil. Vajutage 

noolenuppudele, valimaks kasutaja number või seadistage uue kasutaja parameetrid. Koputage 

kaalumisplaadile. Ekraanil kuvatakse 0,0. Astuge rahulikult kaalule. Mõlemad jalad peavad olema 

kontaktis plaadi metallpindadega. Oodake, kuni arvud ekraanil stabiliseeruvad. Kaalunäit 

stabiliseerub ekraanil. Ekraanil kuvatakse mõõtetulemused ning need salvestuvad mällu, et võrrelda 

hilisemate mõõtetulemustega.  

Ekraanil vahelduvad andmed järgnevalt: kehakaal 52,8, rasvaprotsendi graafiline näit,  Rasva osakaal 
23,8 %, vee osakaal 52,3 %, lihaste osakaal 37,2 %, luude mass 12 %, kalorivajadus 1840. Kaal lülitub 

automaatselt välja. 

 

Viimatimõõdetud tulemuste vaatamine. 

Kaalu sisselülitamiseks vajutage SET, viimase kasutaja või vaikeparameetrid ilmuvad ekraanile. 

Vajutage noolenuppe kasutaja valikuks, oodake 6 sekundit ja vajutage , et siseneda eelnevate 

andmete kuvamisele. 

Viimatimõõdetud andmed kuvatakse ekraani. Ekraanil olevate andmete edasikerimiseks vajutage 
noolenuppudele. Korrake 3 x ja kaal lülitub automaatselt välja. 

 
Kalorid ja energia kulutamine 
Kalorivajaduse väärtus näitab seda kalorihulka, mida kasutaja oma kehakaalu, pikkuse ja soo järgi 

igapäevaseks ainevahetuseks oma tavaliseks elutegevuseks vajab. 

Kalorid ja kaalu kaotamine 
Kalorite manustamise regulatsiooni ja sobiva harjutuskava kasutamise abil saavutatakse soovitud 

kaalukaotus. Põhimõte on lihtne. Kui päevas manustatud kalorid on organismi energiakulu jaoks liiga 

vähesed, siis hakkavad organismis talletunud suhkru- ja rasvavarud kahanema, et nende arvelt 

kustutada organismi energiavajadust. Tulemuseks on kehakaalu langus. 
 

HOIATUSMÄRGUANDED EKRAANIL 
Tühjeneva patarei märguanne 
Patarei tuleb asendada uue, samatüübilise patareiga. 

Ülekoormus. 
Kaalu suurim kaalumisvõime on ületatud. Kasutaja peab kaalult maha astuma, vältimaks 

seadme kahjustumist. 

Keharasva protsent on liiga madal. 
Kehas on liiga vähe rasva. Kasutaja peab manustama toitvamaid roogasid. 

Keharasva protsent on liiga kõrge. 
Kehas on liiga palju rasva. Kasutaja peab reguleerima oma päevast manustatavat 

kalorihulka ja olema füüsiliselt aktiivsem. 

Korrake kaalumist. 
Kui ekraanile ilmub märguanne C, siis tähendab, et kaalumisel tekkis viga. Korrake kaalumist. 

 

Hooldus ja puhastamine 
Kaitske kaalu löökide ja kukkumiste vm mehaaniliste mõjutuste eest. Kaal on täppis-seade, mida 

tuleb käsitseda ettevaatusega. Kasutage niisket lappi seadme pinna puhastamiseks. Ärge laske vett 

seadme korpusesse sattuda. Ärge kasutage seadme puhastamisel kangeid puhastusaineid / lahusteid 

/ abrasiivaineid. Ärge kastke seadet vette.  



 

 

Kasutage seadet toatemperatuuril, kuiva õhuga ruumis. Säilitage kaalu ainult horisontaalses asendis. 

Kui kaal ei lülitu sisse, tuleks välja vahetada kaalu patarei. Kui ekraanil kuvatakse veamärguannet või 

kaal ei lülitu kaua aega välja, eemaldage patarei umbes 3 sekundiks ning pange seadmesse tagasi. Kui 

see ei lahenda probleemi, siis pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse, seadme 

parandamiseks. 

 

TEHNILINE TEAVE. 
Maksimaalne kaalumisvõime 180 kg 

Mõõtetäpsus 100 g / 0,1 % 
Toiteallikas: 2 × 1,5 V AAA patareid (ei kuulu komplekti) 

 
PAKENDI KÄITLEMINE 
Paberist ja papist pakendiosad tuleb käitlemiseks panna paberikonteinerisse. Pakkekiled, plastikust 

pakendiosad sobivad pakendikonteineritesse. 

 
VANANENUD VÕI KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUNUD ELEKTRISEADMETE KÄITLEMINE 
KASUTUSEA LÕPUL 

Juuresolev sümbol seadmel või selle pakendil tähendab, et seadet ei tohi ära visata 

olmejäätmetena. Toimetage seade kindlaksmääratud kogumispunkti 
jäätmekäitlusettevõtteis. Toote nõuetekohase toimetamisega käitlusele aitate kaasa 

keskkonna säästmisele ja inimtervise kaitsmisele. Käitlemine aitab säästa loodusvarasid. 

Rohkem teavet seadme käitlemisest saab kohalikelt omavalitsustelt, jäätmekäitlusettevõtteilt või 

seadme müünud ettevõttelt. 

 

Seade on vastavuses EL reeglite ja määrustega elektrilisest ühilduvusest ja elektriohutusest. 

 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis ja toote parameetrites. 

 

 


