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Digitaalne kaal keha analüüsimiseks 

eta 0781 
KASUTUSJUHEND 
Hea klient, täname meie toote ostmise eest. Tutvuge enne kasutamist hoolikalt 
kasutusjuhendiga ning säilitage see edaspidiseks kasutamiseks, samuti säilitage ka 
ostutšekk ja võimalusel ka pakend. 

I OHUTUSJUHISED  
— Tutvuge seadmega kaasas oleva kasutusjuhisega ja andke see seadme järgmisele 

kasutajale üle. 
— Toode on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes ja 

samalaadsetes kohtades! See pole ette nähtud kasutamiseks 
tervishoiuasutustes ega ärilistel eesmärkidel! 

— Ärge kunagi kasutage seadet, kui sellel esineb tõrkeid, kui see on 
maha kukkunud, on vigastatud või vette kukkunud. Sellistel juhtudel 
viige seade hooldusfirmasse, et kontrollida seadme ohutust ja 
funktsioone. 

— Jälgige, et seadet ei kasutaks alla 8 aasta vanused lapsed ja 
vaimsete või füüsiliste puuetega inimesed – kui see on siiski 
vajalik, peab nende eest vastutav inimene ohutuse tagamiseks läbi 
viima vastava koolituse. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ning 
hooldada ainult täiskasvanute järelvalve all. 

— Soovitame: Ärge astuge kaalule märgade jalgadega või kaalu märjale pinnale, 
sest võib tekkida libisemise oht. 

— Ärge kastke seadet vette (mitte ka selle osi)! 
— Kui kaalu hoiti madalamal temperatuuril, laske sellel kohaneda toatemperatuuriga. 
— Kasutage kaalu ainult horisontaalses asendis ja kohtades, kus see 

on piisavalt kaugel soojusallikatest (nt pliit, kamin, radiaatorid), 
õhuniiskust suurendavatest allikatest (nt saun, vannituba, bassein) 
ja tugevatest elektromagnetväljadest (nt mikrolaineahi, raadio, 
mobiiltelefon). 

— Kaitske kaalu tolmu, kemikaalide, liigse niiskuse, hügieenitarvete, 
vedelate kosmeetiliste preparaatide ja intensiivsete 
temperatuurimuutuste eest ning ärge jätke seda otsese 
päikesevalguse kätte. 

— Ärge astuge kaalu servale! Kaal võib maha kukkuda ja põhjustada vigastusi. 
— Ärge asetage kaalu ebatasasele pinnale või vaibaga kaetud 

pinnale. Kaalu alla jääv ebastabiilne või pehme pind võib 
vähendada kaalumise täpsust. 

— Kaalu kasutamisel veenduge, et inimeste vigastamine või seadme kahjustamine on 
välistatud. 

— Ärge ületage maksimaalset kandevõimet! Nii väldite seadme 
kahjustamist. 

— Ärge kasutage rasva analüüsi funktsiooni siis, kui kasutate 
südamestimulaatorit ja/või mõnda teist kehasse siirdatud 
meditsiiniseadet või tugiseadmena kasutatavat seadet. 

— Käsitsege seadet ettevaatlikult. Ärge loopige kaalu ega hüpake 
selle peale. Kaal on vastupidav, kuid vale käsitsemine võib 
elektroonilisi andureid vigastada. 

— Ärge võtke kaalu koost lahti ning ärge eemaldage ühtegi osa. 
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— Ärge pange ladustamise ajal kaalu pinnale  esemeid, sest seade võib kahjustuda. 
— Kui te ei soovi seadet pikemat aega kasutada, tuleb patareid eemaldada. 
— Kui patarei lekib, eemaldage see koheselt; see võib kaalu kahjustada. 
— Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid ning ärge kasutage laetavaid akusid. 
— Utiliseerige tühjad patareid sobival viisil. 
— Ärge kunagi kasutage seadet teisel otstarbel kui selles 

kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil! 
— Pidage meeles, et selle kaalu andmed on ligikaudsed ja 

ebatäpsed võrreldes tegelike meditsiiniliste analüüside 
tulemustega. Biomeetriliste omaduste täpset määramist 
saab meditsiiniliste meetodite abil teha ainult arst. 

— Hoidke patareisid ja kaalu lastele ja lemmikloomadele 
kättesaamatus kohas. Inimene, kes on patareid alla neelanud, 
peab viivitamatult pöörduma arsti poole. 

— Ärge kasutage kaalu raseduse ajal, tursete tekkimisel ja dialüüsiravi ajal. 
— Pakendil või tootel asuvate teistes keeltes tekstide ja piltide tõlked 

leiate selle juhendi lõpust. 
— Tootja ei võta endale vastutust seadme väärast kasutamisest 

põhjustatud kahjude eest (nt pinna kahjustamine) ning garantii 
ei kehti juhul, kui eelpool toodud ohutusjuhiseid ei täideta. 

Keharasva suhte tabel 

Optimaalne vee osakaal kehas on 50-65 % meestel ja 45-60 % naistel. 

Lihaste suhte tabel 

II ÜLDINE INFO

Vanus 
Naine(%) Mees(%) 

Madal Tervislik Kõrge Rasvumine Madal Tervislik Kõrge Rasvumine 

<39 <21 21 -33 33-39 39> <8 8-19 19-25 25> 

40-59 <23 23-35 35-40 40> <11 11 -22 22-28 28> 

60> <24 24-36 36-42 42> <13 13-25 25-30 30> 

Naine% Mees% 
Vanus 

Madal Tervislik Kõrge Madal Tervislik Kõrge 

<30 <34 34-43 <42 42-57 

31 -50 <31 31 -38 <40 40-52

51> <27 27-34

>43

>38

>34 <37 37-48

>57

>52

>48 



Olulised märkused: 

1) Kaalumine eeldab, et keha rasvaanalüüsi ajal peab õige 
juhtivuse huvides end paljajalu kaaluma.

2) Ärge asetage kaalu ebatasasele pinnale või vaibaga kaetud 
pinnale.

3) Ärge kasutage rasva analüüsi funktsiooni siis, kui kasutate 
südamestimulaatorit ja/või mõnda teist kehasse siirdatud 
meditsiiniseadet või tugiseadmena kasutatavat seadet.

4) Liigne joomine, söömine, sportimine, tervislik seisund, 
kasutatavad ravimid, naiste menstruatsioonitsükkel jne 
mõjutavad analüüsi tulemusi.

5) Keha omaduste optimaalse paigutuse tabelid ja teave on ainult 
orienteeruvad. 

KMI (BMI) 
Nendes kaaludes kasutatav tehnoloogia, Bioelektrilise Impedantsi Analüüs (BIA) 
on tehnoloogiliselt rohkem arenenud kui tellitud kehamassiindeksi (KMI) meetod, 
kus rasvaprotsendi arvutamisel võetakse aluseks ainult pikkus ja kaal. BIA 
tehnoloogia kasutab analüüsi täpsema eraldusvõime saamiseks viite parameetrit 
(kaal ja bioloogiline vastupidavus, mida mõõdetakse automaatselt kaalu abil koos 
kolme käsitsi sisestatud isikliku parameetriga - sugu, pikkus ja vanus). See indeks 
määrab kehakaalu ja pikkuse vastastikuse suhte. 
Selle abil saab kindlaks teha, kas inimene kannatab alakaalu, ülekaalu või 
rasvumise all või kas tema tervislik seisund on normaalne. Ka südame- ja 
veresoonkonnahaiguste osas on kehamassiindeks suhteliselt hea riskiindeks, eriti 
tervetel inimestel. Indeks on siiski ainult viide. Eksperdid soovitavad arvutust 
täiendada vähemalt vöökoha mõõtmisega, mis muudab keharasva 
määramise täpsemaks. KMI ei paku väga usaldusväärset teavet väikeste 
laste, eakate inimeste ja aktiivsete sportlaste jaoks, kellel on palju lihasmassi, 
sest need tulemused võivad olla kallutatud. 

Vähe 
rasva 

Tervislik Palju 
rasva 

Rasvumine

< 18,5 18,5- 27 28- 39 > 40

Optimaalne energiakulu KCAL 
See tähistab optimaalset energiakulu, mis on vajalik peamiste 
elutähtsate funktsioonide ja tasakaalustatud ainevahetuse 
säilitamiseks. Ekraanil kuvatavad andmed näitavad teie kaalu, 
pikkuse, vanuse ja soo alusel optimaalset ööpäevast 
energiakulu. Samuti peaksite arvestama seda energiakogust, et 
hoida oma ainevahetust tasakaalus. Kui kavatsete oma kaalu 
vähendada, peaks teie päevane energiatarbimine olema veidi 
väiksem. Kuid pidage meeles, et dieedi puhul tuleb hoida 
süsivesikuid, rasvu ja valke tasakaalus. 

239 cal = 1kJ  

KMI 



Ekraanile kuvatavad sümbolid 
A –  Vanus 
B — Lihasmassi analüüsi sümbol  
C — Luude analüüsi sümbol 
D — Mees / Naine 
E — Kasutaja mälu 0 kuni 9 
F — Pikkuse ja kaalu ühikud 
G — Analüüsi konkreetsed elemendid (“rasv”; “TBW” = veekogus kehas; “BMI” 
= kehamassiindeks; 

      „KCAL“ = soovitatav päevane kalorikogus 

Analüüsi tulemuse indikaator 
Vähe rasva = alatoitumine 
Tervislik = normaalne  
Palju rasva = ülekaaluline 
Rasvumine = rasvunud 

A 
B
C 
D 

Eemaldage kogu pakkematerjal ja võtke kaal välja. Eemaldage 
seadme küljest kõik kiled, kleebised või paberid. Avage kaalu põhjal 
paiknev patareide kate, sisestage patareid õige polaarsusega ja 
sulgege kate vastupidises suunas. 
Asetage seade tasasele ja stabiilsele alusele. Lülitage kaal sisse, 
koputades jalaga kaalu pinnale ja kontrollige ekraanil kuvatavat 
kaaluühikut (kg). Kui eelistate kasutada mõõtühikut st: lb või lb, 
saate selle ümber lülitada pärast kaalu sisse lülitamist 
(kaalumisrežiimis), vajutades ühte noolenuppu (    ,   ). 

kg = kilogram 1 kg = 2.2 lb 
lb = nael (Briti kaaluühik) 1 lb = 0.454 kg 
st:lb = stone (Ameerika/Briti kaaluühik) 1 st = 6,356 kg 
FT;ln = jalga;tolli 1 FT = 30.48 cm; 1 In = 2,54 cm 

Patareide vahetamine 
Avage juhtpuldi tagaküljel asuva akusahtli kate (pilt 2). Sisestage 
patarei õige polaarsusega ja sulgege kaas. Kasutage selle seadme 
jaoks AAA patareisid (3 tk). Kui te ei soovi seadet pikemat aega 
kasutada, tuleb patareid eemaldada! 

F 
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See kaal on täpne elektroonikaseade. Inimese keha on keeruline 
kaaluda, sest see on alati liikumises. Usaldusväärsete tulemuste 
saamiseks proovige alati astuda jalgadega 
samasse kohta ja seista paigal (joonis 1). Võimalusel kaaluge ennast 
samal kellaajal (kõige parem hommikuti) ja ka samas kohas, et saada 
võrreldavaid tulemusi. Pidage meeles, et liigsed riided ja söömine 
ning joomine enne kaalumist võivad suurendada kehakaalu. 
Lühiajaline kaalu kõikumine on tavaliselt tingitud vedelikukaotusest. 

A) Regulaarne kaalumisrežiim
Lülitage kaal sisse, astudes kaalu pinnale (või puudutades sisse/välja
lülitamise nuppu). Mõne aja möödumisel hakkab mõõdetud väärtus
vilkuma ja seda kuvatakse mitu sekundit. Seejärel lülitub kaal
automaatselt välja.

B) Kaalu ja kogu keha analüüsimise režiim
Keharasva ja veekoguse analüüsimiseks kasutatavate isikuandmete seadmine (muutmine)
Enne esimest analüüsimist tuleb sisestada personaalsed andmed
(sugu, pikkus ja vanus), mis salvestatakse mällu. Kaalu mällu on
võimalik salvestada 10 inimese andmed.

Sisestatud andmeid saab seadistada ja järk-järgult muuta järgmises vahemikus: 
Mälu Sugu Pikkus Vanus 

0 — 9 mees / naine 80 — 220 cm 6- 100

1. Vajutage nuppu ■. Mälupesa number (nt 1) hakkab ekraanil vilkuma.
2.  Valige mälupesa number (nupu    või    abil), kuhu soovite kaalutud 

inimese andmed salvestada. 
Kinnitamiseks vajutage nuppu ■ . 

3. Sisestage sugu või nupu abil:
mees / naine 

Kinnitamiseks vajutage nuppu ■ . 
4. Sisestage pikkus nupu v  õi    abil. 

Kinnitamiseks vajutage nuppu ■ .
5. Sisestage vanus nupu    või    abil (Age) 

Kinnitamiseks vajutage nuppu ■ . 

Nüüd on kõik isiklikud andmed salvestatud (muudetud). Oodake, kuni 
ekraanile ilmub 0.0. Seiske kaalule ja oodake tulemusi. 

Märkus 
Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid. Ärge kasutage koos 

uusi ja kasutatud patareisid. 

IV KASUTUSJUHISED



Märkus 
Jalad, sääred või reied ei tohi kokku puutuda. Vastasel juhul 

võib mõõtmine olla ebatäpne. 

Märkus 
Kui te ei astu kaalule, lülitub kaal automaatselt sisse 10 sek möödumisel 
pärast „0.0“ kuvamist. Kaalu saab välja lülitada ka nuppu        vajutades. 

Järgnevaid andmeid kuvatakse mõne sekundi möödumisel: 
1. — Kaal määratud ühikutes
2. — Keha rasvasisaldus protsentides (rasv) + analüüsi

värvisignaal (sinine = alakaal; roheline = normaalne;
punane = rasvumine) 

3. — Keha vee sisaldus protsentides (TBW)
4. — Lihaste sisaldus protsentides (        )
5. — Luustiku mass kilogrammides (      )
6.  — BMI (Kehamassi indeks) 
7. — Päevane kilokalorite vajadus (KCAL)

Tulemusi kuvatakse tsüklina. Pärast kolme kordust lülitub kaal automaatselt välja. 

Keha omaduste korduvaks analüüsimiseks (pärast inimese 
andmete salvestamist mällu - nt 1) toimige järgnevalt: 

1) Vajutage nuppu ■ (kui kasutasite kaalu tavalises
kaalumisrežiimis) või lülitage kaal nupu ■ abil sisse.

2) Oodake, kuni ekraanil kuvatakse 0.0 või valige nupu või  abil
mälupesa, kuhu seaded on salvestatud.

3) Pärast sobiva mälupesa valimist ärge vajutage midagi (oodake,
kuni ekraanile ilmub 0.0). Astuge kaalule ja  teie kehakaalu ja keha
omadusi hakatakse analüüsima.

Veateated ja nende sümbolid 

Err2 Väga madal rasvaprotsent 

Väga kõrge rasvaprotsent 

Kui teil on probleeme kehakaalu mõõtmisega: 
— Kontrollige, kas patareid on korralikult sisestatud. 
— Kontrollige, kas valisite õige kaaluühiku. 
— Kontrollige, kas kaal asub tasasel põrandal ja kas see ei puutu seinaga kokku. 
— Kui pärast kaalule astumist ei kuvata ekraanil mitte midagi või 

juhul kui kuvatakse ainult „0“, vahetage patarei uue vastu. 

Err Mõõdetud kaal on suurem kui kaalu maksimaalne lubatud väärtus. ) 

LO Aku on tühi 

V TÕRKEOTSING

SÜMBOL   KIRJELDUS



— Kui ekraanil kuvatakse „Err“, on kaal ülekoormatud. 
— Kui kuvatakse ebaharilikke märke, eemaldage patarei ja ühendage see uuesti. 
— Kui kuvatakse ebatavalisi tunnuseid, näiteks kui ekraan vilgub või kui ilmub veateade, proovige kaalu 

häireallika mõjupiirkonnast eemale viia või tagage, et see lülitatakse kaalu kasutamise ajaks välja. 

Pärast kaalu kasutamist pange see horisontaalasendisse (mitte 
vertikaalasendisse) lastele ja piiratud võimetega inimeste poolt 
kättesaamatusse kohta (vt punkt I. OHUTUSJUHISED). 

Ärge kasutage tugevaid ja agressiivseid puhastusvahendeid (nt 
teravaid esemeid, kaabitsaid, vedeldajaid või lahusteid). Puhastage seadet 
pehme ja niiske lapiga. Veenduge, et seadme sisse ei satuks vett. 

Ulatuslikumat hooldust või hooldust, mis nõuab seadme sisemiste osade 
käsitlemist, peab tegema professionaalne hooldusettevõte! Tootja juhiste 
eiramine põhjustab garantii katkemise! 

Kui mõõtmed lubavad, on pakenditele, komponentidele ja 
lisaseadmetele kantud kasutatud materjalide ning ümbertöötluse märgiseid. 
Tootel asuvad või lisatud dokumentides leiduvad sümbolid tähendavad 
seda, et kasutatud elektri- või elektroonikaseadmeid ei 
tohi koos olmejäätmetega utiliseerida. Tootele või lisatud 
dokumentidele lisatud sümbolid tähendavad, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseadmeid ei tohi koos olmejäätmetega käidelda. Toote 
nõuetekohane utiliseerimine aitab säilitada väärtuslikke loodusvarasid 
ja ennetada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste 
tervisele, mida võib põhjustada jäätmete vale utiliseerimine. 
Küsige lisateavet kohalikult omavalitsuselt või jäätmejaamast. Seda tüüpi 
jäätmete vääral utiliseerimisel võib vastavalt riiklikele eeskirjadele 
kohaldada trahve. Eemaldage tühjenenud patarei ja utiliseerige see 
spetsiaalses kogumiskohas sobival ja ohutul viisil. Ärge kunagi visake 
patareid tulle! 

Maksimaalne kaal:
Mõõtmisviga:  
Toide: 
Seadme netokaal: 
Mälupesasid: 
Pikkuse vahemik:
Vanus: 
Minimaalne kaal: 
Maksimaalne kaal: 
Keha rasva mõõtmisvahemik: 
Keha veekoguse mõõtmisvahemik: 

180 kg 
0,1 kg 
3 patareid 1,5 V AAA (komplektis) 
2 kg 
10 
80 kuni 220 cm 
6 kuni 100 aastat 
alates 5 kg 
180 kg 
5 % — 70 % 
10 % — 76 % 

VI HOIUSTAMINE

VII HOOLDUS

VIII LOODUSSÄÄSTLIKKUS

IX TEHNILISED ANDMED



Lihasmassi mõõtmine: 
Luustiku mõõtmispiirkond: 
Toote mõõtmed (mm) 

13 % — 53 % 
2 kg — 5 kg 
315 x 315 x 20 

Tootja jätab endale õiguse muuta vastavate mudelite tehnilisi 
andmeid ja tarvikuid. 

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. ÄRGE KASTKE 
SEADET VETTE EGA TEISTESSE VEDELIKKE. LÄMBUMISOHU 
VÄLTIMISEKS HOIDKE SEDA PLASTIKOTTI LASTE 
KÄEULATUSEST KAUGEMAL. ÄRGE KASUTAGE SEDA KOTTI 
HÄLLIDES, VOODITES, KÄRUDES VÕI MÄNGUASJADEGA. SEE 
KOTT EI OLE MÄNGUASI. 

MÄRKUS 

AUTOMAATNE SISSELÜLITUS — lihtsalt astuge 
kaalule ja seiske paigal, kaal lülitub automaatselt sisse 
ja alustab mõõtmistega. 

Ärge astuge kaalule märgade jalgadega või kaalu 
märjale pinnale, libisemisoht. 


	— Ärge kunagi kasutage seadet, kui sellel esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud, on vigastatud või vette kukkunud. Sellistel juhtudel viige seade hooldusfirmasse, et kontrollida seadme ohutust ja funktsioone.



