
 

 

ANALÜÜSKAAL 

 BS-70E (23501) 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

OHUTUS 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui seade 
vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 
 
Tähtsad ohutusjuhised 
See analüüskaal pole sobiv kasutamiseks isikutele, kellel on paigaldatud südamerütmur või muid 

meditsiinilisi implantaate. Keharasva mõõtmise tulemused ei pruugi olla täpsed inimestel, kes põevad 

diabeeti või kannatavad muude meditsiiniliste seisundite all. Sama kehtib väga treenitud sportlaste 

suhtes. Seade ei ole sobiv kasutamiseks rasedaile. Kaal on ette nähtud kasutamiseks kodustes 

tingimustes. Seade ei ole sobiv kasutamiseks äritegevuses ega haiglates /terviseasutustes. Ärge 

kasutage seadet äärmuslikes temperatuurides ega niisketes oludes. Hoidke kaalu märjakssaamise 

eest. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. Kaalu ei või asetada ebatasasele / ebakindlale 

aluspinnale. Ärge astuge kaalu äärtele ega nurkadele. Kaalule astudes ei tohi astuda vaid ühele 

küljele või servadele. Ärge astuge kaalule märgade jalgadega ega libedate sokkidega., Kaal suudab 

kaaluda kuni 150 kg. Ärge koormake kaalu üle – see võib tekitada seadme parandamatu rikke. 
Käsitsege kaalu hoolikalt. Vältige lööke või vibratsioone seadmele. Ärge pillake seadet maha, ärge 

pillake midagi seadme peale. Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta. Parandustööd tuleb lasta 

teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge võtke 

seadet koost lahti – vastasel juhul tühistub garantii. 

Hoiatus: Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! Hoidke 

patareisid laste kätte sattumast. Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Ärge laadige tavalisi patareisid. 

Ärge lühistage patareide klemme. Patareisid ei või põletada. 

 

 

 
 

 



 

 

SEADME OSAD 

 

1 ekraan 

2 ühikute nupp (alumisel küljel – kg, lb, st) 

3 nupp  üles 

4 nupp SET 

5 nupp alla 

6 patareiõõnsus (alumisel küljel) 
7 elektroodid 

 

KOMPLEKTIS 
1 ecomed kehaanaalüüsi kaal BS-70E 
1 patarei tüüp CR2032, 3V; juhend 

 
 Patareide sissepanek või vahetamine 
Isoleeriv kiletükk, mis eraldab patareid klemmidest, tuleb enne kaalu kasutuselevõtmist ära 

tõmmata.  

Kui ekraanile ilmub sümbol Lo või ekraan ei sütti kaalule astumisel üldse, siis on patarei tühjenenud 

ja tuleb vahetada uue samasuguse vastu. Palun järgige patarei sisestamisel õiget polaarsust 

(plusspool üles). 

 

Seadme käitlemine 
Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata 

sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest patareid enne 

seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis 

asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. 



 

 

Kaaluühiku vahetamine. 
Kaalu saab kuvada kilodes, naelades / stone’ides. Vajutage ühikute vahetamise nuppu, kuni soovitud 

ühikud kuvatakse ekraanil. 

 
Kaalumine 
Kaal peab asuma kindlal ja tasasel aluspinnal. Kui soovite end kaaluda, kuid olete kaalu eelnevalt 

ühest kohast teise tõstnud, siis peab kaalu alglülitama. Selleks vajutage jalaga kaaluplaadi keskele. 

Ekraanile ilmub 0,0 kg. Kui kaal seejärel välja lülitub, on võimalik kasutada pealeastumisel 

sisselülitumise funktsiooni. Alglülitamist pole vaja teha, kui kaalu pole liigutatud.  
Astuge kaalule ja seiske liikumatult. Kaal mõõdab kaalul olija kehakaalu, näit vilgub kahel korral ja 

jääb ekraanile. Astuge kaalult maha. Seade lülitub ise välja u. 9 sekundi pärast, kui ühtki toimingut 

sellega enam ei tehta. 

 

Kasutaja andmete programmeerimine 
Võimalik on kaalu mälusse sisestada andmed kuni 10 kasutaja kohta: sugu, vanus, pikkus. Kaalul on 

mälus olemas vaikeseaded, need on: ühikutena kilod, kasutaja meessoost, 25 aastat vana, 170 cm 

pikk. 

Vajutage jalaga lühidalt kaaluplaadi keskele. Vajutage nupule SET. Viimatise kasutaja andmed 
vilguvad ekraanil. 

Nüüd valige soovitud kaaluühik nupu 2 abil. Vajutage nupule SET. Mälukoha indikaator vilgub 

ekraanil. Vajutage nuppu 3 või 5, et soovitud kasutaja mälukoht esile tuua (vahemikus P0- P9). 

Vajutage SET nupule tehtud valikute kinnitamiseks. Nüüd vilgub ekraanil sugu määrav sümbol. 

 = meessoost;  = naissoost. 
Valige sobiv, nuppude 3 või 5 vajutusega. 

Vajutage SET nupule tehtud valikute kinnitamiseks. Nüüd hakkab ekraanil vilkuma kasutaja pikkuse 

näidik.  Valige kasutaja pikkus, nuppude 3 või 5 vajutusega. Kinnitage valik SET nupu vajutusega. 

Nüüd hakkab ekraanil vilkuma kasutaja vanuse näidik. Määrake kasutaja vanus nuppude 3 või 5 

vajutusega. Vajutage SET nupule tehtud valikute kinnitamiseks. 

Nüüd on seadistamine valmis. 

 

Kaalumine ja kehaanalüüsi väärtuste mõõtmine 
Vajutage jalaga lühidalt kaaluplaadi keskele. 
Vajutage nupule SET kuni mälukoht ekraanil vilkuma hakkab. Nuppude 3 või 5 vajutamisel leidke õige 

kasutaja mälukoht. Kuvatakse kasutaja isiklikke andmeid. 

Oodake, kuni ekraanile ilmub 0,0. Astuge kaalule ja seiske liikumatult. Paigutage jalalabad 

elektroodidele kaalumisplaadil (7). Esmalt kuvatakse ekraanile kehakaal. 

Ekraanile ilmub 0000 ja see liigub vasakult paremale. Nüüd vilguvad kehakaalu näidiku numbrid. 

Pärast seda kuvatakse ekraanil keha rasvasisalduse, veesisalduse ja lihasmassi näidud. Neid näite 

korratakse ekraanil kahe tsüklina. Kaal lülitub välja automaatselt. Astuge kaalult maha. 

 

Märkus: järgnevais tabeleis toodud info on orienteeruva iseloomuga. Kui teil on enda kehaanalüüsi 

näitajate kohta lisaküsimusi, pöörduge arsti poole. 

 

Keharasva osakaalu vahemik protsentides 

vanus Naissoost (rasva %) Meessoost (rasva %) 

madal normaalne kõrge liig madal normaalne kõrge liig 

10 - 39 14 - 20 21 – 25 26 – 31 32 - 38 11 - 17 18 - 23 24 – 29 30 - 36 

40 – 55 15 – 21 22 – 26 27 – 32 33 – 38 12 - 18 19 – 24 25 – 30 31 – 37 

56 - 80 16 - 22 23 - 27 28 - 33 34 -38 20 - 25 20 – 25 26 - 31 32 - 38 

 



 

 

 

Keha veesisalduse osakaalu vahemik protsentides 

vanus Naissoost (vee %) Meessoost (vee %) 

madal normaalne kõrge madal normaalne kõrge 

10 – 15 < 57 57 – 67 > 67 < 58 58 – 72 > 72 

16 – 30 < 47 47 - 57 > 57 < 53 53 – 67 > 67 

31 – 60 < 42 42 – 52 > 52 < 47 47 – 61 > 61 

61 - 80 < 37 37 - 47 > 47 < 42 42 - 56 > 56 

 

Veateated 
Err - kaal on üle koormatud 
Lo - patarei on tühi ja tuleb välja vahetada. 
Err2 – keharasva ja veesisalduse osakaalu ei suudetud kindlaks teha. 

Kui kaal ei tööta õigesti, siis kontrollige enne remondiettevõttesse pöördumist järgnevat. 

 Patareide olemasolu ja õige paigutus seadmes. 

 Kas valitud on õiged ühikud. 

 Kas kaal asub tasasel ja siledal aluspinnal. Kaal ei tohi puudutada seina ega 
muid ümbritsevaid esemeid /objekte. 

Püüdke kaalumisprotseduuri korrata. 

 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE  
Ärge puhastage seadet kangete kemikaalide ega tugeva harjaga. Puhastage kaalu pehme, kergelt 

niisutatud lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivaineid ega alkoholi. Seadme sisemusse ei tohi 

lasta sattuda mingeid vedelikke. Kui seade juhtub märjaks saama, ärge kasutage seda enne, kui see 

on põhjalikult kuivanud. 

 
TEHNILINE TEAVE 
Nimetus ja mudel: kehaanalüüsi kaal BS-70E 
Toide: 3 V, üks liitiumpatarei CR2032 
Ekraan: digitaalne ekraan 

Mälukohti 10 isikule 

Kaalumisvõime 150 kg 

Veatolerants maksimaalselt ± 1 % 

Kaalumistäpsus 100 g 

Automaatne väljalülitumine umbes 9 sekundi möödudes 

Mõõtmed 30 x 30 x 2 cm 

Kaal u. 1.6 kg 

Artikli kood 23501 

EAN number 4015588235016 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma 
sellekohase etteteatamiseta. 
Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 

 
  



 

 

Garantii ja parandamine 
Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 

Kehtivad järgnevad garantiitingimused: 

Ecomed toodete garantiiperiood on kaks aastat alates ostukuupäevast. Garantiijuhtumi toimumisel 

tuleb ost ja ostukuupäev tõendada ostudokumendiga. 

Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 
Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutades kuluvad osad, nagu patareid jne. 

Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi kui 

seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 


