
 

 

 

BS444 CONNECT ANALÜÜSKAAL KASUTUSJUHEND 
• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade 

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

• Seade on ette nähtud vaid erakasutuseks. 

• Seadme kasutamiseks peab kasutaja kaal jääma alla 180 kg. 

• Seadet ei tohiks kasutada raseduse ajal. 

• Kuna seade saadab kasutaja kehasse nõrka elektrilist impulssi, ei tohiks kasutada seadet laste 

keharasvasisalduse analüüsimiseks. Lapsi võib seadmega lihtsalt kaaluda. 

• Seadet ei tohi kasutada isikud, kellele on paigaldatud südamestimulaator või muu 

meditsiiniline implantaat. Keharasva näit võib olla ebatäpne juhul, kui kasutaja on diabeetik 

või kannatab mõne muu haigusseisundi all. Sama kehtib ka väga treenitud sportlaste kohta. 

• Seadet ei tohiks kasutada, kui see ei tööta korralikult, on kukkunud vette või saanud muul 

moel kahjustusi. 

• Ärge astuge kaalule märgade jalgadega – libastumise oht! Ärge astuge kaalule sokkides. Kaalu 

ei või asetada ebatasasele / ebakindlale aluspinnale. Ärge astuge kaalu äärtele. Seiske 

kaaluplaadi keskel, kumbki jalg puudutamas kaht elektroodi (vasak jalg kahel elektroodil 

vasakul ja parem jalg kahel elektroodil paremal). 

• Hoidke seadet ja selle patareisid kaugemal väikelaste käeulatusest. Kui keegi neelab patarei 

alla, tuleb kiiresti arstiabi otsida. Hoidke pakendeid eemal väikelaste käeulatusest. Pakendid 

võivad põhjustada lämbumisohu. 

• Patareisid ei tohi deformeerida, koost lahti võtta, visata tulle ega lühistada. Kui patarei lekib, 

vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Loputage nahale sattunud vedelik maha veega ja 

pöörduge arsti poole. 

• Patarei paigaldamisel järgige õiget polaarsust (+/-). Kasutage seadmes alati ühesuguseid ja 

õiget tüüpi patareisid: kolm 1,5V tüüp AAA. Ärge kasutage eri tüüpi, eri tootjate ega erineva 

jääklaetusega patareisid ühes seadmes. Patareid tuleb seadmest eemaldada, kui need on 

aegunud või kui seadet ei kasutata pikema aja vältel. 

• Hoidke kaalu niiskuse kätte või vette sattumast. 

• Kaalu pind on märjana libe. 

• Hoidke kaalu kuumuse ja otsese pideva päikesekiirguse eest. 

• Kaalu tuleb kaitsta kukkumise, raputamise ja löökide eest. 

• Ärge modifitseerige kaalu, ärge avage selle korpust. 

• Seadme remonti tuleb lasta teostada vaid tootja poolt volitatud hooldusettevõttes. 

• Vältige seadme jalgade kokkupuudet kemikaalidega (põrandapesuained, poleerimisvaha 

vms.). Soovitatav on asetada kaalu alla libastumisvastane õhuke matt. 

• Puhastamiseks ärge kasutage kangeid/söövitavaid kemikaale, vahutavaid puhastusaineid, 

lahusteid ega muud sellist. 

 

 

 

 

 



 

 

Kasutamine 

A) Lihtsalt kaalumine pealeastumisel. 

 

 

 

 

 

 

1 Seiske kaalule paljajalu (ilma sokkide-sukkadeta).           2 Ekraanil kuvatakse kehakaal. 

B) Isiklike andmete sisestamine kaalu mällu. 

Kaalu mällu saab kanda 8 inimese andmed (sugu, sportlik vorm, pikkus, vanus) kuni 30 andmerida 

igaühe kohta. Vaikeseadistus kasutaja kohta on järgmine: mees, 165 cm, 30 aastat vana, kg. 

 
1 Vajutage nupule SET, kuni mälukoht ekraanil vilkuma hakkab. 

2 Valige soovitud mälukoht nuppude ▲/▼abil. 

 
3 Vajutage nupule SET oma valiku salvestamiseks. Jätkake samal viisil, et sisestada sugu, sportlik 

vorm, pikkus ja vanus. 

 
4 Kui olete teabe sisestanud, siis kuvatakse ekraanil 0,0. 

5 Seadistamise lõpetamiseks astuge kaalule paljajalu. 



 

 

 
6 Ekraan kuvab järgnevad mõõtmistulemused: 

• kehakaalu  

• keharasva osakaalu 

• keha veesisalduse osakaalu 

• lihaste osakaalu 

• luude massi 

• BMR (kalorivajaduse) 

• BMI (kehamassiindeksi) 

 

C) Kaalu sidumine nutiseadmega* 

Viige läbi kaalu kasutaja andmete seadistamine nagu punkti B) all kirjeldatud. Kaal ja nutiseade tuleb 

omavahel siduda Bluetooth vahendusel. Installeerige nutiseadmesse VitaDock+ rakendus ja toimige 

nagu järgnevad juhised kirjeldavad. 

 

1 Laadige tasuta alla VitaDock+ rakendus, vastavalt seadmele kas Play 

Store’st või App Store’st. 

 

2 Aktiveerige oma nutiseadmes Bluetooth® . 

3 Käivitage allalaaditud VitaDock+ rakendus. Veenduge, et nutiseadmes 

on sisse lülitatud andmeside või WiFi. Registreeruge VitaDock online 

kasutajakontoga. Kui kontot veel ei ole, saate selle endale teha 

VitaDock Online keskkonnas. 

 

 

 4 Toksake rakenduse ülaservas olevat sümbolit “Ξ” et rakenduse 

seadistustesse pääseda. 

 

 

 

 

5 Valige „Settings“ ja "Personal". Sisestage vajalikud andmed ja 

puudutage "Save". See toob ekraanikuva tagasi stardimenüüsse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6 Toksake uuesti vasakus ülaservas olevat sümbolit “Ξ” valige “Weight” 

ja sisestage info. Lõpuks puudutage „Save“. 

Oluline: sisestage ka enda eesmärgiks olev kehakaal. Rakenduses valitud 

profiil peab olema kaalu mälusse salvestatud kasutaja parameetritega 

vastavuses (osa B) ). 

 

 

 

 

 

 7 Nüüd valige sümbol “⊕” paremal ülanurgas. Ekraan siirdub menüüosasse 

My Devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 Selleks, et nutitelefoni / tahvli ja kaalude vahel sidet luua, vajutage 

nupule SET ja valige kasutaja, kelle eelnevalt kindlaks määrasite 6. 

punktis. Astuge paljajalu kaalule ja laske mõõtmisprotsessil lõpuni 

toimuda (lõpul kostab piiks). 

9 Pärast helisignaali peaks rakenduse MyDevices menüüs ilmuma 

nähtavale kaalumisseade. 

 

 10 Puudutage helesinist nuppu Connect, mis asub menüüs seadme 

Medisana Ananlysis Scales kõrval. 

Pange tähele: kui kaal on juba seotud selle nutiseadme rakendusega, 

siis on see nupp rohelist värvi. 

11 Mõõtmistulemused kanduvad üle ja talletatakse automaatselt 

rakenduse VitaDock+ poolt. Pange tähele: kui mõõtmistulemusi 

rakendusse üle ei kantud, tuleks mõõtmist korrata. Pange tähele: kaalu 

ja rakenduse vahelise andmete vahetuse jaoks on vaja, et 

internetiühendus oleks stabiilne ja püsiv. 

 

 

  



 

 

 

D) kaalumine nutitelefoni ja VitaDock+ rakenduse abil. 

 

 1 Käivitage allalaaditud VitaDock+ rakendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Seiske kaalul paljajalu ja teostage täielik mõõtmine (mille lõppedes 

kostab piiks). 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Ekraan kuvab järgnevaid mõõtmistulemusi: 

• kehakaal 

• keharasva osakaalu 

• keha veesisalduse osakaalu 

• lihaste osakaalu 

• Luude massi 

• BMR (kalorivajadust) 

• BMI (kehamassiindeksit) 

  

4 Nüüd valige sümbol “⊕” rakenduse paremas ülanurgas. Vajutage 

rohelisele nupule „Connect“, mis paikneb “Medisana Analysis Scales” 

kõrval. 

5 Mõõtmistulemused kanduvad üle ja talletatakse automaatselt rakenduse 

VitaDock+ poolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootearenduse huvides jätab tootja endale õiguse VitaDock+ rakenduse regulaarseks uuendamiseks. 

Seetõttu soovitame et uuendaksite rakendust oma nutiseadmes regulaarselt. Juurdelisatud pildid on 

illustratiivsed. 


