
 

 

ANALÜÜSKAAL 

 BS450 (40510) 

 KASUTUSJUHEND 

 
 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

TÄHELEPANU! ÄRGE KASUTAGE KAALU RASEDANA! 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend 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 tohi 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.  

• Libastumise ja kukkumise oht! 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). 



 

 

• Oht lastele! Patareid on allaneelamisel ohtlikud. 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: nelja 1,5V tüüp AAA patareid. 

• Ärge kasutage eri tüüpi, eri tootjate ega erineva jääklaetusega patareisid ühes seadmes. 

• Kaitske patareisid kuumuse eest.  

• Patareid tuleb seadmest eemaldada, kui need on aegunud või kui seadet ei kasutata pikema 

aja vältel. Nii väldite lekkivast patareist tulenevat kahjustust seadmele. 

• Varakahju oht! Hoidke seadet niiskuse eest. Hoidke seadet vette sattumast.  

• Kaalu pind on märjana libe. Hoidke kaalumisplaati kuivana.  

• 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. 

• Põrandapindadel leidub erinevaid puhastus- või viimistlusaineid. Vältige seadme 

kokkupuudet kemikaalidega (põrandapesuained, poleerimisvaha vms.).  

• Soovitatav on asetada kaalu alla libastumisvastane õhuke matt.  

• Kaalu all asuva põranda pesemiseks ärge kasutage kangeid/söövitavaid kemikaale, 

vahutavaid puhastusaineid, lahusteid ega muud sellist.  

 

Tootja deklareerib, et kehaanalüüsi kaal, mudel BS 450 artikkel 40510/ 40511 on Vastavuses Euroopa 

direktiivi 2014/53/EC nõuetega. Kogu EC Vastavusdeklaratsioon väljastatakse Medisana GmbH 

(Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Saksamaa) poolt soovi korral; teise võimalusena on see allalaetav 

Medisana koduleheküljelt. Muu info ja eri riikide hooldusettevõtete kontaktid leiab 

www.medisana.com. 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Isoleeriv kiletükk, mis eraldab patareid klemmidest, tuleb enne kaalu kasutuselevõtmist ära 

tõmmata. 

A) Kaalumine pealeastumisfunktsiooniga. 

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. 

B) Kasutajaandmete seadistamine / kehaanalüüsi kasutamine kaalumisel 

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

igaühe kohta. 

1 Vajutage jalaga lühidalt kaaluplaadi keskele. 

2 Vajutage OK. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige soovitud kasutajamälu. Mälukohta numbriga P0 

kasutatakse nn. külalisrežiimiks. P0 ei salvesta andmeid. 

3 Valiku kinnitamiseks vajutage OK. 



 

 

4 Nüüd hakkavad vilkuma sümbolid soo / sportliku vormi valimiseks. Valige 

need, kasutades nuppe ▲ / ▼ ja kinnitage, vajutades OK.  

Kui olete juba eelnevalt oma isiklikke andmeid sisestanud, siis pole punktides 

3,4 ja 5 toodud tegevusi korrata vaja. Mälukoha valimisel kuvatakse kogu 

salvestatud infot järgemööda. Jätkake punktis 6 kirjeldatud tegevustega. 

5 Sisestage kasutaja pikkus, vanus ja sihtkaal. Reguleerige näitajaid nuppudega 

▲ / ▼. Kinnitage valik, vajutades OK. Ekraanil kuvatakse rida kriipse ------ ja seejärel 0,0 kg. Seiske 

kaalule paljajalu (ilma sokkide-sukkadeta). 

7 Ekraanil kuvatakse kehakaal. Toimub kehaanalüüs. Ekraan kuvab mõne hetke möödudes järgnevaid 

mõõtmistulemusi: 

• Hetkel kehtiv kehakaal 

• Erinevus hetkelise kaalu ja eesmärgiks oleva sihtkaalu vahel (vt. sihtkaalu funktsioon) 

• Kehamassiindeks BMI 

• KCAL (kalorivajadus) 

• Keharasva osakaal 

• Lihasmassi osakaal 

• Keha veesisalduse osakaal 

• Luude mass 

 

Kaaluühiku vahetamine 

Kaalu saab kuvada kilodes, naelades / stone’ides. Lülitage kaal sisse. Kui ekraan kuvab 0,0, valige 

kaaluühikuks (KG / LB / ST:LB), vajutades nuppudele ▲ / ▼. 

 

Kasutaja automaatne tuvastamine 

Automaatne kasutaja tuvastamine tugineb viimatisele mõõtmise tulemusele. 

Astuge paljajalu kaalule. Kasutaja andmed (mälukoht) valitakse automaatselt välja. 

Kui teie kasutajamälu ei valitud õigesti, siis valige kasutaja käsitsi (vahemikust P1 .... P8), kasutades 

nuppe ▲ / ▼  ning kinnitage OK vajutusega.  

Kui ekraan pakub välja P1P2 või muid mälukohanumbrite kombinatsioone, siis on kaal tuvastanud 

salvestatud kasutajaid mitu tükki korraga. See juhtub siis, kui kahe eri kasutaja kaalunumber on 

ligilähedane. Õige kasutaja valimiseks vajutage nuppu ▲,et liikuda vasakule (nt. P1 poole) ja ▼, et 

liikuda paremale poole (P2). 

 

C) VitaDock+ rakendus* 

Kaalumistulemuste edastamine VitaDock+ rakendusse Bluetoothi vahendusel. 

Sisestage kasutaja isiklikud seadistused nagu osas B) kirjeldatud.  

Andmete ülekandmiseks peab nutiseadme Bluetooth olema sisse lülitatud. Paigaldage nutiseadmesse 

VitaDock+ rakenduse uusim versioon. 

1. Laadige tasuta alla VitaDock+ rakendus*, vastavalt seadmele kas Play Store’st või App Store’st. 

*nõuded süsteemile: iOS -  iPhone 4S või uuem, iPad 3 või uuem. Android: Versioon 4.3 Jelly 

Bean, Bluetooth® 4.0 tehnoloogia. 

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. Puudutage seadmete loendi nägemiseks Bluetooth sümbolit. 

5. Kerige seadmete nimekirjas, kuni leiate BS 450. 



 

 

6. Toksake seda nimetust, et alustada ühendamisprotsessiga. 

7. Järgige rakenduses ettetulevaid seadistamise juhiseid. 

 

Pange tähele! 

Kui kaalu kasutatakse kasutajamäluga P0, siis andmed sellesse ei salvestu. Andmeid ei kanta 

Bluetoothi vahendusel üle. Tootearenduse huvides jätab tootja endale õiguse VitaDock+ rakenduse 

regulaarseks uuendamiseks. Seetõttu soovitame et uuendaksite rakendust oma nutiseadmes 

regulaarselt. 

Juurdelisatud pildid on illustratiivsed. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel MEDISANA BS 450 

Toide 6 V = 4 x 1,5 V patareiga (AAA) 

Mälu: 8 isikule + külalisrežiim (P0) 

Kaalumisvõime 180 kg, 396 lb või 28 st 

Täpsus 100 g, 0.2 lb või 1/4 st 

Automaatne väljalülitumine umbes 10 sekundi möödudes 10 sekundit 

Mõõtmed (S x L x K), u.: 320 x 320 x 23 mm 

Kaal u. 2 kg 

Artikkel nr. 40510/40511 

 

Veaotsing 

O-LD = Kaal on üle koormatud.  

LO = Patareid on tühjad ja tuleb välja vahetada. 

ERR/ERR2 = Kehaanalüüsi ei olnud võimalik teha. 

------ = astuge kaalult maha ja oodake seadme väljalülitumiseni. Alglülitage kaal. 

□□□□□ = käimasolev keha rasvasisalduse mõõtmine. Ärge poole mõõtmise pealt kaalult 

lahkuge! Mõõtmine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse õiget kaalu. 

 

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. 

 

Patareide sissepanek või vahetamine 

Kui ekraanile ilmub sümbol LO või ekraan ei sütti kaalule astumisel üldse, on patarei tühjenenud ja 

tuleb vahetada uue samasuguse vastu. Sisestage neli 1,5 V tüüp AAA patareid seadme 

patareiõõnsusesse. Selleks avage patareiõõnsuse kaas ja sisestage patareid. Kindlustage, et patareid 

asetatakse õigetpidi, vastavalt õõnsuses olevale +/- märgistusele. 

 

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. 



 

 

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: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

4. 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. 

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

kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 

 

Medisana GmbH 

Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS 

Saksamaa 

E-post: info@medisana.de 

www.medisana.com 


