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 KASUTUSJUHEND 
Mis on fitness-kaalu tööpõhimõte? 

Analüüsiv fitness-kaal kasutab biotakistuse analüüsimeetodit, mille puhul lastakse kehasse väga 

väikesed elektriimpulsid, et määratleda rasva ja lihaste osakaal kehas. Elektriimpulss pole tuntav ning 

on täiesti ohutu. Kontakt kehaga saavutatakse roostevabast terasest detailide kaudu kaaluplatvormil. 

Meetodiga arvutatakse samaaegselt nii kaal, keharasv, keha veesisaldus ning kehamassiindeks, mille 

alusel saab parema ülevaate kaalutava isiku tervisest ja sportlikust vormist. Kaal võib salvestada kuni 

4 kasutaja mõõtmistulemusi. Kaalu võib kasutada ka tavalise kaaluna, ilma analüüsifunktsioonita. 

 

Kasutamiseks ettevalmistamine. 

1. Avage patareiõõnsus seadme alaküljel. 

2. Eemaldage patareid isoleeriv teibitükk ja veenduge, et patarei on sisestatud õiget polaarsust 

järgides. 

3. Sulgege patareikate. 

4. Kaaluühikuid saab vahetada kaalu alaküljel olevast lülitist. 

5. Kui toodet kasutatakse vaibaga kaetud põrandapinnal, paigaldage külge spetsiaalsed kaasasolevad 

vaibajalad. 

6. Paigutage kaal tasasele kindlale aluspinnale. 

 

Kaalumine ilma analüüsimiseta. 

1. Koputage plaadile ja oodake, kuni ekraanil kuvatakse null. 

Astuge plaadile ja seiske liikumatult, kuni seade teid kaalub. 

2. Ekraanil kuvatakse teie kaal. 

3. Astuge maha. Kaalunäit jääb veel mõneks sekundiks ekraanile. 

4. Kaal lülitub välja. 

 

Kasutaja sisestamine 

1. Koputage kaalumisplaadi keskele. 

Vajutage kaalu sisselülitamiseks nupule SET. 

2. Kui vilgub kasutaja numbri koht, siis valige kasutaja jaoks number, nuppude  /  vajutusega 

Kinnitage valik, vajutades SET. 

3. Vilgub mees- ja naissoost kasutaja sümbol. Vajutage , et valida nais- ja meeskasutaja vahel. 

Seejärel vajutage nupule SET. 

4. Vilgub pikkuse näit ekraanil. Sisestage kasutaja pikkus, seejärel vajutage nupule SET. 

5. Vilgub vanuse näit ekraanil. Sisestage kasutaja vanus, seejärel vajutage nupule SET. 

6. Ekraanil kuvatakse 0,0. 

7. Kaal lülitub välja ja on kasutusvalmis. 

8. Korrake samu toiminguid, kui tahate lisada kasutajaid. Mällu salvestatud andmete muutmiseks või 

ülekirjutamiseks toimige samuti, tehes vajalikud muudatused. 



 

 

 

Kehakaalu ja keharasva mõõtmine 

Paigaldage kaal lamedale ja tasasele aluspinnale. 

1. Vajutage nupule SET kaalu sisselülitamiseks. 

2. Valige oma kasutajanumber nuppudega  / . 

3. Oodake, kuni ekraanil näidatakse kasutajanumbrit ja seejärel nullnäitu. 

4. Astuge paljajalu kaalumisplaadile ja seiske liikumatuna. Kindlustage, et jalatallad oleks 

roostevabast terasest osadega kontaktis. 

5. 2-3 sekundi möödudes kuvatakse ekraanil teie kehakaal. 

6. Jääge kaalule seisma, kuniks kaal teostab teised mõõtmised. 

7. Teie kehakaalu kuvatakse ekraanil, seejärel kehamassi indeksit, keharasva protsenti ning üleüldist 

keha veesisalduse protsenti. 

 

Mis on keharasv? 

Kehas on igaühel teatav hulk rasva. See on oluline terve ja hästifunktsioneeriva organismi 

seisukohalt. Rasv polsterdab liigeseid ja olulisi elundeid, reguleerib kehatemperatuuri, salvestab 

vitamiine ja aitab organismil end säilitada, kui toiduvarud kahanevad. Kuid kui rasva on organismis 

liiga palju või liiga vähe, on see tervisele kahjulik. Ainuüksi välisel vaatlusel pole alati võimalik 

määratleda, kas organismis on rasva hulk muu osa suhtes tasakaalus või mitte. Seetõttu on hea 

mõõta ja jälgida keharasva protsenti. Sellega saab teada organismi seisundist mitte ainuüksi kaalu 

põhjal. Kaalukaotus võib mõnikord tuleneda lihasmassi kaotusest, kusjuures rasva hulk organismis ei 

pruugi olla kahanenud. 

 

  



 

 

Normaalne keharasva hulk organismis, protsentidena. 

Keharasva % vahemikud poistel 

 

Keharasva % vahemikud tüdrukutel 

 
 

VANUS MADAL                   OPTIMAALNE                  KESKMINE                       KÕRGE  

VANUS                    MADAL                   OPTIMAALNE                  KESKMINE                       KÕRGE  



 

 

Keharasva % vahemikud meestel 

 

Keharasva % vahemikud naistel 

 
Käesolevad vahemikus on ära toodud informatiivsetena. Enne mingi dieedi või füüsilise tegevuse 

kava koostamist tuleks pöörduda arsti poole. 

 

Keha veesisaldus ja miks seda peaks mõõtma? 

Vesi moodustab olulisima osa kehamassist. See moodustab üle poole inimese kogukaalust ning 

umbes kaks kolmandikku inimese lihasmassist. Vesi on organismis ülioluline, seda sisaldavad kõik 

organid ja suurem osa rakke, et oleks tagatud normaalne funktsioneerimine. Vesi reguleerib ka keha 

temperatuuritasakaalu, nagu näiteks higistamise korral. Kehakaalu ja rasva mõõtmise tulemusel 

võivad näidud tunduda normaalsed, kuid kehas ei pruugi hea tervise tagamiseks piisavalt vett olla. 

 

Normaalne vee hulk organismis, protsentidena. 

Keha veesisalduse tabel 

 KEHA RASVAPROTSENT OPTIM. VEESISALDUSE VAHEMIK 

MEHED 4 – 14% 70-63% 

15-21% 63-57% 

22-24% 57-55% 

Üle 25% 55-37% 

NAISED 4-20% 70-58% 

21-29% 58-52% 

30-32 % 52-49% 

Üle 33% 49-37% 

 

Veesisalduse mõõtmise tulemusi mõjutavad keharasva ja lihaskonna osakaal. Kui kehas on palju 

rasva, aga vähe lihaseid, siis kipub ka veesisaldus olema madal. Hea on meeles pidada, et kehakaalu, 

rasvasisalduse ja veesisalduse mõõtmise tulemused on kasutatavad tervisliku eluviisi pidamise 

abivahenditena. Lühiajalised tulemuste kõikumised on tavalised, soovitame lähtuda pigem mingist 

pikema ajaperioodi keskmisest tulemusest kui et ühe päeva tulemustest. Käesolevad vahemikud on 

ära toodud informatiivsetena. Enne mingi dieedi või füüsilise tegevuse kava koostamist tuleks 

pöörduda arsti poole. 
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Mida tähendab kehamassiindeks (BMI)? 

Kehamassiindeks arvutatakse pikkuse ja kaalu suhte alusel, sellega määratletakse täiskasvanutel 

alakaal, ülekaal ja raske ülekaal. Kaal arvutab kasutaja kehamassiindeksit. Tabelis näidatud 

kehamassiindeksi kategooriad on tunnustatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt. 

 

 

Kehamassiindeksi kategooria KMI väärtuse tähendus Terviserisk 

            < 18,5 Alakaal Keskmine 

   18,6-24,9 
Normaalkaal Madal 

  25-29,9 
Ülekaal Keskmine 

   30+ 
Raske ülekaal Kõrge 

 

Oluline: kui tabeli andmete põhjal jääb teie kehamassiindeks väljapoole tervislikku vahemikku, 

pöörduge enne mistahes dieedi või harjutuskava rakendamist arsti poole. Kehamassiindeksi 

klassifikatsioon on kehtiv vaid üle kahekümneaastaste isikute puhul. 

 

  



 

 

Korduma kippuvad küsimused 

Kuidas seade mõõdab kehas sisalduvat rasva ja vett? 

Kaal kasutab bioelektrilise takistuse analüüsimeetodit. Jalataldade kaudu läbib organismi ülinõrk 

elektriimpulss. Vool läbib vett sisaldavat lihaskonda kergesti, ent rasvarakke mitte nii kergesti. 

Mõõtmistulemused kalkuleeritaksegi vastavalt keha elektrilisele takistusele..  

Millise tugevusega on keha läbiv elektriimpulss, mida kaal annab? On see ohutu? 

Impulss on alla 1 mA, mis on väga väike ja ohutu. Kasutaja seda ei tunnegi. Kuid siiski pidage meeles, 

et seadet ei tohiks kasutada keegi, kes kasutab elektroonilist meditsiiniseadet, nagu 

südamestimulaator.  

 

Kui mõõta keha rasvasisaldust päeva erinevatel aegadel, siis võib see oluliselt vahelduda. Milline 

väärtus on õige? 

Keharasva protsent vaheldub koos veesisaldusega, mis on päeva lõikes erinev. Mõõtmiseks sobivad 

kõik ajad päevas, kuid ennekõike siis kui keha on normaalselt veega varustatud. Vältige mõõtmist 

pärast sauna, intensiivset trenni või 1-2 tundi söömise /joomise järel. 

 

Tuttavatel on mingi teise tootja kehaanalüüsi kaal. Seda kasutades on tulemused erinevad keharasva 

osas. Miks nii? 

Erinevad analüüsikaalud mõõdavad erinevatest piirkondadest ja võivad kasutada erinevaid 

matemaatilisi algoritme keharasva arvutamiseks. Parem mitte võrrelda seadmeid omavahel, vaid 

kasutada erinevatel mõõtmiskordadel sama seadet, et näha tulemuste erinevust. 

 

Kuidas saab keharasva ja veesisalduse tulemusi interpreteerida? 

Vaadake vastavaid tabeleid juhendis. Need annavad ülevaate, kas keharasva ja veesisaldus jäävad 

tervislikku vahemikku, vastavalt kasutaja soole ja vanusele. 

 

Mis teha, kui rasvasisaldus on väga kõrge? 

Mõistlik dieet, vedelike manustamine ja füüsiline tegevus võib keha rasvaprotsenti vähendada. Enne 

mingi dieedi või füüsilise tegevuse kava koostamist tuleks pöörduda arsti poole. 

 

Miks erinevad keha rasvaprotsendi vahemikud nii palju meeste ja naiste vahel? 

Naistel on keha rasvaprotsent kõrgem kui meestel, sest kehaehituses on erinevusi vastavalt soo 

funktsioonile.  

 

Mida tuleks teha, kui keha veesisalduse protsent on madal? 

Kindlustage piisav vedelike manustamine ning püüdke alandada keharasva osakaalu tervisliku 

vahemikuni. 

 

Miks tuleks rasedatel vältida analüüskaalu kasutamist? 

Raseduse ajal muutub keha koostis väga oluliselt, et toetada emaüsas arenevat last. Neis tingimustes 

ei pruugi rasva ja veesisalduse lugemid olla täpsed ning need võivad olla eksitavad. Seepärast võiks 

rasedad kasutada vaid kaalumisfunktsiooni. 

 

Kasutamine ja hooldamine  

Kasutage kaalu alati samas asukohas, sellega väldite tulemuste erinevust. Ärge võrrelge 

kaalumistulemusi erinevate seadmete vahel, kuna need võivad olla erinevad seoses 

tootmistolerantsidega. 

Paigutage kaal kõvale kindlale ja tasasele aluspinnale, nii saate kõige täpsemad tulemused. 



 

 

On soovitatav, et kaaluksite samal ajal ööpäevas, eelistatavalt õhtuti enne sööki. 

Kaal ümardab tulemused alla lähima arvuni. Kui kahel järjestikusel kaalumisel saadakse kaks eri 

tulemust, siis jääb õige tulemus nende kahe vahele. 

Kaalule tuleb astuda vaid paljajalu.  Tulemust võib mõjutada ka jalataldade naha seisund (nt. liigne 

kuivus). Täpsema tulemuse jaoks võiks jalataldu niisutada lapiga enne kaalule astumist. 

Puhastage kaal niiske lapiga. Ärge kasutage keemilisi puhastusaineid kaalu puhastamisel. Kaalu ei 

tohi kasta vette / vedelikesse. Kaal on täppisinstrument ning seda tuleb hoida hoolikalt. Ärge pillake 

seadet maha, ärge hüpake kaalul. Ettevaatust: kaalumisplaat võib niiskena olla libe. 

 

Veamärguanded ekraanil 

Lo – vahetage patarei 

Err1 - ülekoormus 

Err2 – mõõtmisvahemik ületatud või puudulik kontakt jalgadega. 

 

Tehniline teave. 

4 kasutaja mälu 

Kasutaja valik: mees-/naissoost 

Kasutaja pikkusvahemik 100 cm - 240 cm 

Kasutaja eluiga 10-80 eluaastat 

d = 0.1 % keharasv 

d = 0.1 % keha veesisaldus 

d = 0.1 BMI

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemise direktiiv 

 Sümbol tähendab, et seadme kasutusea lõppedes ei või seda ära visata koos olmejäätmetega. 

Hoidmaks ära võimalikku keskkonna- või tervisekahju reguleerimata jäätmekäitlusest, käidelge 

seade vastutustundlikult ja nõuetekohaselt. Kasutatud seade tuleb toimetada vastavasse elektri- ja 

elektroonikaseadmete kogumispunkti. Seal organiseeritakse seadme keskkonnasõbralik 

ringlussevõtmine. 

 

Patareide käitlemise direktiiv. 

 Sümbol tähendab seda, et kasutatud patareisid ei või visata olmejäätmetesse, sest sisaldavad 

keskkonda ja tervist kahjustavaid aineid. Toimetage patareid spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse kauplustes. 

  

Garantii 

Toode on ette nähtud kasutamiseks vaid kodustes tingimustes. Salter parandab või vahetab toote või 

mistahes osa tootest välja (v.a. patareid) tasuta 15 aasta jooksul alates ostukuupäevast, kui rike 

tõestatult on tekkinud defektsest tootmisest või materjalidest. Garantii katab vaid töötavaid osi, mis 

mõjutavad kaalu funktsioneerimist. See ei hõlma kosmeetilist kulumist, mis on tekkinud mõistliku 

kasutamise käigus, või õnnetuse või väärkasutuse käigus tekkinud kahjustusi. Kaalu korpuse avamine 

või selle osade eemaldamine tühistab garantii. Garantiinõuded tuleb esitada koos ostudokumendiga 

ning toode tagastada Salter’ile ( või Salter’i kohapealsele volitatud esindajale väljaspool 

Ühendkuningriike). Garantiinõude alusel saadetav toode tuleb hoolikalt pakkida, vältimaks selle 

kahjustumist transpordil. See garantii on antud lisaks tarbija seadusega ettenähtud õigustele ega 

mõjuta neid õigusi mingil moel. Ühendkuningriikide müügi ja hoolduse kontaktinfo: HoMedics Group 

Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK. Abiliini telefoninumber: (01732) 360783. 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 


