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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jest sucha aby nie poślizgnąć 

się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. 
3. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu 

w wodzie.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż 

wymiana baterii.
5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana. 
6. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie 

należy kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
7. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
8. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -)  znajdujących się w schowku 

na baterie.
9. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez 

dłuższy czas urządzenia.
10. Upewnij się, że baterie znajdują się  z dala od małych dzieci i nie mają 

one do nich dostępu.
11. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. 
12. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 

8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

UWAGA! Użytkownikowi, który posiada stymulator (rozrusznik serca) nie 
zaleca się używania tego urządzenia.
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WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TECHNICZNE

Model: BS501
Wyświetlacz: LCD
Bateria: 2x CR2032
Pamięć osobistych ustawień: 10 osób
Maksymalne obciążenie [kg]: 180
Przyrost pomiaru masy: 0,1kg ; 0,2lb ; 1/4lb
Wiek użytkownika [lat]: 6-100
Wzrost użytkownika [cm]: 80-220
Dokładność pomiaru zawartości tłuszczu w organizmie: 0,1%
Dokładność pomiaru  zawartości wody w organizmie: 0,1%

OPIS URZĄdZENIA
1. Wyświetlacz LCD
2. Platforma 
3. Nóżki
4. Podstawa
5. Metalowe płytki (elektrody) 
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INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOmIENIE
Wyjmij wagę z opakowania. Wymagane baterie 2 x CR2032, znajdują się wewnątrz urządzenia na odwrocie 
wagi. Baterie są zabezpieczone arkuszem izolacyjnym. Należy otworzyć schowek na baterie i usunąć 
arkusz izolacyjny z baterii. 

UWAGA! Podczas pomiaru wagi, dopuszcza się poniższą tolerancję błędu pomiarowego urządzenia.

 50 kg 100 kg 150 – 180 kg
  ±0.4 kg ±0.5 kg ±0.7 kg
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OBSłUGA
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Wiek Masa tkanki kostnej

Masa 
mięśni

Płeć

Numer 
użytkownika

Zbyt niski poziom
tkanki tłuszczowej

Prawidłowy poziom
tkanki tłuszczowej

Zbyt wysoki poziom
tkanki tłuszczowej

Otyłość

Wskaźnik masy ciała
Zawartość wody w organizmie
Zawartość tkanki tłuszczowej

Jednostki masy

Jednostki wzrostu

Kalorie

Podstawowe przyciski ustawienia funkcji ▲ oraz ▼. Przyciski wyboru: zwiększenia/ zmniejszenia wartości.
Przycisk zatwierdzenia wprowadzonych danych •. 
UWAGA: Aby waga dokonała pomiaru wszystkich parametrów należy stanąć na platformie gołymi stopami!

POdSTAWOWA fUNKCJA WAŻENIA mASy CIAłA W KIlOGRAmACH (KG)
•	 Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność.
•	 Stań lub dociśnij platformę ręką aby włączyć wagę.
•	 Wybierz odpowiednią dla siebie jednostkę wagi (kilogramy- kg/ stone-st/ funt-lb), naciskając przycisk 

dotykowy ▲ lub ▼, potwierdź przyciskiem dotykowym •.
•	 Stań na wadze, następnie urządzenie zważy masę ciała i pokaże wynik na wyświetlaczu.
•	 Po zejściu z wagi urządzenie wyłączy się po około 8 sekundach.

ROZSZERZONA fUNKCJA WAŻENIA mASy CIAłA Z ANAlIZĄ SKłAdU BmR
•	 Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność.
•	 Stań lub dociśnij platformę ręką aby włączyć wagę.
•	 Wybierz odpowiednią dla siebie jednostkę wagi (kilogramy- kg/ stone-st/ funt-lb), naciskając przycisk 

dotykowy ▲ lub ▼.

Ustawienie nowego użytkownika:
•	 Naciśnij przycisk •. 
•	 Wybierz jeden z dziesięciu programowalnych numerów użytkownika P za pomocą przycisków dotykowych     

▲ lub ▼. 
•	 Następnie wybierz odpowiednią płeć i potwierdź przyciskiem dotykowym •. 
•	 Ustaw parametr wzrostu za pomocą przycisków dotykowych ▲ lub ▼, potwierdź przyciskiem dotykowym •. 
•	 Ustaw parametr wieku, za pomocą przycisków dotykowych ▲ lub ▼, potwierdź przyciskiem dotykowym •. 
•	 Waga zapisze wprowadzone dane.
•	 Stań na wadze gołymi stopami, waga automatycznie zważy masę ciała a następnie zostaną przeliczone 

i podane:
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- masa ciała [kg].
- zawartość tłuszcz [%].
- zawartość wody [%].
- masa mięśni [%].
- masa kości [kg].
- dzienne zapotrzebowanie kalorii [KCAL].
- BMI.

Wprowadzone wcześniej parametry użytkownika można edytować w każdej chwili:
•	 Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność.
•	 Stań lub dociśnij platformę ręką aby włączyć wagę.
•	 Wybierz jeden z dziesięciu zaprogramowanych numerów użytkownika P za pomocą przycisków 
•	 dotykowych ▲ lub ▼.
•	 Następnie wybierz odpowiednią płeć i potwierdź przyciskiem dotykowym •. 
•	 Ustaw parametr wzrostu za pomocą przycisków dotykowych ▲ lub ▼, potwierdź przyciskiem dotykowym •. 
•	 Ustaw parametr wieku, za pomocą przycisków dotykowych ▲ lub ▼, potwierdź przyciskiem dotykowym •. 
•	 Waga zapisze wprowadzone dane.

Ponowne korzystanie użytkownika z urządzenia:
•	 Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność.
•	 Stań lub dociśnij platformę ręką aby włączyć wagę.
•	 Stań na wadze.
•	 Za pomocą wcześniej wprowadzonych parametrów, waga automatycznie rozpozna użytkownika 

i wykona pomiary.

Wykres wskaźników wody i wykresu mięśni (%)

Wiek
Kobieta (%) mężczyzna (%)

Niska Prawidłowa Wysoka mięśnie Niska Prawidłowa Wysoka mięśnie

6-15 < 54.0 54.0-59.0 > 59.0

> 44

< 57.0 57.0-62.0 > 62.0

> 46
16-30 < 53.0 53.0-58.0 > 58.0 < 56.0 56.0-61.0 > 61.0

31-60 < 52.0 52.0-57.0 > 57.0 < 55.0 55.0-60.0 > 60.0

61-80 < 51.0 51.0-56.0 > 56.0 < 54.0 54.0-59.0 > 59.0
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Wykres wagi kości (kg)

Kobieta mężczyzna

Waga < 45kg 45~60kg > 60kg > 60kg 60~75kg > 75kg

masa kości ~ 3.0kg ~ 4.2kg ~ 6.5kg ~ 4.5kg ~ 6.0kg ~ 7.5kg

Wykres zapotrzebowania na kalorie (kcal)

Wiek
Kobieta mężczyzna

Waga (kg) kcal Waga (kg) kcal

6-17 50 1265 60 1620

18-29 55 1298 65 1560

30-49 60 1302 70 1561

50-69 60 1242 70 1505

Wskaźnik BmI

BmI
Niski Prawidłowy Wysoki Nadwaga

< 18.5 19 - 27 30 - 39 > 40

Z uwagi na naturalną różnicę między ludźmi powyższe wykresy zawierają tylko i wyłącznie wskaźniki 
szacunkowe.

CZySZCZENIE
Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków 
chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
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ROZWIĄZyWANIE PROBlEmóW
1. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „Err” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.
3. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „Err2” oznacza błąd pomiaru. Sprawdź ustawienia i spróbuj 

ponownie. Błędy pomiarowe będą również występować w następujących przypadkach:
a. procent tłuszczu przekracza maksymalną wydajność 50%,
b. procent tłuszczu wynosi poniżej 3%.

WymIANA BATERII
1. Obróć wagę. Otwórz schowek na baterie, zwalniając zacisk i podnosząc pokrywę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi wkładając według wskazań ( +/- ).
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 
lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

mOŻESZ POmóC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
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6. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOm Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


