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Dziękujemy za wybranie naszej elektronicznej wagi z Bluetooth 4.0.  

Aby zapewnić prawidłowe, długotrwałe działanie wagi oraz dokładność 

pomiarów, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i stosować  

do zaleceń dotyczących użytkowania tego urządzenia.  

 

Najważniejsze cechy urządzenia: 

 

• Waga automatycznie łączy się z aplikacją OKOK, nie trzeba uwierzytelniać 

jej na urządzeniu Bluetooth. 

• Zgodność z Bluetooth 4.0. 

• Precyzyjny system tensometryczny zapewnia dokładny pomiar wagi,  

a wyniki są wyświetlane na ekranie LCD urządzenia.  

• Wysokiej jakości płyta z hartowanego szkła i nowoczesne wzornictwo 

sprawiają, że waga jest bezpieczna i elegancka. 

• Udźwig:150 kg. 

• Podziałka: 0,1 kg. 

• Automatyczne zerowanie i wyłączanie. 

• Wskaźnik rozładowania baterii i nadmiernego ciężaru. 

• Prosty wybór jednej z trzech jednostek: kg/lb/st 

• Zasilanie jedną baterią CR2032 (w komplecie).  

• Zmianę jednostek z kg na lb/st umożliwia przycisk umieszczony  

pod spodem wagi. 

 

Ważenie: 

 

1. Przed pierwszym użyciem należy otworzyć przegródkę baterii i wyciągnąć 

pasek zabezpieczający lub włożyć nowe baterie. Następnie należy 

zamknąć klapkę przegródki.  

2. Wagę należy stawiać na płaskiej, twardej powierzchni (nie na dywanie). 

3. Stań nieruchomo na środku wagi, na wyświetlaczu LCD pojawi się wynik 

pomiaru wagi ciała. 

4. Gdy zejdziesz z wagi, wyłączy się ona samoczynnie po 15 sekundach. 

 

 

 

 

 



Wyświetlane ostrzeżenia: 

 

 Nadmierny ciężar:  

 

 

 

 Rozładowanie baterii: 

 

 

 

 

Uwaga: 

 

• Pobierając aplikację „OKOK” pamiętaj, że współpracuje ona  

z urządzeniami iPhone 5, iPad oraz iPad Mini (jest zgodna z system iOS 6 

i nowszymi). Współpracuje również z urządzeniami z systemem Android, 

takimi jak Samsung Galaxy S4, Nexus 7 (jest zgodna z systemem Android 

4.3 i nowszymi). 

• Urządzenie z Bluetooth musi obsługiwać standard Bluetooth 4.0  

lub nowszy. 

 

Połączenie Bluetooth: 

 

1. Na urządzeniu z systemem iOS lub Android wejdź w menu Ustawienia  

i włącz Bluetooth. 

2. Otwórz aplikację „OKOK” i zaloguj się, a następnie przejdź na ekran 

pomiaru (zakładka „Dynamika”). Aby przesłać dane na urządzenie  

z Bluetooth, należy najpierw nacisnąć „Brak połączonych urządzeń? 

Sparuj” i połączyć się z urządzeniem.  
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3. Po ukończeniu pomiaru waga ciała jest wyświetlana na wyświetlaczu wagi  

i na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Historię pomiarów można 

przeglądać w zakładce „Dynamika” lub na wykresie  

w zakładce „Trend”.  

 

 

 

4. Jeżeli Bluetooth mamy włączony cały czas, to waga zapamięta nasz 

telefon. Natomiast w momencie, gdy wyłączymy Bluetooth bądź telefon, 

konieczne może być rozłączenie z wagą i ponowne połączenie poprzez 

Bluetooth (Ustawienia/Moja waga/Rozłącz). 

 

Ostrzeżenia: 

 

1. Udźwig: 150 kg (większe ciężary spowodują uszkodzenie czujnika).  

2. Nie należy niczego stawiać na wadze, skraca to czas działania baterii. 

3. Waga jest przeznaczona tylko do ważenia osób. 

4. Do czyszczenia nie należy używać detergentów, wystarczy miękka 

szmatka. 

5. Należy stawać pośrodku wagi. Suche stopy i sucha płyta szklana pozwolą 

uniknąć poślizgnięcia lub upadku. 

6. Jeśli waga stoi na nierównej powierzchni lub dywanie, wynik pomiaru 

będzie niedokładny. 

7. Wagę należy chronić przed zamoczeniem, a także przed nadmiernie 

wysokimi i niskimi temperaturami.  

8. Na wadze nie należy skakać ani tupać, nie należy także demontować jej  

we własnym zakresie. 

 

 

 



Życzymy zadowolenia z użytkowania zakupionej wagi  

i… wskazywanych przez nią wyników! 
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