
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

R266B- Analytická osobnÍ digitálnÍ váha s bluetooth  

Popis:

- Před instalaci , bezplatná aplikace, prosím zkontrolujte, zda telefon nebo tablet splňuje 
následující požadavky: 

Kompatibilní s iOS7.0 a s Bluetooth 4.0 a výše: Phone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, 
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad touch 5, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini
3

Kompatibilní s Android 4.3 a s Bluetooth 4.0 a výše: Samsung: galaxy s5, galaxy s4, galaxy 
s3, galaxy note4, galaxy note3, galaxy note2, galaxy grand2

XIAOMI: XIAOMI Note, XIAOMI 4, XIAOMI 3, XIAOMI2/2s, XIAOMI tablet, HONGMI Note 4G, 
HONGMI1s

HUAWEI: Ascend P8, P7, Honor 6Plus, Honor 6, mate7, Ascend G7

Pokud používáte Android novější než 5.1. Splňte prosím požadavek na povolení nastavení 
polohy.

- Baterie: 1, Otevřete kryt baterie, 2, Vložte baterie správným směrem. 3, Zavřete

Pro USB nabíječku: Nebo nechte váhu dobít pomocí USB nabíječky .

-Nainstalovat aplikaci: 1,Zapněte Bluetooth 2, Telefon nebo tablet se připojuje k síti (WiFi, 3G, 
4G)  - Pomocí svých zařízení naskenujte QR kód nebo vyhledejte Leaone z APP Store / Google 
play a nainstalujte APP.

- Spárujte zařízení, zaregistrujte se a vyplňte informace o uživateli

1, Připojení k aplikaci 2, Zaregistrujte se pomocí Mailboxu 3, Zadejte uživatelské jméno 4, 
Pohlaví 5, Narozeniny 6, Výška 

-Vážení: 7, Otevřete Bluetooth a postavte se na váhu, aby nastalo párování  8, Párování 

9, Synchronizujte údaje o hmotnosti s aplikací 10, Váhové data

Zobrazit výsledek testu a sdílet údaje

11, Rozhraní pro hmotnost 12, Rozhraní pro kostní hmotnost 13, Stupeň obezity 

Různé způsoby sdílení.

Specifikace:

Displej: Všechny údaje zobrazené při zapnutí

Kapacita: 3-180KG

Zkresleni +- 100G

Jednotka: KG/LB/ST :LB(pro LCD Displej) nebo KG/LB(pro LED Displej)

Indikace slabé baterie

Indikace přetížení max 182,5 kg
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Varování:

1, Udržujte váhu mimo vlhkou podlahu, nepoužívejte váhu, pokud je sklo mokré mohlo by dojít
k uklouznutí.

2, Plošina váhy je vyrobena ze skla, vyvarujte se poškrábání povrchu ostrými nebo drsnými 
předměty, nadměrným silám nebo náhlým otřesům, neočekávané spadnutí sklo rozbije a 
poraní uživatele.

3, Stupnice Bluetooth není vodotěsná. Udržujte okolní prostředí suché, neponořujte jej do 
vody.

4, Pokud jsou baterie ve stavu nízké spotřeby, vyjměte je, aby z nich unikající kapalina 
nezpůsobila korozi.

POZOR- tento výrobek by neměly používat osoby s kardiostimulátorem nebo jinými 
zdravotnickými prostředky, protože prochází nízkým elektrickým signálem tělem, což
může narušit jeho činnost. Tento produkt také není testovatelný pro ženy během 
těhotenství.

Pokyny pro aplikaci Leaone Smart Scale APP:

- Okamžité vážení - Otevřete aplikaci Leaone a Bluetooth, vstupte na váhu „Dashboard“. 
Postavte se na váhu a najděte zařízení „No paired“ a poté klikněte na „to pair“. Po dokončení 
vážení budou data synchronizována s APP.

Pokud se Bluetooth odpojí, údaje o hmotnosti se uloží do paměti váhy a poté se připojí k 
aplikaci Bluetooth.

-Zadejte údaje o hmotnosti do aplikace Leaone Smart Scale APP- Uživatel může do aplikace 
APP zadat hmotnostní údaje, aby udržel přehled.

- Přístrojová deska- Rozhraní palubní desky zobrazuje informace o hmotnosti uživatele a členů 
rodiny a generuje zprávu a poskytuje zdravotní rady na základě měření. Včetně rozhraní 
Dashboard, člena rodiny, FAQ a nastavení.

-Trendy- Včetně Týdenního přehledu, Měsíčního přehledu a Čtvrtletního přehledu, označujícího 
změny hmotnosti prostřednictvím křivek.

Poznámka: Pro Bluetooth stupnici tělesného tuku- je analyzováno 12 údajů: Tuk, svalstvo, 
kost, BMR, BMI, hmotnost, bílkoviny, obezita, tělesný věk, LBM.

Účet a uživatel:

Správa účtu: Registrace, přihlášení, heslo, zapomenutí hesla, sdílení na facebook, twitter atd…

Správa uživatele: spravovat informace o uživateli, včetně přezdívky, narozenin, výšky, 
pohlaví ... atd., také spravovat účet člena rodiny a informace (pod stejným registračním 
účtem)

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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