
 

 
 

Електронен кантар 
Инструкция за употреба RF-01 & RF-02 

 
Сканирайте QR кода за да изтеглите приложението 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарим ви, че избрахте Smart Body Scale. Този кантар е с за цялато тяло може да ви 
помогне удобно да измервате телесно тегло, телесен баланс, BMI, норма на телесните 
мазнини, висцерални мазнини, телесна вода, скорост на скелетната мускулатура, 
мускулна маса, костна маса, протеини, BMR, телесна възраст и др.; 
 
Важно: Моля, прочетете внимателно тези инструкции в това ръководство, преди да 
използвате устройството. Неспазването на инструкциите, дадени в ръководството, или 
използването по начини, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до 
нараняване или повреда на везната. 
 
(Fitdays APP функции) 
1. Тегло 
2. BMI 
3. Телесни мазнини 
4. Тегло на тялото без мазнини 
5. Подкожна мазнина 
6. Висцеларна мазнина 
7. Вода в тялото 
8. Скелетни мускули 
9. Мускулна маса 
10. Костна маса 
11. Протеин 
12. BMR 
13. Възраст на тялото 

 
Символи 
LO Ниско ниво на батерията – моля заредете батериите (4x1.5V AAA). 
Err Претоварен 



C По време на измерването е възникнала грешка. Стъпете от кантара и 
стъпвайте върху тях отново, за да повторите процеса на измерване. 

Комплекта включва 
   1 X смарт кантар 
    1 X инструкция за употреба 

     
Внимание 
 

      НЕ използвайте с медицински импланти като пейсмейкъри. 
      НЕ стойте на ръба на кантара и не скачайте върху него; 
      Не претоварвайте кантара(Max.180kg) 
      НЕ изпускайте контара и не поставяйте предмети върху него, тъй като 
това може да повреди сензорите. 
      НЕ потапяйте кантара във вода или използвайте химически 
почистващи препарати. Почистете кантара с леко влажна кърпа. 
      Не се препоръчва за бременни жени. 
      Не се препоръчва за кърмачета, малки деца и деца под 10-годишна 
възраст. 
      Всяко измерване, получено с помощта на това устройство, е само за 
справка и не трябва да се счита за медицинско мнение. 
      Консултирайте се с вашия лекар преди да направите промени в 
диетата, плана за упражнения или физическите си дейности. 

 Винаги поставяйте кантара на твърда, суха и равна повърхност преди измерване. 
Уверете се, че краката ви са сухи, преди да стъпите на кантара. 
Свържете батериите в съответствие с посочените правилни полюси. 

 Извадете батериите, ако кантара не се използва продължително време. 
  
Спесификации 
Размери:280x280x24mm 
LCD дисплей:62x27mm 
Мерни единици за тегло:Kg/Lb/St (заменяйте чрез бутона на устройството под 
кутията на батерията) 
Диапазон на теглото: 6kg-180kg 
Захранване: 4xAAA batteries(Не са включени в комплекта) 
Брой профили: Без лимити (всеки потребител може да доваи 24 човека) 
Режим бебе: Използва се за измерване на теглото на бебето 
Запис на височината: Ползволява да записвате височината на деца до 16 год.  
Работи при температура: 10-400C 
Влажност: 20%-90% 
 
Устройството поддържа: 
iOS 8.0 или по-висока 
Android 6.0 или по-висока 
Инсталация на  Fitdays  
1. Намерете “Fitdays” в Apple Store или Google Play и сканирайте QR кода: 

 



    
2. Свалете и инсталирайте приложението на Вашето устройство. 
3. Иконата на приложението ще се появи на вашия телефон или таблет, след 
като инсталацията приключи. 
 
Как да използвате приложението FITDAYS  
1. Поставете 3xAAA батерии, които не са включени в опаковката, в държача за 
батерии на гърба на кантара. Поставете кантара върху твърдата, равна земя. 

     
    
2. Включете Bluetooth  на своя телефон или таблет. 
3. Направете регистрация через е-мейл или социалните мрежи. 

 
 
4. Попълнете лични данни и потвърдете с OK; 

X √ 



Забележка: Ако въведете грешен пол, възраст, височина или ниво на 
телесност може да доведе до неточно измерване. 

 
5. Свържете се чрез Bluetooth с кантара. Кликнете Mine ----> My device 
намерете ID на везната и се свържете, сега телефонът ви е свързан със 
везната; 

 
6. Поставете крака си по кантара, за да активирате дисплея. Изчакайте, 
докато на дисплея се появи “0,0” кг. 
 
7. Стъпете на кантара с боси крака за да го включите 
 
 
 
 
8. Note: 

X √ X X 



Ако стъпите на кантара с чорапи, само теглото и BMI ще бъдат измерени и 
показани на главната страница. За да получите пълни данни, моля, 
стъпвайте на везната с боси крака. 
                    
9. The Номерът на дисплея мига, когато везната претегля и анализира.Kогато 
LCD покаже вашето ляво и дясно тегло, ще имате около 5-10S, за да настроите 
тялото си, опитайте се да получите равно тегло отляво и отдясно; 
 
Продължете да стоите на везната, докато кръгът е стабилен и покаже „Тестът 
свършен“, телефонът ви е получил всички данни от везната. 

 
10. Можете да намерите отчета за анализ на телесното тегло, BMI, BFR, 
мускулите, костната маса и т.н. (вижте пълните подробности на страница 1 
ЗАПИСАНИ ПАРАМЕТРИ). Когато щракнете върху Запис, можете да видите 
вашата форма за чат за дългосрочно проследяване. 



 
11. Добавете, или сменете потребител като кликнете на  , или кликнете 
Me--> Manage users, след това тобава информацията. Умната везна може да 
разпознае кой потребител стъпва върху нея и да напомни на потребителя да 
превключи правилния потребител. Всеки акаунт може да поддържа 24 
потребители; 



11, Претегляне на бебе: кликнете на + -->Режим Бебе. Стъпете на кантара, 
след като кантара измери вашето тегло, след това вземете бебето за да 
измерите неговото тегло.. 

 
 



 
Отстраняване на неизправности 
 
1. Bluetooth не е включен 
   Везната и смарт телефонът трябва да са включени чрез Bluetooth. 
   Проверете версия на операционната система на вашия телефон трябва 
да е iOS 8.0 или по-висока/Android 6.0 или по-висока. 
   Кликнете Me--->My за да намерите ID на кантара. 
 
2. Не се измерват данни за телесните мазнини при претегляне 
   Потребителят трябва да е бос, за да измери телесните мазнини. 
   Уверете се, че и краката, и кантарът са сухи. 
   Везната не завършва претеглянето, когато дисплеят с номера мига 

(Продължавайте да стоите на везната около 10 секунди, докато номерът на 
дисплея спре да мига). 

   Bluetooth не е включен. 
   Bluetooth е свързан с друг кантар. 
 
3. Кантара показва противоречиво тегло. 
  Проверете дали кантарът е на твърда, равна повърхност. 
  Проверете всяко краче на сензора отзад, за да се уверите, че нищо не е 
залепнало по дъното му. 
  Извадете батериите, за да рестартирате везната; 
 
 
4. Приложението показва неправилно съотношение мазнини и мускули 
  Настройката на параметъра на тялото е неправилна, проверете дали сте 
въвели правилния пол, височина и възраст. 
 
5. Как да калибрирам отново кантара, след като я преместя или да сменя 
батериите? 
 Стъпете на кантара, за да го включите Оставете го автоматично да падне до 
0,0 кг за калибриране. 
 
6. Кантара не се включва 
Извадете батериите и ги поставете обратно. Поставете батериите в 
правилната посока; 
 
7. Hкак да сменим мерните единици 
Отстранете капака на батерията, има бутон за единица, натиснете го, за да 
замените единица от Kg към Lb или St. 
 
Съвети за ползване на батериите 

 



* Ако везната не трябва да се използва дълго време, препоръчително е да извадите 
батерията, за да избегнете повреда на везната поради възможно изтичане на батерията. 
* Пазете батериите далеч от деца. 
 
 
* Не смесвайте стари и нови батерии с различни състави или от различни марки, за да 
предотвратите евентуално изтичане, експлозия. 
* Не загрявайте или деформирайте батериите и не ги излагайте на огън. 
 

 
* Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовия отпадък. 
* Моля, консултирайте се с местните власти за съвети за рециклиране 
на батерии. 
 
 

 
 
Радио оборудване 
Честотнте, на които работи радиото, са 2,4 GHz, а максималната мощност на радиотелефона е 
20 dBm Max. 

WIFI Спесификации 
    

   Стандарт: IEEE 802.11 b/g/n 

   Вид антена: PCB antenna 

   Честота: 2.4G 
   Максимална предавана мощност: 20 dBm Max 
   Размери: 18x23.5x3.1(mm) 
   Работа при температура:-20°C~85ºC 

   Влажност: 10%~85% 

   Захранване: DC 3V-3.6V 

 
 
EN : SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Guangdong Welland Technology Co Ltd 
declares that the radio equipment type RF-01 & RF-02  is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of 
the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.vassilias.gr 
 
GR : ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ  
Με την παρούσα ο/η Guangdong Welland Technology Co Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του                                         
RF-01 & RF-02 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ                             
διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.vassilias.gr  
 
BG :КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
С настоящото, Guangdong Welland Technology Co Ltd декларира, че радиосъоръжението тип RF-01 & RF-02 е в 
съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на 
следния интернет адрес: www.vassilias.bg 

RO: DECLARATIE DE CONFORMITATE EU SIMPLIFICATA Guangdong Welland Technology Co Ltd declara ca 
echipamentele radio RF-01 & RF-02 sunt conforme cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declaratiei de 
conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: http://vassilias.ro 

CZ: ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Guangdong Welland Technology Co Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RF-01 & RF-02                     
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové 
adrese:  www.rohnson.cz 

http://www.vassilias.gr/
http://www.vassilias.gr/
http://www.vassilias.bg/
http://vassilias.ro/
http://www.rohnson.cz/


 
SK: ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE  
Guangdong Welland Technology Co Ltd  týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RF-01 & RF-02 je v súlade so 
smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: 
www.rohnson.cz 
 
 

 
 

 
 
ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРАВИЛНОТО  ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА  ПРОДУКТА   В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при 
посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за 
околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени 
съставящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за 
необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан 
контейнер на колела. 

 

http://www.rohnson.cz/

