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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Електронна везна с дигитален дисплей 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ 
УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

2. Настройване на пола
•  След потвърждаване на потребителския профил системата ще ви прехвърли 

автоматично към настройки на пола.
•  Както е показано на схемата долу, символът  започва да мига. Операторът може 

да натисне функционалния бутон  или  за да избере пола (мъж/жена).
• Натиснете „Бутона за настройки”, за да потвърдите пола.

3.Настройване на ръста
•  След потвърждаване на пола, системата ще ви прехвърли автоматично към 

настройки на ръста.
•  Както е показано на картинката долу, цифрите „165“ примигват. Операторът може 

да натисне функционалния бутон  или  за увеличаване или намаляване на 
стойността.

•  Може да натиснете и да задържите функционалния бутон  или  за бърза 
промяна на цифрите.

• Натиснете „бутона за настройки”, за да потвърдите ръста.

4.Настройване на възрастта
•  След потвърждаване на ръста, системата автоматично ще ви прехвърли към 

настройки на възрастта.
•  Както е показано на картинката долу, цифрите „30“ мигат. Операторът може да 

натисне функционалния бутон  или   за да увеличи или намали показаната 
стойност.

•  Вие можете да натиснете и задържите функционалния бутон  или  за бърза 
промяна на цифрите.

• Натиснете „Бутона за настройки”, за да потвърдите възрастта.

Дисплеят ще покаже Вашите настройки веднъж и след като се появи символ „0.0“ 
може да започнете измерването.
Вашата електронна везна
1.   Когато използвате везната за първи път или за да промените измервателните 

единици (паундове или килограми) натиснете за кратко „Бутона за измерване” 
разположен на гърба на кантара.

2. Създайте баланс върху плоска, стабилна и твърда повърхност.
3. Натиснете еднократно центъра на платформата и махнете крака си.
4. На дисплея ще се покаже „0.0“.
5. Електронната везна ще се включи и вече е готова за употреба.
Този процес на стартиране трябва да се повтори, ако кантарът се премести.
По всяко друго време стъпвайте направо върху кантара.
Действие - измерване на тегло
Вашият Pic BodyStation ще работи като една традиционна везна за измерване на 
тегло. Не се изискват никакви специални програмиращи стъпки. 
Веднъж след като кантарът е включен, както по-горе бе описано, вие можете 
просто да стъпите върху кантара, за да измерите вашето тегло. Това важи в случай 
на отчитане само на тегло.
1.  Поставете кантара върху плоска и твърда повърхност. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подове покрити с килим или неравни повърхности могат 
да повлияят на точността на уреда.

2.  Стъпете върху платформата на везната и останете неподвижни, докато уредът 
отчете Вашето тегло.

3. На дисплея на електронната везна ще се покаже стойността на Вашето тегло.

4. Електронната везна ще се изключи автоматично след няколко секунди.
Бележка: Стойността на измереното тегло няма да бъде запаметена в паметта на 
везната и няма да бъде прехвърлена към приложението.
Първо измерване
Моля, преди Вашето първо измерване, направете настройка на потребителя.
(Вижте секцията „Настройки на Вашия профил“ за повече подробности)

СТЪПКА 1: Стъпете върху платформата боси.

СТЪПКА 2: Застанете неподвижно в контакт с платформата, докато на дисплея 
спре да се показва движещия се символ “ ”.

Списък
1.) Електронна везна Pic BodyStation 
2.) 4 X 1.5V LR03 (AAA-размер) батерии  
3.) Ръководство на потребителя
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Прехвърляне на данни

Обработване на данни

Общи инструкции
Pic BodyStation прилага технологията Био-импеданс анализ (БИА). Много лека 
струя от електричество преминава през човешкото тяло с цел отчитане на био-
импеданса и оценка новото на телесните мазнини, водното съдържание в тялото, 
мускулната и костната маса.
Тази БИА технология е евтина, безопасна, неинвазивна и безобидна. Тя 
представлява един опростен процес, осигуряващ богата информация.
Гореспоменатото електричество е с мощност по-малка от 0.5 mA. Моля имайте 
предвид, че всеки, който е с преносим или имплантиран медицински електронен 
инструмент като пейсмейкър, трябва да избягва ползването на този уред.
Това устройство е предвидено за употреба от здрави възрастни хора. Ако 
устройството се ползва от деца - детето трябва да е с обувки и да се ползва само 
функцията за измерване на тегло.
Поставете батериите
Отворете капака на отделението за батерии на гърба на кантара.
Поставете батериите (1.5V LR03 размер AAA) в отделението за батерии съгласно 
указанията за полюсите, обозначени вътре в отделението.
Цифрите  ще се покажат на дисплея. Затворете капака на отделението за батерии 
и изчакайте, докато цифрите  се покажат на дисплея.

 ВНИМАНИЕ
•  Когато на дисплея се показва символ „Lo”, това означава, че устройството ще се 

изключи до 4 секунди. Тогава вие трябва да смените изхабените батерии с нови. 
Моля, заменете всички четири батерии едновременно. НЕ СМЕСВАЙТЕ старите 
батерии с нови.

•  Изхабените батерии са рисков отпадък. НЕ ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък
•  Моля, спазвайте местните правила и инструкции за рециклиране при изхвърляне 

на използвани батерии и бракувани електронни устройства.
•  Ако не възнамерявате да използвате това устройство за по-дълъг период от време, 
Ви съветваме да извадите батериите преди да оставите уреда за съхранение.

Сдвояване 
Инсталирайте приложението PIC Health Station и сдвоете Вашата електронна 
везна с Вашето мобилно или преносимо оборудване. 
Бележка: Сдвояване е възможно само при наличие на устройство, което поддържа 
Bluetooth® v.4.0. технология.
Приложението PIC Health Station може да бъде свалено безплатно от App Store** и 
Google Play*, можете да потърсите и инсталирате приложението на вашия смартфон.
Активирайте приложението и се уверете, че двете устройства са включени. 
Натиснете и задръжте ,,Бутона за измерване”, който се намира на гърба на везната, 
за да стартирате сдвояването.
Символът  и символ   ще се покажат на дисплея, за да покажат, че сдвояването 
е стартирано.
Ако сдвояването е успешно, на дисплея ще се покаже този символ . 
Ако сдвояването не е неуспешно, на дисплея ще се появи символ „E1”.
Настройте вашия профил
Pic BodyStation дава възможност няколко потребители да ползват и съхраняват 
своите данни на този уред  (до 8 броя). Следвайки инструкциите по-долу може 
да създадете потребителски профил и да настроите ваш собствен профил, 
включително пол, ръст и възраст.
1. Създаване на потребителски профил
•  Поставете правилно батериите и натиснете „Бутон за настройки”, за да влезете в 

режим на настройки. Или  когато на дисплея се появи символът „ 0.0” натиснете 
и задръжте „Бутона за настройки”, за да започнете режим на настройки.

•  Системата ще поиска най-напред избор на потребителски профил. Както е 
показано на картинката по-долу, започва да мига „P1“. Операторът може да натисне 
функционалния бутон   или  да избере потребителски профил от P1 до P8..

• Натиснете „Бутона за настройки”, за да потвърдите потребителския профил.

•  Батерии, които не подлежат на презареждане не бива да се презареждат. Не 
се опитвайте да презареждате батерии, които не подлежат на презареждане, 
защото те могат да експлодират.

•  Никога не използвайте различни видове батерии и/или нови и стари батерии заедно.
•  Използваните батерии трябва да се отстранят от уреда и да се изхвърлят 

подходящо сортирани със съответния отпадък. 
•  Никога не предизвиквайте късо съединение с терминалите за захранване на 

батериите.
•  Не използвайте литиеви батерии, този уред не е проектиран да работи с литиеви 

батерии. Използването на литиеви батерии може да създаде рискови условия. 
•  Винаги премахвайте от устройството изхабените батерии – тези, които не се 

презареждат и тези които се презареждат, за да предотвратите течове, които 
може да повредят устройството и/или всяко нещо, което е в близост до него. 

•  Ако батериите, които се презареждат и тези, които не се презареждат изпускат 
някаква течност, ги заменете незабавно и се уверете, че отделението за батерии 
в уреда е чисто; добре измийте ръцете си в случай на контакт с изтеклата течност. 

•  Не изхвърляйте в огън изхабени батерии, които не се презареждат и/или такива, 
които се презареждат, не ги изхвърляйте в околната среда и не ги третирайте 
като битов отпадък.

•  Не изхвърляйте в огън изхабени батерии, които не се презареждат и/или такива, 
които се презареждат, не ги изхвърляйте в околната среда и не ги третирайте 
като битов отпадък.

•  Не се опитвайте да отваряте или поправяте устройството в случай на грешка 
или повреда. Всеки ремонт трябва да бъде извършван само от технически 
квалифициран персонал или от представител на PIKDARE S.r.l..

•  След като премахнете всички опаковъчни материали, се уверете, че устройството 
не е било повредено.

•  Моля, използвайте уреда внимателно. Стъклената повърхност може да се 
повреди от удар или при падане на  устройството.

•  В случай на съмнение в изправността, не използвайте уреда, а се свържете 
с технически компетентен персонал или отидете на мястото, от където сте 
закупили този продукт

•  Използавайте устройството при температура между +5°C и +40°C. 
•  Всякакъв ремонт, извършен от ползвателя на уреда, може да причини сериозни 

рискове за безопасността на ползвателите и може да повреди необратимо 
самия уред. Такава намеса води до директно прекратяване гаранцията на уреда. 

•  Продуктовите спецификации могат да бъдат променени без предварително 
известие. При обичайната поддръжка на уреда, моля спазвайте следното:

•  За почистване на праха използвайте суха мека кърпа.
•  За да почистите уреда от мръсотията, използвайте мека кърпа, предварително 

натопена във вода и изтискана. За подсушаване използвайте суха мека кърпа
• Не измивайте устройството с вода и не го потапяйте във вода.
•  Не използвайте абразивни препарати или други химикали за почистване на  

мръсотията, за да избегнете увреждане на цвета или възникване на неизправност.
•  В случай, че уредът бъде продаден от първоначалния му собственик или е 

даден за ползване на трети лица, инструкциите за безопасна употреба на 
устройството трябва да бъдат предадени заедно с уреда. Новите ползватели 
трябва да прочетат ръководството за употреба, в частност предупрежденията 
за безопасност, включени в него.

•  Тези инструкции може да намерите на сайта www.picsolution.com 
•  Символите долу могат да бъдат намерени в ръководството за потребителя, както 

и върху етикети на други устройства. Предупредителните знаци и символи са 
съществени, за безопасната употреба на този продукт и за защита от нараняване. 
Моля, вижте значенията на предупредителните знаци и символи, които може да 
срещнете в етикета и ръководството за потребителя, както следва:

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

Оборудването е в съответствие 
с  изискванията заложени в 
действащите Директиви на ЕС.

Само за домашна 
употреба

Внимание Каталожен номер

Номер на артикул Символ за „Сериен номер“

Моля, прочетете 
инструкциите Символ за „Сериен номер“

Инструкции за работа The Bluetooth® Combination 
Mark Bluetooth® v. 4.0

Това устройство е противопоказно за всеки човек, който  е с преносим или 
имплантиран електронен уред като пейсмейкър или дефибрилатор. Имайте 
предвид, че всеки човек с преносим или имплантиран електронен инструмент 
като пейсмейкър, трябва да избягва употребата на това устройство.

Преди употреба на устройството, ви препоръчваме да прочетете краткия списък с 
предупреждения, съдържащ се в това ръководство, за да се уверите, че правилно 
сте разбрали как да го използвате.

Компоненти на устройството

Дисплей

Горен бутон
Бутон за настройки
Долен бутон

Бутон за измерване: 
избор на измерване на 
теглото (мярка за тегло в 
паундове или килограми)/ 
сдвояване със смартфон

Отделение за батерии

 Внимание! Предпазни мерки! 
 WARNINGS!

• Това не е медицинско изделие и не може да се използва за терапевтична и/или 
медицинска цел. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Съгласно европейския стандарт EN 60335-1:2012 за детската безопасност 
това устройство може да се използва само от деца над 8-годишна 
възраст при наличие на задължителен контрол от възрастен. Съгласно 
предвиденото в действащото законодателство, PIKDARE S.r.l. излага 
долу предупрежденията, които се изискват по закон:
•  Този продукт може да бъде използван от деца на навършена 8-годишна възраст и 

над 8-годишни, както и от хора с намалени физически или сетивни способности, 
но само при условие, че са наблюдавани или  след като са получили инструкции 
за безопасната употреба на устройството и са разбрали свързаните с ползването 
му рискове.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
•  Почистването и поддръжката на уреда, не трябва да се осъществяват от деца 

и/или от хора с намалени умствени способности, или от хора с липса на опит 
в такава процедура, освен ако не се извършват под контрол на възрастен. Въз 
основа характеристиките на тази продуктова категория (електронна 
везна), PIKDARE S.r.l. препоръчва децата да не използват този продукт, 
дори и под наблюдение на възрастен. За повече информация, моля 
вижте секцията „Общи инструкции“.

•  Електронната везна може да си взаимодейства с медицински устройства 
маркирани с   и снабдени с електрическо оборудване. За повече подробности 
вижте таблиците за електромагнитна съвместимост (EMC).

•  За да се използва функцията за прехвърляне на данни, този продукт трябва да 
бъде сдвояван със смартфони и таблети, снабдени с технологията Bluetooth® v. 4.0

•  Моля, имайте предвид, че това устройство е проектирано за самостоятелно 
претегляне и наблюдение на общия състав на тялото на здрави индивиди. Всяка 
информация, която този уред показва, по никакъв начин не е предвидена, за 
третиране, лекуване или за предотвратяване на каквато и да е болест. Ако имате 
съмнения относно тези факти, моля консултирайте се с Вашия лекар.

• Предназначението на този уред е той да се ползва от здрави възрастни хора..     
•  Моля, направете необходимото и не давайте възможност на деца да играят с 

това устройство. 
•  Преди употреба отстранете и изхвърлете всички торбички и опаковъчни 

материали и ги съхранявайте далеч от деца. 
• Този уред не е играчка. 
•  Моля, пазете това устройство извън досег на бебета, деца или домашни животни, 

тъй като вдишването или поглъщането на малки частици може да бъде опасно 
и дори фатално за тях.

•  Този продукт е предназначен само за домашна употреба и трябва да бъде 
използван съгласно предоставените инструкции за потребителя. Всякаква 
друга употреба се счита за неподходяща. PIKDARE не носи отговорност за 
повреда, причинена от неподходящо, неправилно или неразумно използване 
на устройството.

•  Това устройство не трябва да бъде излагано на директна слънчева светлина, 
дъжд и други въздействия. 

•  Винаги поставяйте уреда върху плоски и стабилни повърхности.
•  Това устройство не е предвидено да се ползва от професионални атлети или 

културисти.
•  Този уред е противопоказен за всяка жена, която подозира, че е бременна или  

действително е бременна. Ефектите на този уред върху ембриона не са известни.
•  Този уред е противопоказен за всеки, който е с преносимо или имплантирано 

електронно устройство като пейсмейкър или дефибрилатор.
•  Имайте предвид, че всеки човек с преносим или имплантиран медицински 

електронен пейсмейкър, трябва да избягва ползването на това устройство.
•  Това устройство не трябва да се ползва от остро или хронично болни хора, 

тъй като  болестта или приемът на медикаменти може да повлияе нивото на 
течности в организма. Стойностите на нивото на течности при тези пациенти 
не са достоверни. При такива състояния, моля консултирайте се с Вашия лекар.

•  Уредът PIC BodyStation е снабден с функция за прехвърляне на данни. Той може да 
излъчва електромагнитна енергия, изпълнявайки своята  функция. Преносимо или 
мобилно радиочестотно оборудване, поставено в близост до PIC BodyStation, може 
да повлияе неговото правилно функциониране. Тази електронна везна може да 
окаже влияние и върху функциите на друго оборудване, което се намира в близост.                                                                                                                                  

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не са позволени никакви модификации на този продукт. Това 
може да доведе до увеличени ЕМИСИИ или да  намали ЗАЩИТА на PIC BodyStation.

•  Моля, използвайте уреда съгласно ръководството за потребителя. Всяка 
злоупотреба може да причини електрически шок, изгаряне, пожар и други 
неочаквани рискове.

•  Моля, използвайте и съхранявайте това устройство в средата, която е указана в 
ръководството за потребителя. Не излагайте уреда на извънредни температури, 
директна слънчева светлина, влага или в корозионна среда.

•  За да предотвратите подхлъзване не стъпвайте на кантара, когато тялото или 
краката Ви са влажни, особено след  душ.

•  Не мокрете уреда, не го потапяйте във вода или в други течности, и никога не го 
излагайте под течаща вода.

•  Ако за дълъг период от време устройството няма да бъде използвано, отстранете 
батериите преди да го приберете и изхвърлете батериите разделно от домашния 
отпадък – може  да ги изхвърлите на място определено за електронни отпадъци.

•  Използвайте само алкални батерии 1.5V LR03 – размер ААА..
•  За да смените батериите: повдигнете капака, извадете изтощените батерии от 

отделението и поставете новите батерии, като внимавате за правилните полюси 
и отново поставете капака 



Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда - 
ръководство

RF емисии CISPR 11 Група 2

Устройството трябва да 
излъчва електромагнитна 
енергия,  за да извършва своята 
функция по предназначение. 
Разположеното в близост 
електронно оборудване 
може да бъде повлияно.

RF емисии CISPR 11 Клас  Б Устройството е подходящо за 
употреба във всяка стая или 
домашна среда, както и в стаи, 
които са директно свързани 
с нисковолтова обществена 
мрежа, захранваща сгради и 
използвана за домашни цели. 

Радиочестотни емисии 
IEC 61000-3-2 Не са приложими

Волтажни флуктуации/
фликерни емисии IEC 
61000-3-3

Не са приложими

Препоръчани отстояния между устройството и друго преносимо и мобилно 
радиочестотно комуникационно оборудване.

Устройството е предназначено за използване  в електромагнитна среда, в 
която излъчваните радиочестотни смущения са контролирани. Клиентът 
или потребителят на устройството може да помогне да се предотврати 
електромагнитно смущение, ако поддържа минимално разстояние между 
преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване 
(трансмитери) и устройството, както е препоръчано по-долу съгласно 
максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

И з ч и с л е н а 
м а к с и м а л н а 
изходна мощност 
на трансмитер (W)

Отстояние съгласно честота на трансмитер (в метри)
150 kHz до 80 MHz

d = [ —— ] √P
V1

3.5
80 MHz до 800 MHz

d = 1.167 √P

800 MHz до 2.5 
GHz

d = 2.333 √P

00.1 Не е приложимо 0.117 0.233
0.1 Не е приложимо 0.369 0.738
1 Не е приложимо 1.167 2.333

10 Не е приложимо 3.690 7.378
100 Не е приложимо 11.67 23.33

+ мощност, изчислена от трансмитера във ватове (W) съгласно производителя 
на трансмитера.
Бележка 1: При 80 MHz и 800 MHz  се прилага отстояние за по-висок честотен обхват.
Бележка 2: Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. 
Електромагнитното излъчване се влияе от абсорбция и рефлексия от 
структури, обекти и хора.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU
Символът на зачеркнато кошче за боклук върху устройството показва, че 
продуктът  трябва да бъде изхвърлен разделно от битовия отпадък или 
чрез оставянето му на място обособено за изхвърляне на електрически и 

електронни устройства, или чрез връщането му на търговеца, от който закупувате 
друго подобно устройство. Потребителят е отговорен за изхвърляне на уреда на 
специално място за отпадъци. Ако излязлото от употреба устройство е събрано 
правилно  като разделен отпадък, то може да бъде рециклирано, третирано и 
унищожено по екологичен път; по този начин се избягва негативно въздействие 
върху околната среда и здравето, и се допринася за рециклиране на материалите. 
За повече информация относно възможните услуги за изхвърляне на отпадъци, 
се свържете с Вашата местна агенция за изхвърляне на отпадъци или се обадете 
в магазина, откъдето сте закупили устройството. 

ТОЗИ ПРОДУКТ Е В СЪГЛАСИЕ С ДИРЕКТИВА 2006/66/EC НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Символът на зачеркнато кошче за боклук върху батериите показва, че те 

трябва да бъдат изхвърлени разделно от битовия отпадък или чрез оставянето 
им на място обособено за изхвърляне на батерии, или чрез връщането им на 
търговеца, от когото закупувате подобни батерии. Химическите символи Hg, 
Cd, Pb, които са отпечатани под символа на зачеркнатото кошче, показват типа 
субстанция, съдържаща се в батериите: Hg=Живак, Cd=Кадмий, Pb=Олово. 
Потребителят е отговорен след употреба на батериите да ги отнесе в подходящи 
съоръжения за събиране на такъв вид отпадък, за да улесни тяхното третиране и 
рециклиране. Правилното изхвърляне на Вашите изхабени батерии ще помогне 
да се предотвратят потенциални негативни последствия за околната среда 
и човешкото здраве и ще помогне да се рециклират материалите, от които е 
направен този продукт. Неправилното изхвърляне на батерии от потребителя 
ще навреди на околната среда и на човешкото здраве. За повече информация 
относно възможните услуги за изхвърляне на отпадъци, свържете се с Вашата 
местна агенция за изхвърляне на отпадъци или се обадете в магазина, откъдето 
сте закупили устройството.
ГАРАНЦИЯ
Този продукт е с гаранция 2 /две/ години в случаи на дефект в съответствие с 
условията за  употреба, описани в инструкциите за употреба.
Гаранцията не важи в случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, 
износване или други случайни събития.
За продължителността на гаранцията относно дефекти и съответствие на 
качеството на продукта, моля, обърнете се към местното законодателство в 
държавата, от която сте закупили уреда.
БЕЛЕЖКА:
• Марката на Bluetooth® и нейното лого са регистрирани търговски марки на SIG. 
Inc. и всяка употреба във връзка с това от страна на PIKDARE е по лиценз.
*Google Play и Google Play лого са търговски марки на Google Inc.
**Apple и Apple лого са търговски марки на Apple Inc., регистрирано в САЩ и в 
други страни. App Store е търговска марка за услуги на Apple Inc., регистрирана 
в САЩ и в други страни. 
NB: Контакти

    Относителна влажност: ≤90% RH
    Атмосферно налягане: 86kPa до 106kPa
Среда за съхранение: Температура: -20°C до 60°C
    Атмосферно налягане: 50kPa до 106kPa
    Относителна влажност: ≤90% RH
Източник на захранване: 6V (4 X 1.5V LR03 AAA-размер на батериите)
Метод на включване:  Автоматично включване
Автоматично изключване: Около 10 секунди след като екранът покаже „0.0“.
Аксесоари:   1) 4 X 1.5V LR03 (AAA- размер на батериите)
    2) Ръководство на потребителя
Метод на работа:   Продължителна работа
Честотен обхват:   2.402 - 2.480 GHz
Обхват на мощност на изхода: ≤ 4.74 dBm

Декларация за съответствие съгласно изискванията на ЕС: 
PIKDARE S.r.l. декларира, че типът радио оборудване модел 09194 е в съответствие 
с Директива 2014/53/EU и с Директива 2011/65/EU (RoHS). Пълният текст на Декла-
рацията за съответствие на ЕС се намира на следния интернет адрес:
http://web.picsolution.com/pichealthstation/en/pic-body-station/pdf/PIC-
BODY-STATION-Mod-09194.pdf
Относно прецизността на този продукт
Този продукт е преминал стриктен контрол преди своята доставка и неговата 
прецизност и точност се гарантира от производителя. 
Моля, вижте горната таблица на описанията относно точността.
Този продукт е специално разработен за анализ на телесни мазнини, както и за 
измерване на тегло. Той НЕ трябва да бъде използван с цел проверка теглото на 
предмети при покупка.
Поддръжка
При поддръжка, моля да се уверите, че спазвате следните правила: 
• За да избършете праха използвайте суха и мека кърпа.
• За да почистите мръсотията използвайте мека кърпа, предварително потопена във 
вода и изтискана. За да подсушите устройството използвайте суха и мека кърпа.
• Не измивайте уреда с вода и не го потапяйте във вода.
• Не използвайте препарати, съдържащи абразивни частици или други химикали. 
Така ще избегнете увреждане на цвета или повреда на уреда.

Таблица за нивото на телесните мазнини (Мерна единица: %)
а) Процент на телесните мазнини (%): 5%-60%/0.1%
Стандарт за мъже
Категория Възраст

20-29 30-39 40-49 50-59 60+
Нисък % <13 <14 <16 <17 <18
Нормален % 13-20 14-21 16-23 17-24 18-25
Умерено висок % 20.1-23 21.1-24 23.1-26 24.1-27 25.1-28
Висок % >23 >24 >26 >27 >28

Стандарт за жени
Категория Възраст

20-29 30-39 40-49 50-59 60+
Нисък % <19 <20 <21 <22 <23
Нормален % 19-28 20-29 21-30 22-31 23-32
Умерено висок % 28.1-31 29.1-32 30.1-33 31.1-34 32.1-35
Висок % >31 >32 >33 >34 >35

Източник: Университета в Илинойс, Департамент Хранителни науки и Човешко 
хранене. Процентен калкулатор за телесни мазнини.

Таблица за водното съдържание в организма (Мерна единица: %)
б) Процентно съдържание на вода в организма (%): 43%-73%/0.1%
Източник:Wang & Deurenberg: „Хидрация на свободна от мазнини телесна маса“. 
Американски журнал, Clin Nutr 1999,69833-841.

Телесни мазнини в %
Оптимално водно 
съдържание в 
организма в %

Мъже

4 до 14% 70 до 63%
15 до 21% 63 до 57%
22 до 24% 57 до 55%
25 и повече 55 до 37%

Жени

4 до 20% 70 до 58%
21 до 29% 58 до 52%
30 до 32% 52 до 49%
33 и повече 49 до 37%

Процент на мускулна маса
(Източник: Международна комисия за радиологична защита, 1975)
Мъже: Приблизително 40% от общото телесно тегло.
Жени: Приблизително 30% от общото телесно тегло
Процент на костната маса
(Източник: Rico et al. 1993) Средният процент на костната маса за мъжете и жените 
е между 4 и 5%.
Здравни съвети – за телесните мазнини
Мазнините са важни за човешкото тяло. Те складират енергия и предпазват 
вътрешните органи, също така регулират телесната температура и поддържат 
нормалната физиологична функция на човешкото тяло. Прекалено високото 
съдържание на телесни мазнини е вредно за човешкото тяло. Това винаги е 
придружено с натрупване на мазнини около черния дроб, диабет, коронарни 
болести на сърцето и др. Следователно измерването и самонаблюдението 
на нивото на мазнини в тялото са полезни за Вашето здраве. Ние не може да 
определяме нивото на мазнини в човешкото тяло само чрез стойностите на 
теглото си, поради това електронната везна Pic BodyStation прилага технологията 
БИА (Биоимпеданс анализ). Това устройство предлага бърз и удобен начин за 
получаване на информация за нивото на мазнини в тялото.
Ръководство и декларация на производителя – електромагнитни емисии
Устройството е предвидено за употреба в електромагнитна среда, която е 
определена по-долу. Клиентът или потребителят на устройството трябва да 
осигури възможност уредът да се ползва в такава среда.

Подсказване за грешка
Грешка Описание Решение

Претоварване. 
Устройството ще се 
изключи.

Преустановете 
ползването на везната за 
измерване.

Изтощена батерия. 
Устройството ще се 
изключи след 4 секунди.

Подменете всички 
четири батерии 
наведнъж. Моля, купете 
подходящи батерии.

Грешка при сдвояване 
на Вашата везна с Вашия 
смартфон.

Моля, проверете за 
следното: 
- Дали Bluetooth® връзката 
е включена
- Дали приложението е 
стартирано 
- Дали двете устройства 
са на подходящо близко 
разстояние за прехвърляне 
на данни.

Когато измерваме:
Проблем Основна причина Решение

Измерени резултати 
извън нормата:
- Твърде високи; или 
- Твърде ниски; или
- Огромна разлика 
между две скорошни 
измервания

Неправилно положение 
на уреда.

Моля, стъпете на 
платформата с боси 
крака и останете 
неподвижни.

Устройството е поставено 
на мека повърхност като 
килим или друга грапава 
повърхност.

Поставете кантара 
върху твърда, плоска и 
стабилна повърхност.

Измерени резултати 
извън нормата:
- Твърде високи; или 
- Твърде ниски; или
Огромна разлика 
между две скорошни 
измервания

Вашите стъпала са 
прекалено сухи.

Избършете краката си 
с влажна кърпа и ги 
оставете леко влажни, 
когато започвате 
измерването.

Дисплеят не се включва.
Батериите все още не са 
поставени.

Поставете батериите 
(Моля, вижте секцията 
„Поставяне на 
батериите“).Изтощени батерии.

Устройството не може 
да довърши анализа 
на телесните мазнини, 
водното съдържание на 
организма, мускулната 
маса и костната маса.

Стъпили сте върху 
везната с  чорапи или с 
обувки.

Моля, останете боси по 
време на измерването 
и поддържайте пълен 
контакт с платформата.

Системата не може 
да идентифицира 
съответния потребител с 
най-близки данни.

Моля, създайте 
потребителски профил, 
следвайки инструкциите 
в секция „Настройте 
Вашия профил“.

Потребителят не е  успял 
да избере своят профил  
от информацията, която 
системата е открила.

Моля, създайте 
потребителски профил, 
следвайки инструкциите 
в секция „Настройте 
Вашия профил“.

Устройството се 
изключва. Изтощена батерия.

Сменете всички четири 
батерии едновременно. 
Моля, купете подходящи  
батерии.

Когато прехвърляте данни:
Проблем Основна причина Решение

Прехвърлянето на данни е 
неуспешно.

Bluetooth® връзката на 
смартфона е изключена.

Включете Bluetooth® 
връзката чрез Настройки.

Приложението е 
изключено.

Натиснете иконата, за 
да се стартира Вашето 
приложение.

Извън обсега на Bluetooth® 
прехвърлянето.

Поставете Вашия 
смартфон близо до 
везната.

Не е потвърден нито един 
потребителски профил. 

Смартфонът е в режим 
stand-by/пестене на 
енергия.

Активирайте смартфона 
или изключете режима за 
пестене на енергия.

Моля, създайте 
потребителски профил, 
следвайки инструкцията 
в секция „Настройване 
на профила“.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Име на продукта:   Pic BodyStation
Модел:    09194
Референтен номер:  02009194000000
Размери на везната:  307x307x24mm (приблизително)
Нетно тегло:   Приблизително 1.75kg (с изключение на сухите ел. 
клетки)
Дисплей:    Дигитален екран
Мерна единица:   Килограм/Паунд
Обхват на измерване:  от 5 кг до 180 кг
Деление на мерните единици: 0.1 кг./0.2 паунда/ 0.2 паунда
Точност:   50 кг: ± 0.3 кг;
    100 кг: ± 0.4 кг;
    180 кг: ± 0.7 кг;
Работна среда:  Температура: 5°C до 40°C

СТЪПКА 3: Резултатите от измерването ще се покажат на дисплея два пъти 
последователно: телесни мазнини, водно съдържание на организма, мускулна 
маса, костна маса:

Забележка: Ако уредът не успее да довърши анализа, на дисплея ще се изпише „ERR”.
Когато Вашата електронна везна е успешно сдвоена с Вашия смартфон и 
приложението Bluetooth® е активирано, Pic BodyStation ще  започне прехвърляне 
на обработените данни.
(Моля, вижте секцията „Прехвърляне на данни“ за повече подробности).
Ежедневно измерване
Електронната везна Pic BodyStation ще се включи веднага щом застанете боси 
върху платформата. Останете неподвижни в контакт с платформата, докато на 
дисплея спре да се показва движещия се символ “ ”.

Предупреждение! Проверявайте всеки път дали потребителят е правилно 
разпознат от кантара.
Съгласно резултатите от анализа, системата автоматично ще идентифицира 
вероятния потребителски профил с най-подобен хронологичен запис. Тогава 
отчетените резултати ще бъдат визуализирани на дисплея два пъти последователно. 
А междувременно указателната светлина ще свети с различен цвят. Сравнявайки 
последните отчетени стойности на съответния потребител, ако текущото тегло 
се е увеличило с повече от 0.5 кг., ще свети червената светлина; когато теглото 
се е понижило с повече от 0.5 кг., ще свети зелената светлина; когато теглото е 
непроменено (в порядъка на +/- 0.5 кг.), ще свети синята светлина.

Ако системата отчете два или повече потребители с подобна хронология на 
записите, тя ще изиска от Вас да направите избор между например: P1 и P2. 
Вие можете да натиснете бутон   за P1 или  за P2. Резултатите от направеното 
измерване ще бъдат съхранени в профила на съответния потребител, който сте 
избрали и ще бъдат визуализирани два пъти последвователно..

Ако устройството не успее да идентифицира точния потребител, на дисплея ще 
се визуализират само данните за теглото.
(За да откриете решение на този проблем и за повече подробности, моля вижте 
секция “Отстраняване на проблеми“)
Когато Вашата електронна везна е успешно сдвоена с Вашия смартфон и Bluetooth® 
връзката е включена, уредът Pic BodyStation ще стартира прехвърлянето на данни. 
(Моля, за повече подробности вижте секция „Прехвърляне на данни“.)
Прехвърляне на данни
Щом електронната везна Pic BodyStation е успешно сдвоена с Вашия смартфон, 
моля, отворете приложението Pic Health Station и включете Bluetooth® връзката 
на Вашето устройство. Дръжте смартфона и везната близо един до друг. Стъпете 
на кантара и измерете теглото си. Щом измерването приключи, данните ще бъдат 
автоматично прехвърлени към приложението.
Когато отчетените резултати са включени в базата данни на съответния 
потребител, само тогава те ще бъдат прехвърлени към Вашия мобилен телефон 
веднага след самото измерване.
Символът  ще изчезне след успешното прехвърляне на данните и Вие ще може 
да проверите Вашите лични данни, съхранени във Вашия смартфон.
Ако прехвърлянето на данни е неуспешно, символът  ще остане на дисплея. 
Изчакващите данни за измерването ще бъдат временно съхранени в паметта на везната 
и прехвърлени към Вашия смартфон, след приключване на следващото измерване.

LED Display

Body Fat Analysis Result

Total Body Water Analysis Result

Muscle Mass Analysis Result

Bone Mass Analysis Result

Stone

Pound

Kilogram

Percentage

Foot

Centimeter

Age

Man

Sportsman

Woman

Sportswoman

User ID (Range from P1 to P8) 

Successful Bluetooth Connection Data transmitting / pending to 
transmit to wireless wellness system

Body Fat Level: Underfat

Body Fat Level: Healthy

Body Fat Level: Overfat

Body Fat Level: Obese

 Прехвърляне на данни

    Успешна връзка с Bluetooth®

    Прехвърляне на данни към приложението
- Ако прехвърлянето на данни е УСПЕШНО, символът изчезва;
- Ако прехвърлянето на данни е НЕУСПЕШНО, символът остава.
Как да се справим при вероятни смущения?
•  Разстоянието между везната и смартфона трябва да е близко - от 1 до 10 м. Моля, 

уверете се, че няма препятствие между везната и смартфона, възпрепятстващо 
качествената връзка между тях.

•  За да избегнете смущения от други електронни устройства (особено такива 
с функция  Bluetooth® прехвърляне на данни/предаватели) те трябва да бъдат 
поставени на разстояние поне 1 метър от кантара.
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PIKDARE S.r.l.,
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italy

Медицинско представителство за България:
“Булгермед ВЕ” ООД, гр. София, ул. “Светослав Тертер” № 24,

тел.: 02/942 70 70,
e-mail: office@bulgermed.com; www.bulgermed.com


