
CANTAR ELECTRONIC SMART TECHSTAR® NEGRU DISPLAY DIGITAL WIRELESS BLUETOOTH GREUTATE 
180KG MAX COMPATIBIL ANDROID & IOS

Pentru a asigura precizia măsurătorilor, urma i instruc iunile de mai jos atunci când începe i măsurarea: • A eza i cantarul ț ț ț ș ț
pe o suprafa ă plană, tare. Suprafe ele moi, cum ar fi covoarele, vor afecta performan a scalei. • Păsi i pe platformă cu ț ț ț ț
picioarele goale.Relaxati-vă i păstra i contactul complet cu electrozii până când măsurarea este completă • Pentru ș ț
măsurătorile cele mai consecvente, se cântăre te în acela i timp al zilei i loca iei • Evita i să vă cântări i imediat după ș ș ș ț ț ț
exerci ii fizice intense, edin e în saună,consumul de alcool . • Estimările procentuale ale grăsimii corporale vor varia în ț ș ț
func ie de cantitatea de apă din organism i pot fi afectate de deshidratare sau suprahidratare datorită unor factori cum ar ț ș
fi consumul de alcool, menstrua ia, boala, exerci iu etc.ț ț

Introducerea bateriilor:

Roti i scala i plasa i-o pe o suprafa ă plană. Deschide i u a bateriei i introduce i trei baterii ț ș ț ț ț ș ș ț
AAA. Asigura i-vă că,capetele pozitive i cele negative sunt îndreptate spre direc iile corecte de ț ș ț
polaritate marcate în compartimentul bateriei. - Pe ecranul LED-uri se vor afi a cifrele 288. ș
Închide i u a bateriei i a tepta i până când cifrele 000 sunt afi ate pe afi ajul cu LED-uri.ț ș ș ș ț ș ș

Utilizarea Cantarului cu ajutorul aplicatiei:

 Descarcati aplicatia OKOK International
 Asigurati-va ca optiunile wifi sunt pornite pe smartphone (WIFI,date mobile 4G,3G)
 Deschideti aplicatia
 Sincronizati dispozitivele
 Inregistrati un cont

Folosirea aplicatiei:

 Click pe optiunea Dynamic Weight
 Stând pe pe cântar sincronizati datele dumneavoastra (kilograme,greutatea pe care o doriti etc ) cu aplicatia
 Click pe optiunea din aplicatia Weight Trend
 Efectuati testul din aplicatie pentru a vedea stadiul in care va aflati .
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