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ΟΔΗΓΘΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΠΡΟΟΥΗ 
● Δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ γηα πξώηε 
θνξά. 
● Κξαηήζηε όιεο ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο καθξηά από παηδηά. 
● Σνπνζεηήζηε ηε δπγαξηά ζε κηα νκαιή, επίπεδε επηθάλεηα. 
● Μελ ηελ ηνπνζεηείηε πάλσ ζε ραιηά ή άιιεο καιαθέο επηθάλεηεο δηόηη ην 
απνηέιεζκα κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβέο. 
● ηγνπξεπηείηε όηη ε επηθάλεηα πνπ ηνπνζεηήζαηε ηε δπγαξηά είλαη ζηεγλή. 
● Μελ πεδάηε από θαη πξνο ηελ δπγαξηά. 
● Η ζπζθεπή απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα. 
● πληζηάηαη λα ειέγρεηε ην βάξνο ζαο πάληα ηελ ίδηα ώξα, ηδαληθά πξηλ ην 
πξσηλό. 
 
ΗΜΑΝΣΘΚΟ 
● Η δπγαξηά είλαη έλα επαίζζεην ειεθηξνληθό εξγαιείν. Οξηζκέλεο ζπζθεπέο 
πςειήο ζπρλόηεηαο όπσο θηλεηά ηειέθσλα, ξαδηόθσλα, ηειερεηξηζηήξηα θαη 
θνύξλνη κηθξνθπκάησλ είλαη δπλαηό λα επεξεάζνπλ ηε δπγαξηά, αλ 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε θνληηλή απόζηαζε. 
● ρεδηαζκέλν γηα πξνζσπηθή ρξήζε κόλν. 
● Μελ ηνπνζεηείηε ηε δπγαξηά κέζα ζε λεξό. Εάλ είλαη απαξαίηεην, θαζαξίζηε ηελ 
κε έλα πγξό παλί. 
● Όηαλ ηελ θαζαξίδεηε κε ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά πνπ κπνξεί λα αιινηώζνπλ ηελ 
επηθάλεηα. 
 
ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΗ 
● Η δπγαξηά ιεηηνπξγεί κε 1 κπαηαξία ηύπνπ CR2032 ησλ 3V (πεξηιακβάλεηαη).    
● Σνπνζεηήζηε κηα κπαηαξία ιηζίνπ CR2032 ζην πίζσ κέξνο ηεο δπγαξηάο. 
Ελεξγνπνηήζηε ηελ δπγαξηά θαη επηιέμηε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν ππνινγηζκνύ 
βάξνπο πηέδνληαο ην θνπκπί ζηε βάζε, δίπια από ηηο ιέμεηο “UNIT”: kg 
(kilograms), lb (pounds), st:lb (stone). 
 
Ζσγιζηείηε 
● Παηήζηε παξαηεηακέλα ην θνπκπί “SET” θαη πεξηκέλεηε λα εκθαληζζνύλ ζηε 
νζόλε ηα ςεθία “0.0”. 
● Αλεβείηε αξγά ζηε δπγαξηά, ηνπνζεηώληαο δηαδνρηθά ην έλα πόδη κεηά ην άιιν. 
Μείλεηε αθίλεηνη γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα ώζπνπ ην βάξνο ζαο λα ππνινγηζζεί. 
 
Καηατωρίζηε ηα προζωπικά ζας δεδομένα 
● Η δπγαξηά έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βξίζθεη ην πνζνζηό λεξνύ θαη ιίπνπο %. Γηα 
λα γίλεη απηό ζα πξέπεη πξώηα λα θαηαρσξήζεηε ηα εμήο δεδνκέλα: sex (θύιν), 
age (ειηθία) θαη height (ύςνο). 
 

Οδηγίες τρήζης σπολογιζηή λίποσς 
● Γηα λα εηζαγάγεηε ηα δεδνκέλα αθνινπζήζηε ηα επόκελα βήκαηα. 
● Πηέζηε ην θνπκπί “ SET” θαη πεξηκέλεηε λα εκθαληζζεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε 
«0.0». Πηέζηε μαλά “SET” θαη κηα ζέζε κλήκεο κεηαμύ ηνπ 01 θαη 10 ζα 
εκθαληζζεί ζηελ νζόλε ζαο. Αθόκα ζα εκθαληζζεί ην ζύκβνιν ηνπ Άλδξα ή ηεο 



Γπλαίθαο θαη ε ιέμε “USER”. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά ▲ ή ▼ 
γηα λα εηζαγάγεηε ηα δεδνκέλα ζαο θαη πηέζηε “SET” γηα λα γίλεη ε θαηαρώξεζε. 
Σν ζύκβνιν ηνπ Άλδξα ή ηεο Γπλαίθαο ζα εκθαληζηεί μαλά ζηελ νζόλε ζαο.  
● Υξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα θνπκπηά, ▲ ή ▼, νξίζηε ηελ ειηθία, απμάλνληαο ή 
κεηώλνληαο ηνλ αξηζκό θαη πηέζηε «SET» γηα λα γίλεη ε θαηαρώξεζε. Θα 
αλαβνζβήλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ύςνο ζε εθαηνζηά (cm), πόδηα ή ίληζεο, αλάινγα 
κε ην αλ έρεηε επηιέμεη ην βάξνο ζε θηιά ή ιίκπξεο. 
● Σα δεδνκέλα ηνπ πξώηνπ ρξήζηε έρνπλ θαηαρσξεζεί. Πεξηκέλεηε λα 
εκθαληζζεί μαλά ζηελ νζόλε ζαο ε έλδεημε “0.0” θαη κεηά ε δπγαξηά 
απελεξγνπνηείηαη. 
● Επαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε όια ηα άηνκα πνπ ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. 
 
ΖΤΓΘΣΕΘΣΕ ΚΑΘ ΤΠΟΛΟΓΘΣΕ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΝΕΡΟΤ ΚΑΘ ΛΘΠΟΤ 
● Μόιηο όια ηα δεδνκέλα έρνπλ θαηαρσξεζεί, γηα λα βξείηε ην πνζνζηό λεξνύ θαη 
ιίπνπο αθνινπζείζηε ηα βήκαηα 
● Πηέζηε θαη αθήζηε ην θνπκπί “SET” θαη πεξηκέλεηε λα εκθαληζηνύλ ηα ςεθία 
“0.0” 
Πηέζηε “SET” μαλά θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά ▲ ή ▼ κέρξη λα 
εκθαληζηεί ε ειηθία ζαο ζηελ νζόλε. Πεξηκέλεηε λα εκθαληζηνύλ ηα ςεθία «0.0». 
● Αλεβείηε ζηε δπγαξηά θαη κείλεηε αθίλεηνη. Αξρηθά ζα ην βάξνο ζαο ζα 
αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε. Πεξηκέλεηε ιίγν. ηε ζπλέρεηα ην επίπεδν ιίπνπο ζαο 
ζα εκθαληζηεί παξάιιεια κε ηελ έλδεημε: 
● UNDERFAT (ιηπνβαξήο) 
● HEALTHY (πγηήο) 
● OVERFAT (ππέξβαξνο/ε) 
● OBESE (παρύζαξθνο) 
Έπεηηα ζα εκθαληζηεί ην πνζνζηό λεξνύ. 
 


