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Γρήγορος Οδηγός Χρήσης



Συσκευή
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1. Οθόνη LCD
2. Ηλεκτρόδιο
3. Χώρος μπαταρίας
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Ξεκινώντας

1. Σαρώστε το QR code που βρίσκεται πάνω στη συσκευασία για
να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "OKOK" στο κινητό σας.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την εφαρμογή στο κινητό
σας. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι ενεργοποιημένα κατά τη
διαδικασία σύζευξης.
3. Ανεβείτε πάνω στην ζυγαριά.

4. Αν είναι η διαδικασία ήταν επιτυχής, αυτό το εικονίδιο          θα 
εμφανιστεί στην εφαρμογή.

Καθημερινή μέτρηση.

1. Η ζυγαριά θα ενεργοποιείται αυτόματα, όταν ανεβαίνετε
πάνω με γυμνά πόδια.
2. Σταθείτε σταθερά και διατηρήστε πλήρη επαφή με τα
ηλεκτρόδια.
3. Όταν η ζυγαριά είναι σωστά συνδεδεμένη, με bluetooth, με
το κινητό σας, και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, η
μετάδοσης των δεδομένων θα γίνεται αυτόματα.

Προσοχή! ΑΒΑ (Ανάλυση Βιοηλεκτρικής 
Αντίστασης) 

Η GOCLEVER SCALE διοχετεύει μια μικρή ποσότητα, 
ασθενούς(λιγότερο από 1mA) ροής ρεύματος μέσα 
από το ανθρώπινο σώμα, έτσι ώστε να ανιχνεύει τη 
βιοσύνθεση και να υπολογίζει, κατά προσέγγιση, το 
σωματικό λίπος. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι 
όποιος διαθέτει φορητό ή εμφυτεύσιμο ιατρικό 
ηλεκτρονικό όργανο, όπως βηματοδότη, πρέπει να 
αποφεύγει τη χρήση αυτής της συσκευής.
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Αποποίηση ευθυνών.

Λάβετε υπόψη σας, ότι αυτή η συσκευή έχει 
σχεδιαστεί ώστε ένας ενήλικας, να μπορεί να κάνει 
μέτρηση του σωματικού του βάρους και να 
παρακολουθεί το σωματικό του λίπος. Οποιαδήποτε 
πληροφορία παρέχεται από τη συσκευή αυτή, δεν 
έχει σκοπό να θεραπεύσει ή να αποτρέψει 
οποιαδήποτε ασθένεια από το να συμβεί. Αυτή η 
συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανέναν 
που είναι χρόνια ασθενής, πάσχει από ασθένεια ή 
παίρνει φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα του 
νερού του σώματός του.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η GOCLEVER Ltd. δηλώνει με δική της ευθύνη ότι το 
προϊόν GOCLEVER SMART SCALE 8 in 1 
(HSCALE2) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις 
των παρακάτω Οδηγιών που δηλώνονται: 

EMC DIRECTIVE  2004 / 108 / EC 

R&TTE DIRECTIVE  1999 / 5 / EC 

RoHS DIRECTIVE  2011/65/EU 

Το πλήρες έγγραφο με λεπτομερείς πληροφορίες 
διατίθεται στην ιστοσελίδα μας: www.goclever.com

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). (Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα 
χωριστής συλλογής). Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι στο τέλος 
της διάρκειας ζωής του δεν πρέπει να απορρίπτεται αυτό το 
προϊόν με άλλα οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ. Για να 
αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία του 
ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, 
διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με 
υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης 
επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να απορρίψετε 
τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, επικοινωνείστε με τον 
δήμο ή τον κατάλληλο οργανισμό ανάλογα την περιοχή σας. 
Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή 
περιβαλλοντική ανακύκλωση και σωστή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού).





Відмова від зобов’язань

Χάμιλτον 3 - 104 34 - Αθήνα
support@conceptum.gr

www.conceptum.gr

Οι φωτογραφίες/διαγράμματα/χρώματα που 
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τη 
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διαφέρουν στο προϊόν.
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