
TARTAR BA-739
Banyo Baskülü
Bathroom Scale

Kullanma Kılavuzu
Instructions Manual



KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Baskülünüzü bu kullanma kıla-

vuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız baskülünüzden en 
yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

I. Kullanıcı Dostu Öneriler       
Ölçüm Sırasında:
• Cihaz üzerine bastığınızda otomatik olarak açılacak şekilde dizayn 

edildi. Lütfen efektif ölçümlerin ilk ölçümden sonra olacağını unut-
mayınız.

• Cihazı kullanmadan önce ayakkabı ve çoraplarınız çıkararak, ayakla-
rınızı temizleyininiz.

• Ölçüm bölgesine yavaşça basınız.
• Günlük ölçümlerinizi günün aynı saatlerinde yapınız.
• Ölçümleri egzersiz sonrası, aşırı diyet sonrası ve susuz durumlarda 

yaparsanız, hatalı sonuçlar alabilirsiniz.
• Ölçüm yaparken cihazı sert ve düz bir zemin üzerine koyunuz ve öl-

çüm esnasında sabit tutunuz.
• Aşağıdaki kişilerin ölçümlerinde sapmalar olabilir;

* 10 yaşın altındaki çocuklarda ve 85 yaşın üzerindeki yetişkinler-
de. (sadece kilo ölçümü yapılabilir)

* 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerde,
* Vücut geliştirme sporcularında veya mesleği spor olan kişilerde.

• Aşağıdaki kişiler cihazı kullanmamalıdır;
* Hamile kadınlar
* Ödemi olan kişiler,
* Diyaliz tedavisi gören kişiler,
* Kalp atışını ayarlayan cihaz kullanan kişiler veya herhangi bir tıb-

bi cihaz takılı olan kişiler.

II. Güvenlik Uyarıları
• Yağ ve Su oranı ölçümleri sadece referans olabilir, tıbbi amaçlar için 

kullanılamaz. Eğer yağ ve su oranlarınız normal seviyenin altında 
veya üstünde ise daha fazla bilgi almak için lütfen doktora başvuru-
nuz.

• Cihazı kullanırken elektro manyetik alanlardan uzak durunuz.
• Ölçümünüzü ıslak bir zeminde yapıyorsanız, kaygan olabilir. Eğer ci-

hazın platformu kaygan ise cihazı kullanmayınız.
• Pili aşırı sıcak yada doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayınız. 

Pili ateşe atmayınız. Patlama riski olabilir.
• Pili çocuklardan uzak tutunuz. Oynamalarına izin vermeyiniz.



III. Özellikler ve Teknik Spesifikasyonlar
• Hassas, gerili tartı sensörü kullanır.
• Vücut yağ oranını, vücut su oranını, vücut kas oranını ve vücut kemik ora-

nını ve günlük kalori gereksinimini ölçer.
• 10 farklı kullanıcının ayarlarını kaydeder.
• Sadece kilo ölçme özelliği, basarak açılma özelliği ve ölçüm yaparken ağır-

lık eklenebilirlik.
• Pil az ve aşırı yükleme uyarıları.
• Maksimum tartma kapasitesi 150 kg.’dır.
• 3 adet 1,5V AAA pil ile çalışır. İlk piller cihazın içindedir. 

Pili takma ve Çıkarma
• Pil yuvasının kapağını çıkarınız.
• Pilin üzerindeki ambalajı çıkarınız.
• Cihazınızda eski pil var ise ucu sivri bir nesne ile eski pili çıkarınız.
• Yeni pili yuvasına takınız. Kutup başlarının doğru olarak takıldığından emin 

olunuz.
• Eğer cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerini içinde bırakmayı-

nız. Böylece piller asitlense bile cihazınıza bir şey olmaz.
• Cihazınızın ekranında “LO” ibaresi gözükürse, pillerinizi değiştiriniz. 

DİKKAT: Cihazınızda asla farklı tipte pil yada eski ile yeni pil karışık kullan-
mayınız. 
DİKKAT: Pilleri normal çöpleriniz ile birlikte çöpe atmayınız. Kullanılmış piller 
kendileri için uygun olan çöpe atılmalıdır.

Anahtar Açıklamalar
SET : Onay (Ayar) düğmesi

: Ekrandaki değeri her basışta bir değer yukarı ayarlar. Sürekli basılırsa 
değişim hızı artar.
: Ekrandaki değeri her basışta bir değer aşağı ayarlar. Sürekli basılırsa de-
ğişim hızı artar.

LCD Ekran: 
Baskülündeki ölçüm değerleri ve verilen yüzdelerin sıralamadaki isimleri 
aşağıdaki gibidir.



Semboller Açıklamaları

Kg/lb/st Vücut ağırlığı

P0-9 Kullanıcı hafıza boşluğu

Male Erkek

Female Kadın

Cm (Ft;In) Uzunluk

Age Yaş

FAT Vücut yağ oranı

Water Vücut su oranı

Muscle Vücut kas oranı

BONE Kemik ağırlığını gösterir.

Pr Protein

BMR Asal metabolizma

% Yüzde vücut; yağ/vücut, su/kas, kas/kemik ağırlığı

- Zayıf

o Normal

+ Kilolu

++ Aşırı kilolu (Obez) 

Ağırlık Birimini Ayarlama: 
  KG-Kilogram
  LB-Pound
  ST-Stone
• Cihazınız, fabrika ayarı olarak kilogram ve santimetre olarak  ayarlanmıştır. 

İlk açıldığında bu şekilde açılacaktır. 



• Diğer uzunluk veya ağırlık birimlerini kullanmak isterseniz; cihazınızı çalış-
tırınız ve ekranında 0kg belirdiğinde yukarı tuşuna basınız.

• Böylece KG-LB ağırlık birimleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz. 
• Arzu edilen ağırlık birimi seçildikten sonra cihaz kendini 3 saniye sonra 

otomatik olarak kapatacaktır.
• Cihazı tekrar çalıştırdığınızda seçmiş olduğunuz ağırlık birimi aktif olacaktır.

NOT: Ağırlık birimi lb (pound) seçilirse uzunluk birimi de otomatik olarak inch 
olacaktır.
NOT: Ağrılık birimlerinde kg seçildiğinde uzunluk birimi otomatik olarak cm 
olacaktır.

Ağırlık Ölçme:
• Tartınızı sert ve düz bir zemin üzerine koyunuz.
• Tartıyı açmak platform üzerine çıkınız. Birkaç saniye bekleyiniz. 
• Kilonuzu hesaplayana kadar hareketsiz durunuz. Tartınız harekete karşı 

hassastır, hareket ederseniz gösterge değişebilir.
• Baskülünüz kilonuzu tam ve doğru olarak ölçtüğünde ekranda kilonuzu sa-

bitleyecektir.
• Baskülünüzden indiğinizde baskülünüz otomatik olarak kendini kapatacaktır.

Kullanıcı Bilgilerini Kaydetme:
• SET düğmesine basınız. P0 ekrana gelecektir. SET düğmesine basarak bu 

kullanıcıyı seçiniz yada YUKARI/AŞAĞI tuşlarını kullanarak dilediğiniz kul-
lanıcı numarasına geliniz ve SET düğmesine basarak seçiniz.

• YUKARI/AŞAĞI tuşları ile erkek veya kadın sembollerinden birinin üzerine 
geliniz ve SET düğmesine basarak cinsiyetinizi kaydediniz. 

• Boy ölçünüzü ayarlamak için YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanınız. Bu düğ-
melere sürekli basmanız rakamlar arası geçisi hızlandıracaktır. Boyunuzu 
seçtikten sonra SET düğmesine basarak kayıt ediniz. 

• Yaşınızı girmek için yukarıdaki işlemi tekrarlayınız ve SET düğmesine basa-
rak kaydediniz. 

DİKKAT: Cihazınızın düzgün çalışması için; ayaklarınızın çıplak ve kuru olması 
gerekmektedir.  Gerekli ise, iyi bir sonuç için cihazın yüzeyi silinmelidir. 

Kayıtlı Kullanıcı Kullanımı:
• SET düğmesine basınız. YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanarak, önceden 

kaydettiğiniz kullanıcı adına geliniz ve bekleyiniz. Kullanıcıyı seçmek için 
SET düğmesine kesinlikle basmayınız. 

• Cihazın ekranında 0.0 Kg (0,01lb/st) belirince, baskülünüzün üstüne çıkınız. 
• İlk olarak vücut ağırlığınız tartılacaktır. Tartınızın üzerinden inmeyiniz.
• 1-2 saniye sonra sırasıyla aşağıdaki paremetreler gözükecektir;

1a. Vücut Yağ yüzdesi (FAT sembolü)
1b. Vücut Su yüzdessi (TBW sembolü)



1c. Form çubuğunda analiz sonucu
2a. Vücut Kas yüzdesi (MUS sembolü)
2b. Kemik Ağırlığı yüzdesi (BON sembolü)
2c. Günlük kalori ihtiyacı 
3a. Kayıtlı cinsiyet
3b. Kayıtlı boy
3c. Kayıtlı yaş

Vücut Yağ Oranı
1. Vücut yağ oranı hakkında
• Yağ oranı insan vücudundaki yağın yüzde olarak oranının indeksidir.
• Yağ oranın yüksek çıkması çeşitli hastalık risklerini beraberinde getirir.
2. Çalışma prensibi

Vücuda gönderilen güvenilir elektrik sinyalleri vücut yağında; vücuttaki kasa 
ve diğer insan dokularına göre daha iyi iletilir. Bu yüzden biyolojik analizde, 
vücuda düşük voltajda güvenli frekanslarda elektrik akımı yollanacaktır. Vü-
cut yağ oranı bu elektrik sinyallerinin farklarından hesaplanmaktadır.

3 . Yağ/Su içeriği uygunluk riski kartı Ölçümünüzden sonra aşağıdaki tablo-
yu kullanabilirsiniz.

Yaş
Kadın Erkek

Durum
Vücut Yağ Vücut Su Vücut Yağ Vücut Su

<=30

4.0-20.5 66.0-54.7 4.5-15.5 66.0-58.1 Zayıf

20.6-25.0 54.6-51.6 15.6-20.0 58.0-55.0 Normal

25.1-30.5 51.5-47.8 20.1-24.5 54.9-51.9 Kilolu

30.6-50.0 47.7-34.4 24.6-50.0 51.8-34.4 Obez

>30

4.0-25.0 66.0-51.6 4.0-19.5 66.0-55.4 Zayıf

25.1-30.0 51.5-48.1 19.6-24.0 55.3-52.3 Normal

30.1-35.0 48.0-44.7 24.1-28.5 52.2-49.2 Kilolu

35.1-50 44.6-34.4 28.6-50.0 49.1-34.4 Obez

• Yukarıdaki bilgiler sadece referans amaçlıdır.



Kalori Hakkında
1. Kalori-Enerji tüketimi
• Kalori: Enerji Birimi
• Kalori ölçümü kullanıcının yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve boy uzunluğuna 

göre günlük metabolizmanızın gerekli duyduğu enerji miktarını belirtir.
2. Kalori-Kilo kaybı
• Alınan kaloriyi kontrol etmek ve düzenli egzersiz yapmak kilo kaybetmenin 

efektif bir yoludur. Bu basit bir yöntemdir. Alınan günlük enerji, kullanı-
lan enerji miktarını karşılamıyorsa, vücut bu enerji açığını vücuttaki yağ ve 
karbonhidratları yakarak kapatır. Bu da kilo vermenize neden olur.

IV. Kullanım ve Bakım Önerileri
1. Platform ıslak ise kaygan olabilir. Bu yüzden platformu kuru tutunuz.
2. Ölçüm bitene kadar platformun üzerinde bekleyiniz.
3. Cihazı sarsmayınız, vurmayınız ve düşürmeyiniz. Cihaza zarar verebilirsiniz.
4. Cihazı kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz. Cihazın içine su kaçmaması-

na özen gösteriniz. Kimyasal ve aşındırıcı temizleyici kullanmayınız.
5. Cihazı serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
6. Cihazınızı her zaman yatay pozisyonda muhafaza ediniz.
7. Eğer cihaz açılmıyorsa, pillerin takılı olduğundan, pil gücünün güçlü oldu-

ğundan emin olunuz. Pilleri değiştiriniz veya yeni pil takınız.
8. Eğer cihazınızın ekranında bir problem varsa veya cihaz uzun zaman açık ka-

lıp kapanmıyorsa pillerini çıkarıp 3 saniye bekleyiniz ve tekrar takınız. Eğer 
sorun hala çözülmüyorsa en yakın Stilevs Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Hata Kodları
Ekran 

Görüntüsü Açıklama

8888 Açıldığında, ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.

---- Zemin uygun değil. Baskül düz durmuyor.

Lo Düşük pil.

Err Kişi ayakkabı ya da çorap giyiyor. 

EEEE Ölçülen ağırlık maksimum ağırlığın üstünde.

Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım so-
nucunca ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda EVS Dış Ticaret 
A.Ş., sorumluluk kabul etmez. Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanıl-
ması, Stilevs yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumun-
da EVS Dış Ticaret A.Ş., sorumluluk kabul etmez.



Kullanım Alanı
Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanı-
ma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza duru-
munda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını 
koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama 
esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.
DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. 

Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici 
işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanıl-
mayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında ya-
pılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde 
bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürünü-
nüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tari-
hi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen 
başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer 
alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüke-
tici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüke-
tici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tü-
ketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.



AEEE Yönetmeliğine Uy-
gundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uy-
gun olarak geri dönüşümü olan 
parçalardan oluştuğu için çöpe 
atılmaması gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için en 
yakın toplama merkezine baş-
vurunuz.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, 
Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.



INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for 
you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

General safety Instructions
Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation 
and keep the instructions including the warranty,the receipt and,if possible the box 
with the in-ternal packing. if you give this device to other people,please also pass on 
the operating instruction.
• The device is designed exclusively for private and not for commercial use.
• Only use the device for the intended purpose.
• Do not use a damage device.
• Keep away from heat,direct sunlight,damp(never im-merse in liquids)and sharp 

edges.
• Do not try to repair the appliance on your own.Always contact an authorized tech-

nician.
• Pay careful attention to the following”Special Safety Instructions”.

Symbols in these Instructions for Use
Important information for your safety is specially marked.It is essential to comply with 
these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

WARNING: This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.
CAUTION: This refers to possible hazards to the machine or other objects.
NOTE: This highlights tips and information.

Children;
• In order to ensure your children’s safety,please keep all packaging(plastic bags,-

boxes,polystyrene etc.)out of their reach.
WARNING!
• Caution!Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of 

suffocation!
• Children should be supervised at all times in order to ensure that they do not play 

with device.

Special Safety Instructions  For This Machine
WARNING: If plastic surface is moist or covered with water droplets,please wipe the 
surface dry as there is a danger of slip-ping.
CAUTION:
•  Handle the balance with care,as it is a precise measuring instrument.Do not prop  

it or jump on it.
•  Do not load the appliance with more than 180kg to avoid damaging the device.
•  If the scales are carried or not going to be used,please store them only in a hori-

zontal position.
•  The body fat analysis scale is not suitable for the following persons:

- Children under 10 years and adults over 85 years 
- Persons with symptoms of fever,oedema,or osteo-porosis
- Persons undergoing treatment for dialysis



- Persons who use a pacemaker
- Persons who take cardiovascular medication
- Pregnant women
- Sportspersons who perform over 5 hours of intensive sporting activities each day
- Persona with a heartbeat lower than 60 beats/minute 

Handing batteries
 WARNING:
•  Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight. Never throw 

batteries into the fire. There is a danger of explosion!
•  Keep batteries away from children.They are not o toy!
•  Do not open the batteries by force.

WARNING:
•  Avoid contact with metallic objects (Rings, nails, screws etc...). There is a danger of 

short-circuiting!
•  As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or even catch fire.

this may result  
   in burns.
• For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during 

transport.
• If a battery leaks do not rub the liquid into contact with the liquid they should be 

washed thoroughly and eyes rinsed out with clear water,if symptoms persist please 
consult a doctor.

Inserting the batteries
NOTE:
Where required,the supplied batteries have been protected for transport with plastic foil.
1. Remove this foil before inserting the batteries into the appliance.
2. Open the battery compartment on the back.
3. Insert 3 batteries of type AAA/R03.please ensure that the polarity is correct(see the 

loor of the battery compartment)!
4. Close the battery compartment again.
5. If the device is not used for a prolonged period of time,please take the batteries 

out in order to Prevent leakage of battery acid.
6. If the message “LO”appears on the display,replace the batteries.

CAUTION:
• Different battery types or new and used batteries must not be used together.
• Batteries are not to be disposed of together with domestic wastes.Dispose of the 

used batteries at the relevant col-lection bin or at your dealer’s. 

Location of controls
1 Contact surfaces
2 Display
3 DOWN-button
4 UP-button
5 SET-button



Display symbol Meaning

Kg/lb/st) Body weight

P0-9 User memory space

Male Male

Female Female

CM(FT;In) Body height

Age Age

FAT Body fat display

Water Body water display

MUSCLE Muscle mass diaplay

BONE Bone weight display

% Percentage-body fat/body water/muscle mass/bone weight

Technical Specifications
Model : Tartar BA-735
Power supply : Batteries 1.5VType”AAA”/R03”
Net weight of device : 2KG
Memory capacity : 10
Minimum weight : From 2.5kg(5.5lb/0:4st)
Maximum weight : 150.kg(330.7lb/23:6st)

Subject to technical changes without prior notice!
This device has been tested according to all relevant current CE guideliness,such as 
electromagnetic compatibility and low voltage directives,and has been constructed in 
accordance with the latest regulations.
WARNING:
• Do not use the scales if you use a pacemaker or another medical implant with elec-

tronic components.the function of the implant may be impaired the measurement.
NOTE:
• The device can only function correctly if you stand on the contact surface with 

bare,dry feet!
• The main principle of this device is based on the measurement of the electric im-

pedance within the human body.In order to determine the actual body date,the 
device eads a weak,unnoticeable electric signal through your body.

• This signal is generally safe!However,please read our special safety instructions!
• The method of measurement is referred to as”bioelectric impedance analy-

sis”(BIA),a factor which is based on the relationship between body weight and 
associated body water percentages as well as on other biological date(age,gen-
der,body weight).

• There are heavy persons with a well-balanced percentage between fat and muscle 
mass,and there are seemingly slim persons with significantly high body fat values,-
Fat is a factor that puts serious strain on the body,in particular the cardio-vascular 
system.Therefore,controlling both values(fat and weight)is a prerequisite for health 
and fitness.



Body fat
Body fat is an important component of the body.From protecting the joints as a vita-
min repository to regulating the body temperature,fat plays a vital role in the body.
Thus the goal is not radically reduce the proportion of body fat,but rather to achieve 
and maintain a healthy balance between muscle and fat.
Guideline values for body fat and body water content as a percentage(approximate 
figures)

Age
Female Male

Status
Body Fat Body Water Body Fat Body Water

<=30

4.0-20.5 66.0-54.7 4.5-15.5 66.0-58.1 Underweight

20.6-25.0 54.6-51.6 15.6-20.0 58.0-55.0 Normal

25.1-30.5 51.5-47.8 20.1-24.5 54.9-51.9 Overweight

30.6-50.0 47.7-34.4 24.6-50.0 51.8-34.4 Obese

>30

4.0-25.0 66.0-51.6 4.0-19.5 66.0-55.4 Underweight

25.1-30.0 51.5-48.1 19.6-24.0 55.3-52.3 Normal

30.1-35.0 48.0-44.7 24.1-28.5 52.2-49.2 Overweight

35.1-50 44.6-34.4 28.6-50.0 49.1-34.4 Obese

Underweight mark : -
Normal Mark : o
Overweight Mark : +
Obese mark : ++

Use 
The device has a very sensitive sensor.If you want to adjust the settings,simply touch 
the buttons gently with your finger.if the device does not respond to touch,clean the 
glass surface with a soft,dry cloth.
NOTE:
• The scales are factory set with the units”kg” and “cm”.
• To change the settings to “lb” or “kg” and ‘Ft:in”,proceed as follows:

* On the back side of the scale beside the battery compartment a switch can be 
found, push the below switch, choose between the measuring units kg/lb/st.

Weighing Function
 • Place the scale on a hard,flat surface(avoid carpets).An uneven floor contributes to 

inaccurate Measurements.



 •  Stand on the scales with both feet.the device switches on automatically.
 •  Distribute your weight equally and wait for the scale to determine your weight.
 •  The digits on the display will flash before your exact weight will be shown.
 •  In order to extend the battery life,the device will automatically turn off 10 seconds 

after you have stepped off the scale.

Saving Personal Date
NOTE:
 •  The scale has default values that you can change,as described below.
 •  Carry out the following steps in sequence and within a few seconds.Otherwise,the 

device will 
    automatically cancel input mode.
 •  Press the button SET. The memory space will flash on the display(USER0.Confirm 

the setting  
    by pressing SET or select another memory space by pressing the UP/DOWN button.

then press SET to go to the next setting.
 •  The symbol for”male” or “female” will flash.confirm the setting by pressing SET or 

use the UP/DOWN button to choose the symbol for your gender.then press to go 
the next setting.

 •  The height setting will flash.select your height  by pressing UP or DOWN button.
holding down one of the buttons will accelerate the process.confirm your entry by 
pressing SET.

 •  The setting AGE will flash.select your age by pressing UP or DOWN button.holding 
down one     of the buttons will accelerate the process.confirm your entry by press-
ing SET.

NOTE:
 •  The device can only function correctly if you stand on the device with bare,dry feet!
 •  If necessary wipe the contact surface improve results.
 •  Due to the significant fluctuation of body fat,it is different to attain a standard val-

ue.on average. The optimal testing time is between 6 p.m. And 8 p.m,since the body 
fat remains very Consistent during this period of time.

 •  Press the SET button.the preset stored position date appears on the display9USER 
flash). Use the UP/DOWN button to select the stored position at which your date 
is saved.

 •  Wait for the USER display and 0.0kg(0.0lb/st)to stop flashing.
 •  Stand on the contact surfaces(1) of the scales with both feet.
 •  Firstly your weight will flash on the display.
 •  After a few seconds,the following results will be shown:
   1. -the body fat content in%(FAT symbol)
 -the body water content in %(TBW symbol) 
 -the results analysis in the form of a bar
   2. -the muscle mass content in %(MUS symbol)
 -the bone mass content in %(BON symbol)
 -the calorie requirement per day
   3. -The present gender
 -The present type
 -The present height



 -The present age(AGE)

Display error Message 
NOTE;
If an error message appears on the display,wait until the device is turned off.turn it 
on again to restart the operation.if the error display has not disappeared,take the 
batteries out of the battery compartment for 10 seconds.

Display Symbol Meaning

8888 Self Test (when switching on) to check that the numeric display 
functions properly.

---- The scales stand faultily

Lo Battery low

Err Personal wear the shoes to measuring the body fat. 

EEEE The weight lies above the allowed maximum weight.

Cleaning
• Do not immerse the balance in water: the electronic components can be damaged.
• Do not use a wire brush or any abrasive items.
• Clean the device with a slightly moist cloth. Make sure that no humidity or waters 

seeps into the device.
• Use a commercially sold detergent or soap for cleaning.
• Dry the device well after cleaning with a dry and soft cloth.                                                              

AEEE
This marking indicates that this product 
should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources. To return your used 
device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the 
product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.











İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88


