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Děkujeme Vám, že jste si z naší nabídky vybrali elektronickou osobní váhu pro měření podílu tělesného tuku  

a vody. Pro zajištění správného chodu, přesnosti měření a dlouhé životnosti doporučujeme, abyste si pečlivě 

přečetli tento uživatelský manuál. 

CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A FUNKCE 

 Tento přístroj využívá pokročilou technologii BIA (bioelektrická impedanční analýza) pro měření 

podílu tělesného tuku, vody, svalové hmoty a kostí.  Podíl tělesných složek se měří tak, že je do těla 

vysílán elektrický proud o velmi nízkém a bezpečném napětí a na základě elektrické vodivosti tělesného 

tuku a tkání počítač spočítá výsledek. Ten se následně zobrazí na displeji LCD. 

 Kromě běžných údajů lze změřit také parametr BMI. 

 Vysoce kvalitní senzor zajišťuje vysokou přesnost měření. 

 Kvalitní tvrzené sklo a elegantní grafické zpracování dodává přístroji svěží a moderní design. 

 Do paměti přístroje lze uložit osobní údaje až 10 různých uživatelů. Tato funkce umožňuje širší využití 

osobní váhy. 

 Hmotnost lze měřit v rozmezí 2kg až 150kg. 

 Přesnost měření: 0.1kg 

 Automatické zapínání a vypínání 

 Ukazatel slabé baterie a přílišného zatížení 

 Lze přepínat mezi třemi různými jednotkami: kg/lb/st:lb 

 Napájení prostřednictvím dvou lithiových baterií 3V typu CR2032. Baterie jsou součástí balení. 

 

FUNKCE TLAČÍTEK 

 

Tlačítko SET: Zapnutí, zobrazení nabídky a potvrzení nastavení 

Tlačítko ▲: Nahoru 

Tlačítko ▼: Dolů 

 

OVLÁDÁNÍ 

Oddělejte krytku baterií na spodní straně váhy a vložte baterie. 

 

 Váhu umístěte na pevný a rovný povrch. Zkontrolujte, že je stabilní a nekýve se. 



 Pro nastavení jednotky hmotnosti (kg, st, lb) váhu zapněte a počkejte, až se na displeji zobrazí „0.0“, 

poté vyberte jednotku pomocí tlačítek ▲ a ▼. 

 

ZPŮSOB MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Změření hmotnosti 

1. Chodidlem lehce sešlápněte nášlapnou desku. Na displeji se zobrazí „8888“ a poté se během pěti vteřin 

zobrazí „0.0“. 

2. Postavte se vzpřímeně na váhu a udržujte rovnováhu. Na displeji se zobrazí Vaše hmotnost. 

3. Po skončení vážení se váha automaticky vypne. 

Nastavení a uložení osobních údajů do paměti přístroje 

1. Nastavení osobních údajů 

1.1. Stiskněte tlačítko SET. Pomocí šipek zvolte profil uživatele p0-p9, pod kterým uložíte své osobní 

údaje. Výběr uživatele potvrďte stisknutím tlačítka SET. 

 

1.2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte mužské ( ) nebo ženské ( ) pohlaví a pro potvrzení nastavení 

stiskněte tlačítko SET. 

 

1.3. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte svůj věk (10-80 let). Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko 

SET. 

 

1.4. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte svou výšku (100-225cm). Pro potvrzení nastavení stiskněte 

tlačítko SET. 

 



1.5. Po zadání osobních údajů stiskněte pro zahájení měření hmotnosti a podílu tělesného tuku a vody 

tlačítko SET. 

 

2. Změření podílu tělesného tuku a vody 

2.1. Pro změření podílu tělesného tuku a vody je třeba nejdříve vybrat uživatelský profil, ve kterém jsou 

uloženy Vaše osobní údaje. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte svůj uživatelský profil a potvrďte 

výběr tlačítkem SET. Na displeji se zobrazí „0.0“. 

 

2.2. Na váhu si stoupněte naboso, aby byl zajištěn dobrý kontakt s elektrodami. 

2.3. Nejdříve se zobrazí Vaše hmotnost. Stůjte dále ve vzpřímené poloze, dokud se na displeji nezobrazí 

výsledek měření podílu tuku a vody v těle.  

 

 



2.4. Vyhodnocení naměřené hodnoty tělesného tuku 

TABULKA HODNOT TĚLESNÉHO TUKU PRO DĚTI OD DVANÁCTI LET A DOSPĚLÉ 

VĚK 

MUŽI 

PODÍL TUKU V TĚLE 

Podváha 
Optimální 

hmotnost 
Nadváha Obezita 

12-20 <18% 18-28% 28-33% >33% 

21-42 <20% 20-30% 30-35% >35% 

43-65 <21% 21-31% 31-36% >36% 

66-100 <22% 22-32% 32-37% >37% 

 

VĚK 

ŽENY 

PODÍL TUKU V TĚLE 

Podváha 
Optimální 

hmotnost 
Nadváha Obezita 

12-20 <15% 15-21% 21-26% >26% 

21-42 <17% 17-23% 23-28% >28% 

43-65 <18% 18-24% 24-29% >29% 

66-100 <19% 19-25% 25-30% >30% 

 

2.5. Vyhodnocení stavu hydratace organismu 

TABULKA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR MEZI NAMĚŘENEHOU A OPTIMÁLNÍ HYDRATACÍ 

ORGANISMU 

VĚK MUŽI ŽENY Stav hydratace organismu  

<=30 

60.0-60.5% 66.0-59.9% Optimální stav  

Rozsah: 37.8-66.0% 

 

Jednotka: 0.1% 

60.4-57.1% 59.8-56.4% Velmi mírná dehydratace 

57.0-53.6% 56.3-53.0% Mírná dehydratace 

53.5-50.2% 52.9-48.6% Dehydratace 

50.1-37.8% 48.5-37.8% Silná dehydratace 

>30 

66.0-59.1% 66.0-55.0% Optimální stav  

59.0-55.7% 54.9-51.6% Velmi mírná dehydratace 

55.6-52.3% 51.5-48.1% Mírná dehydratace 

52.2-48.8% 48.0-44.7% Dehydratace 

48.7-37.8% 44.6-37.8% Silná dehydratace 

 



V různých zemích či oblastech se mohou lišit tabulkové hodnoty pro stanovení podílu tělesného tuku a vody. 

Proto by měly naměřené údaje sloužit pouze pro lepší orientaci. 

Zapamatujte si svůj uživatelský profil. Při dalším měření už nebudete muset znova zadávat své osobní údaje. 

POZOR 

1. Váhu by neměly používat osoby s kardiostimulátorem. 

2. U osob s ocelovými implantáty v těle bude měření nepřesné. 

3. Pro větší přesnost měření doporučujeme vážit se každý večer ve stejný čas (19:00-21:00) 

4. Hlášení „LO“ je ukazatelem vybitých baterií. V případě tohoto hlášení baterie vyměňte za nové. 

 

5. Hlášení „EEEE“ je ukazatelem nadměrného zatížení, „Err2“ informuje o chybě v měření podílu 

tělesného tuku. 

6. Jestliže je poměr tělesného tuku menší než 5% nebo větší než 50%, zobrazí se na displeji hlášení 

„Err2“. „Err2“ se zobrazí také v případě, že nastane nějaká chyba v průběhu měření impedance. 

 

 

BATERIE A JEJICH VÝMĚNA 

 K provozu tohoto přístroje jsou třeba 2 lithiové baterie typu CR2032. 

 Při výměně baterií nejdříve sundejte krytku na zadní straně přístroje, 

vložte do přihrádky dvě nové lithiové baterie typu CR2032 (umístěte 

baterie kladnými póly směrem k sobě) a připevněte zpět krytku 

baterií. 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

1. Osobní váhu umístěte na čistý a rovný povrch. 

2. Přístroj nepokládejte na vlhký, horký či extrémně studený povrch. 

3. Na váze neskákejte ani na ni nedupejte. Nesnažte se přístroj rozmontovat. 

4. Dbejte opatrnosti, abyste z váhy nespadli a nedošlo tak k poškození skla či elektrod. 

5. Před stoupnutím na váhu si sundejte obuv, aby nedošlo k poškození skla nebo elektrod. 

6. Přístroj nesmí být nikdy ponořen do vody. K čištění a leštění elektrod a skla používejte pouze speciální 

čisticí prostředky na bázi alkoholu. Nejdříve naneste čisticí prostředek na hadřík a setřete nečistoty. 

K čištění nepoužívejte mýdla. 



7. Váha je určena pouze k domácímu použití. Nejedná se o profesionální lékařský přístroj. Výsledky 

měření podílu tělesného tuku a vody slouží pouze pro lepší orientaci. O vhodném cvičebním programu 

a dietě byste se vždy měli poradit s lékařem. 

8. Pokud přístroj nefunguje správně, zkontrolujte stav baterií, případně je vyměňte. V případě dalších 

problémů požádejte o opravu prodejce nebo naši společnost.  

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 

dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 

zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 

zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 

znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 

 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 

není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 

podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 

podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 

prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 

v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 

zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 

prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím 

sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  



Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 

resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 

odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 

fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 

čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 

byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 

případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 

neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  

s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 

prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 

za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 

funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 

vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 

delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 

prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 

náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 

náhradu formou dobropisu.  

 

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 

 


