Hibakeresés
Ha hibát észlel, először ellenőrizze az alább látható pontokat,
mielőtt a mérleget beküldi javíttatni.
Probléma

Okok és megoldások

A kijelzőn semmi sem
látható.

Nem jól helyezték be az elemeket.
–– Vegye ki az elemeket és
helyezze be őket újra. Ügyeljen közben a helyes polaritásra.
Lemerültek az elemek.
–– Cserélje le újakra a lemerült
elemeket.

Hibakeresés
A kijelzőn az „Lo”
üzenet látható a
mérési érték helyett,
és a mérleg azonnal
kikapcsol.

Az elemek már nem adnak elég
áramot.
–– Cserélje ki újakra az elemeket.

A kijelzőn a mért
értékek helyett az
„Err” üzenet látható.

Meghaladták a méréstartomány
felső határát (180 kg).
–– A mérleget csak maximum
180 kg-ig terhelje.
A mérések során nem állt nyugodtan, vagy a testsúlyát nem egyenlő
mértékben helyezte mindkét
lábára.
–– Álljon egy helyben a mérések
során, testsúlyát mindkét
lábára egyenlő mértékben
helyezve.

Csak a súly jelenik
meg.
A zsírarány a mérhető
tartományon (< 5 %
vagy > 50 %) kívülre
esik.

Nem mezítláb végezte a mérést,
túl száraz a talpa vagy túl vastag
rajta a szaruréteg.
–– Ismételje meg a mérést mezítláb.
–– Szükség esetén kicsit nedvesítse be a talpát.
–– Távolítsa el a szaruréteget a
talpáról.

A mérleg nem nullánál
kezdi mérni a súlyt.

Rosszul állították be a mérleget.
–– Várja meg, hogy a mérleg
magától kikapcsoljon.
–– Álljon rá újra a mérlegre és
várja meg, hogy a kijelzőn a
„0.0” üzenet jelenjen meg.
–– Ismételje meg a mérést.

Az okostelefon vagy tablet és a mérleg között
kb. 180 másodperc
után sem jön létre a
kapcsolat.

Nincs bekapcsolva a Bluetooth®
funkció az okostelefonon vagy a
tableten.
–– Kapcsolja be a Bluetooth®
funkciót az okostelefonon
vagy tableten..
A mérleg Bluetooth® vevője nem
működik megfelelően.
–– Vegye ki az elemeket az
elemtartóból.
–– Helyezze vissza az elemeket.
–– Kapcsolja ki, majd újra be a
Bluetooth® funkciót az okostelefonon vagy tableten.
Az okostelefon vagy tablet nem
működik rendesen.
–– Kapcsolja ki, majd újra be az
okostelefont, illetve tabletet.

Nem sikerült telepíteni az alkalmazást az okostelefonra vagy a
tabletre.
–– Telepítse újra az alkalmazást,
és jelentkezzen be a felhasználói adatokkal.
A tárolt mérési adatokat nem továbbítja
teljesen a program.

Több mint 30 mérést végzett
anélkül, hogy csatlakozott volna az
alkalmazáshoz. A mérleg a felhasználó beállítását követően összesen
30 mérést képes tárolni. Azután a
kijelzőn a „Full” üzenet látható.
–– Rendszeresen csatlakoztassa
a mérleget és az alkalmazást,
hogy a mért adatok ne vesszenek el.

