Iskanje in odpravljanje napak
Če se pojavi napaka, pred pošiljanjem tehtnice v popravilo
preverite naslednje točke.
Težava

Vzroki in rešitve

Zaslon ne prikazuje
ničesar.

Baterij niste pravilno vstavili.
–– Odstranite baterije in jih znova vstavite. Ob tem pazite na
ustrezno polarnost.
Baterije so prazne.
–– Zamenjajte prazne baterije z
novimi.

Zaslon namesto vred- Baterije na zagotavljajo dovolj
nosti meritve prikazuje energije.
„Lo“, tehtnica pa se
–– Zamenjajte baterije z novimi.
takoj izključi.

Zaslon namesto vred- Presežena je bila zgornja omejitev
nosti meritve prikazuje merjenja (180 kg).
„Err“.
–– Tehtnico obremenite z največ
180 kg.
Med meritvami niste bili pri miru,
ali pa vaša telesna teža ni enakomerno razporejena na obe nogi.
–– Med meritvami se ne premikajte in svojo težo razporedite
enakomerno na obe nogi.

Prikaže se samo teža.

Meritve niste izvedli bosi, vaša
Delež maščobe je izven stopala so presuha, ali pa imate
merljivega območja (< poroženela stopala.
–– Meritev ponovite bosi.
5 % ali > 50 %).
–– Po potrebi rahlo navlažite
stopala.
–– S stopal odstranite trdo kožo.
Tehtnica meritev teže
ne začne pri ničli.

Tehtnica ni pravilno uravnana.
–– Počakajte, da se tehtnica
samodejno izključi.
–– Znova stopite na tehtnico in
počakajte, da se na zaslonu
prikaže „0.0“.
–– Ponovite meritev.

Med pametnim
telefonom oz. tablico
in tehtnico se tudi po
približno 180 sekundah ne vzpostavi
povezava.

Funkcija Bluetooth® na pametnem
telefonu ali tablici je izključena.
–– Vključite funkcijo Bluetooth®
na svojem pametnem telefonu ali tablici.
Sprejemnik Bluetooth® na tehtnici
ne deluje pravilno.
–– Vzemite baterije iz predala za
baterije.
–– Ponovno vstavite baterije.
–– Izključite in znova vključite
funkcijo Bluetooth® na pametnem telefonu ali tablici.
Pametni telefon ali tablica ne deluje pravilno.
–– Popolnoma izključite in znova
vključite pametni telefon oz.
tablico.
Namestitev aplikacije na pametni
telefon ali tablico ni bila uspešna.
–– Na novo namestite aplikacijo
in se prijavite z uporabniškimi
podatki.

Shranjeni podatki
Izvedli ste več kot 30 meritev brez
meritev se niso v celoti povezave z aplikacijo. Tehtnica
prenesli.
lahko po nastavitvi uporabnika
shrani največ 30 meritev. Nato se
na zaslonu prikaže besedilo „Full“.
–– Redno vzpostavljajte povezavo
med tehtnico in aplikacijo, da
ne izgubite podatkov meritev.

