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2 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

3 GEBRUIKSRICHTLIJNEN 

Het gebruik van deze lichaamsvetweegschaal wordt afgeraden voor gebruikers die een pacemaker 
of een ander type medisch implantaat hebben.

Raadpleeg uw arts in geval van twijfel. 
Om een nauwkeurige meting te garanderen, is het belangrijk dat u het volgende advies opvolgt:

 Î Plaats de weegschaal op een platte en harde vloer. Zachte oppervlakken, zoals tapijten, kunnen 
de metingen beïnvloeden.

 Î U mag de meting niet meerdere keren per dag uitvoeren, want ze zijn niet vergelijkbaar.
 Î Vermijd het verplaatsen van de weegschaal tussen uw weegbeurten.
 Î We raden u aan u nuchter te wegen en niet meteen nadat u hebt gesport. 
 Î Weeg u altijd op hetzelfde tijdstip van de dag om de pertinentie van de opvolging van uw 
lichaamsparameters te optimaliseren. 

De batterijen installeren
 Î Open het batterijvak op de achterzijde van de weegschaal
 Î Plaats de batterijen (4 x 1,5 V AAA) en let hierbij op de polariteitsmarkeringen (+ / -)

•	Een welkomstbericht verschijnt.

 Î Sluit het batterijvak en plaats de weegschaal op de vloer. Na 30 seconden schakelt uw 
weegschaal automatisch uit.

WAARSCHUWING:

•	Wanneer	het	symbool	 	verschijnt,	wordt	het	apparaat	uitgeschakeld.	U	moet	dan	
de	vier	batterijen	tegelijk	vervangen.	Combineer	geen	oude	met	nieuwe	batterijen.	

•	De	lege	batterijen	is	gevaarlijk	afval.	Gooi	ze	niet	weg	bij	het	huishoudelijk	afval.	
Raadpleeg	de	lokale	voorschriften	en	de	recyclingaanbevelingen	voor	het	verwijderen	
van	de	lege	batterijen.

Kies de maateenheid
Druk op de knop "Eenheid / Koppeling" op de achterkant van de weegschaal om de maateenheid 
te kiezen. De standaard maateenheid is de "kilogram". U kunt ook de eenheden "pond" of "stone" 
kiezen.
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Eerste gebruik
1. Download de app myGeonaute connect.

2. Activeer de optie Bluetooth® op uw telefoon

iPhone AndroidTM

3. Start de app myGeonaute connect en volg de instructies.
Wanneer u wordt gevraagd uw weegschaal in detectiemodus te plaatsen, houdt u de knop 
"Koppeling" op de achterkant van uw personenweegschaal ingedrukt gedurende 2 seconden.
Een animatie op het scherm geeft aan dat de weegschaal in de modus "Koppeling" is.

2 s.

4. Wanneer de weegschaal aan uw rekening is gekoppeld, verschijnt de volgende aanduiding: 

Uw balans wordt automatisch ingesteld met de informatie van uw myGeonaute-account (leeftijd, 
lengte, geslacht).

Werking bij meerdere gebruikers
Als meerdere gebruikers het apparaat gebruiken, moet elke gebruiker deze stappen volgen met 
zijn/haar eigen myGeonaute-account. Hierdoor kan elke myGeonaute-account worden gekoppeld 
aan	een	uniek	gebruikersprofiel.	Zo	worden	alleen	uw	persoonlijke	metingen	naar	uw	account	
overgedragen.
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Dagelijks gebruik

Wegen

1. Ga met blote voeten op de personenweegschaal staan en centreer uw voeten op de weegschaal. 
Uw weegschaal schakelt automatisch in. 

2. Zodra uw gewicht is gestabiliseerd, blijft u bewegingsloos staan tot aan het einde van de analyse 
van de samenstelling van uw lichaam. Een animatie geeft aan dat de analyse wordt uitgevoerd.

3. Uw weegschaal kan maximaal 8 gebruikers herkennen. In geval van twijfel wordt u gevraagd een 
gebruikersprofiel	te	kiezen.	

P1 P2 Selecteer dit met de knop links of rechts.
Als geen enkele gebruiker wordt herkend, wordt alleen het 
gewicht weergegeven.
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4. Wanneer de analyse is voltooid, verschijnen de resultaten van de metingen achtereenvolgens:

Percentage 
vetmassa

Percentage 
watermassa

Percentage 
spiermassa Botmassa

De metingen overdragen naar de smartphone

5. Schakel Bluetooth® in op uw telefoon en start de app myGeonaute connect.
Uw metingen worden automatisch naar uw smartphone verzonden.

Opmerking: Als u de metingen niet onmiddellijk naar uw smartphone stuurt, worden ze bewaard in 
het geheugen van uw personenweegschaal en overgedragen bij de volgende weging.

knipperend: de smartphone wordt gezocht

opgelicht: smartphone is verbonden

 gegevens beschikbaar bij overdracht.

De indicatie verdwijnt wanneer uw metingen worden overgedragen.

6. Uw personenweegschaal wordt automatisch uitgeschakeld zodra de weging is beëindigd.

Werking bij meerdere gebruikers
Denk eraan u te verbinden met uw myGeonaute-account op uw smartphone om de metingen die 
aan	uw	profiel	zijn	gekoppeld,	te	kunnen	ophalen.	
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Lichaamsparameters
 ■ Vetmassa

De voortgangsbalk bovenaan op het scherm geeft het niveau van uw vetmassa aan.
Laag Normaal Hoog Zeer hoog

Standaardwaarden voor een man
Evaluatie Leeftijd

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Laag < 13 < 14 < 16 < 17 < 18
Normaal 14-20 15-21 17-23 18-24 19 - 25
Hoog 21-23 22-24 24-26 25-27 26 - 28
Zeer hoog > 23 > 24 > 26 > 27 > 28

Standaardwaarden voor een vrouw
Evaluatie Leeftijd

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Laag < 19 < 20 < 21 < 22 < 23
Normaal 20-28 21-29 22-30 23-31 24-32
Hoog 29-31 30-32 31-33 32-33 33-35
Zeer hoog > 31 > 32 > 33 > 34 > 35

 ■ Watermassa

Percentage 
vetmassa

Optimaal percentage 
watermassa

Mannen

4 tot 14% 70 tot 63%
15 tot 21% 63 tot 57%
22 tot 24% 57 tot 55%

25% en hoger 55 tot 37%

Vrouwen

4 tot 20% 70 tot 58%
21 tot 29% 58 tot 52%
30 tot 32% 52 tot 49%

33% en hoger 49 tot 37%

 ■ Spiermassa
Mannen: ongeveer 40% van het totale 
gewicht
Vrouwen: ongeveer 30% van het totale 
gewicht

 ■ Botmassa
Het gemiddelde percentage van de botmassa voor 
mannen en vrouwen, ligt tussen 4 en 5%.
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4 PROBLEMEN OPLOSSEN

Fout Beschrijving Oplossing

Overbelasting. 
Het apparaat staat onder spanning.

Gebruik deze weegschaal niet voor deze 
meting.

Batterij zwak. 
Het apparaat zal binnen enkele 
seconden worden uitgeschakeld

Vervang de 4 batterijen samen. 

Fout bij het koppelen

Controleer de volgende punten:
Bluetooth® is geactiveerd
De app is gestart
De twee apparaten bevinden zich op 
Bluetooth®-zendafstand.

 ■ Tijdens de meting

Probleem Oorzaak Oplossing

Abnormale meetresultaten:
 - Te hoog; of
 - Te laag; of 
 - Groot verschil tussen 
twee recente metingen.

Verkeerde houding. Ga met blote voeten op het 
platform staan en blijf stilstaan.

Het apparaat is op een zachte 
ondergrond, zoals een tapijt, of op 
een oneffen oppervlak geplaatst.

Plaats het apparaat op een glad en 
hard oppervlak.

Het lichaam is koud wat een 
slechte doorbloeding veroorzaakt.

Verwarm uw handen en voeten om 
voor een goede doorbloeding te 
zorgen en voer de meting opnieuw 
uit.

Koude elektroden Plaats het apparaat even in een 
warme ruimte en meet opnieuw.

Uw handen of voeten zijn te 
droog.

Veeg uw voeten af met een 
vochtige doek zodat ze licht 
vochtig zijn wanneer u de meting 
start.

Er verschijnt niets op het 
scherm wanneer u het 
apparaat inschakelt.

De batterijen zijn nog niet 
geïnstalleerd.

Installeer de batterijen.
(raadpleeg § De batterijen 
installeren)

Laag batterijvermogen. Vervang de 4 batterijen samen.
De analyse van de 
vetmassa, de totale 
hoeveelheid water in het 
lichaam, de spiermassa 
en de botmassa wordt niet 
uitgevoerd.

U bent op het platform gaan staan 
met sokken of schoenen.

Blijf met blote voeten staan tijdens 
de meting en houd ook volledig 
contact met de elektroden.

Het apparaat dooft 
automatisch. Laag batterijvermogen. Vervang de 4 batterijen samen.
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 ■ Tijdens de gegevensoverdracht
Probleem Oorzaak Oplossing

De 
gegevensoverdracht 
is mislukt.

Bluetooth® is niet geactiveerd. Schakel Bluetooth® in via "Setting > 
General > Bluetooth"

De app wordt niet gestart. Druk op het pictogram van de app op 
uw telefoon.

Buiten het Bluetooth-zendbereik. Breng de smartphone dichter bij de 
weegschaal.

Er	is	geen	enkele	gebruikersprofiel	
toegewezen.

Wijs	een	gebruikersprofiel	toe	door	de	
configuratie-instructies	van	uw	profiel	
te volgen.

5 TECHNISCHE KENMERKEN

Productnaam Geonaute Scale 700

Afmetingen 310 x 310 x 28,5 mm

Gewicht Ongeveer 1,75 kg (zonder batterijen)

Maateenheid Kilogram / Pond / Stone

Meetbereik 5 tot 180 kg / 0 st: 11lb tot28 st: 5lb / 11 lb tot 397 lb

Verdeling 0,1 kg / 0,2 lb

Nauwkeurigheid 50 kg: ± 0,3 kg 100 kg: ± 0,4 kg 
150 kg : ± 0,5 kg 180 kg: 0,7 kg

Gebruiksomgeving Temperatuur: 10 °C tot 40 °C 
Vochtigheid : 15% - 90% RH

Opslagomgeving Temperatuur: -20 °C tot 55 °C 
Vochtigheid	:	≤	90%	RH

Voedingsbron 6 V (vier AAA-batterijen)

6 CE-CONFORMITEITSVERKLARING
DECATHLON bevestigt dat het apparaat Geonaute Scale 700 voldoet aan de essentiële vereisten 
en andere betreffende bepalingen, vereist door de Richtlijn 1999/5/EG.

De volgende markering geeft aan dat dit product voldoet aan deze eisen:: 

De CE-conformiteitsverklaring is via de volgende link te bekijken: 
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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7 GARANTIES
DECATHLON garandeert de eerste koper van dit product dat het geen materiële of 
fabricagefouten bevat. De garantie op dit product is twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum 
van aankoop. Bewaar uw kasticket als aankoopbewijs.
Het volgende valt buiten de garantie:
•	Schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik, het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij 

het gebruik, ongevallen, verkeerd onderhoud of commercieel gebruik van dit product.
•	Schade die voortvloeit uit de reparaties die zijn uitgevoerd door een persoon die niet gemachtigd 

is door DECATHLON.
•	De batterijen, een gescheurd of kapot kastje of een kastje met sporen van schokken.
Tijdens de garantieperiode wordt het product ofwel gratis gerepareerd door een gemachtigde 
reparatieservice, of gratis vervangen (afhankelijk van de distributeur).

8 RECYCLING
Dit product en de batterijen mogen niet bij het huishoudelijke afval worden 
gegooid.
Ze	moeten	via	specifieke	afvalsortering	worden	afgevoerd.	Aan	het	einde	
van hun levensduur brengt u de batterijen en uw elektronisch product naar 
een inzamelpunt zodat ze kunnen worden gerecycled.
Dit hergebruik van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid 
beschermen.

9 CONTACT MET ONS OPNEMEN
Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik van 
onze producten:http://support.geonaute.com 
Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
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