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Wynik analizy współczynnika 
masy tłuszczu ciała Wartość procentowa

Wynik analizy współczynnika 
masy mięśni ciała Mężczyzna

Wynik analizy współczynnika 
masy wody ciała Sportowiec

Wynik analizy masy kostnej Kobieta

Wiek Sportowiec

Stopa Profil użytkownika

Stone Połączenie Bluetooth®

Funt Transmisja danych / Oczekiwanie 
na transmisję do smartfonaCentymetr

Kilogram Słabe baterie
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2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Użytkownicy z rozrusznikami serca lub innymi implantami medycznymi nie powinni używać wag 
bioimpedancyjnych.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 
Aby zapewnić dokładność pomiaru, należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

 Î Ustawić wagę na płaskiej i twardej powierzchni. Miękkie powierzchnie, na przykład wykładziny, 
mogą wpływać na wartość pomiaru.

 Î Nie powtarzać pomiaru kilka razy w ciągu jednego dnia, ponieważ takie pomiary nie nadają się 
do celów porównawczych.

 Î Nie przemieszczać się na wadze w czasie trwania pomiaru.
 Î Pomiar wagi należy wykonywać na czczo i nie należy go wykonywać natychmiast po aktywności 
sportowej. 

 Î Należy ważyć się zawsze o tej samej porze dnia, aby zoptymalizować skuteczność kontroli 
parametrów ciała. 

Montaż baterii
 Î Otworzyć zasobnik baterii z tyłu wagi
 Î Włożyć baterie (4 x 1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ / -)

• Na ekranie wyświetli się komunikat powitalny  

 Î Zamknąć zasobnik baterii i ustawić wagę na podłodze. Po 30 sekundach waga wyłącza się 
automatycznie.

OSTRZEŻENIE:

•	W	przypadku	wyświetlenia	symbolu	 ,	urządzenia	wyłączy	się.	W	takim	przypadku	
należy	wymienić	wszystkie	cztery	baterie	w	tym	samym	czasie.	Nie	mieszać	nowych	i	
zużytych	baterii.	

•	Zużyte	baterie	są	odpadem	niebezpiecznym.	Nie	należy	ich	wyrzucać	z	odpadami	
gospodarczymi.	Należy	postępować	zgodnie	z	lokalnymi	przepisami	i	zaleceniami	
dotyczącymi	recyklingu	i	usuwania	zużytych	baterii.

Wybór jednostki pomiaru
Nacisnąć przycisk „Jednostka / Parowanie” z tyłu wagi, aby wybrać jednostkę pomiaru. Domyślną 
jednostką pomiaru jest „kilogram”. Można również ustawić jednostkę „funt” lub „stone”.
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Pierwsze użycie
1. Pobrać aplikację myGeonaute connect.

2. Włączyć Bluetooth® w telefonie

iPhone AndroidTM

3. Uruchomić aplikację myGeonaute connect i postępować zgodnie z instrukcjami.
Po poleceniu przełączenia wagi w tryb wykrywania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy 
przycisk „Parowanie” z tyłu wagi.
Animacja na ekranie informuje, że waga jest w trybie „Parowanie”.

2 s.

4. Po sparowaniu wagi z kontem użytkownika, wyświetla się następująca informacja: 

Waga automatycznie ustawia parametry, pobierając informacje z konta myGeonaute (wiek, wzrost, 
płeć).

Działanie w trybie wielu użytkowników
W przypadku użytkowania w trybie wielu użytkowników, każdy użytkownik musi wykonać 
wymienione czynności dla swojego konta myGeonaute. Pozwoli to połączyć każe konto 
myGeonaute z profilem danego użytkownika. Tylko własne pomiary użytkownika są przesyłane na 
konto.
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Używanie wagi na co dzień 

Ważenie

1. Wejść na wagę bosymi stopami i ustawić je na środku wagi. Waga włącza się 
automatycznie. 

2. Po stabilnym ustawieniu stóp należy pozostać nieruchomo do momentu zakończenia analizy 
parametrów ciała. Animacja na ekranie informuje, że trwa analiza.

3. Waga rozpoznaje do 8 różnych użytkowników. W razie wątpliwości, waga prosi o wybranie 
numeru profilu. 

P1 P2 Profil należy wybrać za pomocą przycisków w prawo i w lewo.
Jeżeli waga nie rozpozna żadnego użytkownika, wyświetli się 
tylko wartość masy ciała.
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4. Po zakończeniu analizy, wyniki pomiaru wyświetlają się jeden po drugim:

Współczynnik masy 
tłuszczu Współczynnik masy wody Współczynnik masy 

mięśni Masa kostna

Przesyłanie pomiarów do smartfona

5. Włączyć Bluetooth® w telefonie i uruchomić aplikację myGeonaute connect.
Pomiary zostaną automatycznie przesłane do smartfona.

Uwaga:  Jeżeli dane nie zostaną natychmiast przesłane do smartfona, zostaną zapisane w pamięci 
wagi i przesłane przy następnym ważeniu.

miganie: trwa wyszukiwanie smartfona

świecenie: smartfon podłączony

 dane dostępne do przesłania.

Wskazanie znika po przesłaniu danych.

6. Waga wyłącza się automatycznie po zakończeniu ważenia.

Działanie w trybie wielu użytkowników
Należy pamiętać o podłączeniu konta myGeonaute na smartfonie, aby umożliwić pobieranie 
wyników pomiarów ze swojego profilu. 
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Ustawienia parametrów ciała
 ■ Masa tłuszczowa

Wskaźnik postępu w górnej części ekranu wskazuje masę tłuszczową.
Mała Normalna Duża Bardzo duża

Wartości standardowa dla mężczyzn
Ocena Wiek

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Mała < 13 < 14 < 16 < 17 < 18
Normalna 14-20 15-21 17-23 18-24 19-25
Duża 21-23 22-24 24-26 25-27 26-28
Bardzo duża > 23 > 24 > 26 > 27 > 28

Wartości standardowa dla kobiet
Ocena Wiek

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Mała < 19 < 20 < 21 < 22 < 23
Normalna 20-28 21-29 22-30 23-31 24-32
Duża 29-31 30-32 31-33 32-33 33-35
Bardzo duża > 31 > 32 > 33 > 34 > 35

 ■ Masa wody

Wartość procentowa masy 
tłuszczowej

Wartość procentowa optymalna 
masy wody

Mężczyzna

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

25% i więcej 55 do 37%

Kobieta

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

33% i więcej 49 do 37%

 ■ Masa mięśniowa
Mężczyzna: około 40% masy całkowitej.
Kobieta: około 30% masy całkowitej.

 ■ Masa kostna
Wartość procentowa średnia masy kostnej dla 
mężczyzn i kobiet wynosi między 4 a 5%.
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4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd Opis Rozwiązanie

Przeciążenie. 
Urządzenie wyłącza się. Nie można użyć wagi do tego pomiaru.

Słaba bateria. 
Urządzenie wyłączy się za kilka 
sekund.

Wymienić 4 baterie równocześnie. 

Błąd parowania

Sprawdzić następujące punkty:
czy włączono Bluetooth® 
czy uruchomiono aplikację
czy oba urządzenia są w zasięgu działania 
Bluetooth®.

 ■ Podczas pomiaru

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Nieprawidłowe wyniki 
pomiaru:
 - Za duże lub
 - Za małe lub
 - Duża różnica między 
dwoma najnowszymi 
pomiarami.

Nieprawidłowa postawa. Wejść na wagę bosymi stopami i 
pozostać nieruchomo.

Urządzenie ustawiono na miękkiej 
lub nierównej powierzchni.

Ustawić urządzenie na równej i 
twardej powierzchni.

Ciało jest wychłodzone co 
powoduje słabe krążenie krwi.

Należy rozgrzać ręce i stopy, aby 
przywrócić dobre krążenie krwi i 
powtórzyć pomiar.

Zimne elektrody
Ustawić urządzenie w ciepłym 
pomieszczeniu na chwilę i 
powtórzyć pomiar.

Ręce i stopy są zbyt suche.
Przetrzeć stopy wilgotnym 
ręcznikiem, aby je delikatnie 
nawilżyć i powtórzyć pomiar.

Nic nie wyświetla się na 
ekranie po włączeniu 
urządzenia.

Nie zamontowano baterii. Zamontować baterie.
(patrz punkt Montaż baterii)

Słabe baterie. Wymienić 4 baterie równocześnie.
Analiza masy tłuszczu, 
wody ciała, masy 
mięśniowej i masy kostnej 
nie uruchamia się.

Użytkownik stoi na wadze w 
skarpetkach lub butach.

W czasie pomiaru należy mieć 
bose stopy i utrzymywać stały 
kontakt z elektrodami całą ich 
powierzchnią.

Urządzenie wyłącza się 
automatycznie. Słabe baterie. Wymienić 4 baterie równocześnie.
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 ■ Podczas transmisji danych
Problem Przyczyna Rozwiązanie

Transmisja nie 
powiodła się.

Nie włączono Bluetooth®. Włączyć Bluetooth® w „Setting > 
General > Bluetooth”

Nie uruchomiono aplikacji. Nacisnąć ikonę aplikacji w telefonie.

Urządzenie poza zasięgiem 
transmisji Bluetooth®.

Zmniejszyć odległość między wagą a 
telefonem.

Nie przydzielono żadnego profilu 
użytkownika.

Przydzielić profil użytkownika zgodnie 
z instrukcjami konfiguracji profilu.

5 DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu Geonaute Scale 700

Wymiary 310 x 310 x 28,5 mm

Masa Około 1,75 kg (bez baterii)

Jednostka pomiaru Kilogram / Funt / Stone

Zakres pomiaru 5 kg do 180 kg / 0 st: 11 lb do 28 st: 5 lb / 11 lb do 397 lb

Podziałka 0,1 kg / 0,2 lb

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

Środowisko Temperatura: 10°C do 40°C 
Wilgotność: 15% - 90% wilg. wzgl.

Przechowywanie Temperatura: -20°C do 55°C 
Wilgotność: ≤ 90% wilg. wzgl.

Zasilanie 6 V (cztery baterie AAA)

6 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
DECATHLON oświadcza, że urządzenie Geonaute Scale 700 jest zgodne z podstawowymi 
wymogami i innymi przepisami wymaganymi przez Dyrektywę 1999/5/WE.

Zgodność z tymi warunkami potwierdza znak: 

Deklaracja zgodności CE jest dostępna na stronie: 
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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7 GWARANCJA
DECATHLON gwarantuje pierwszemu nabywcy tego produktu, że produkt nie ma wad 
materiałowych ani montażowych. Produkt ma dwuletnią gwarancję licząc od daty zakupu. Należy 
zachować paragon jako dowód zakupu.
Gwarancja nie obejmuje:
• Szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń obsługi, 

wypadkami, nieprawidłową konserwacją lub wykorzystaniem komercyjnym urządzenia.
• Szkód spowodowanych naprawami wykonanymi przez osoby nieupoważnione przez firmę 

DECATHLON.
• Baterii, pęknięć lub uszkodzeń obudowy lub śladów po uderzeniu obudowy.
W okresie gwarancyjnym, produkt zostanie naprawiony bez opłat przez autoryzowany serwis lub 
wymieniony nieodpłatnie (zależnie od dystrybutora).

8 RECYKLING
Tego produktu i baterii nie można wyrzucać razem z odpadami 
gospodarczymi.
Podlegają one selektywnej segregacji śmieci. Po zużyciu akumulatora lub 
samego urządzenia, należy je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika z 
materiałami do recyklingu.
Takie traktowanie odpadów umożliwia ochronę środowiska i zdrowia 
człowieka.

9 KONTAKT
Pozostajemy do Państwa dyspozycji odnośnie uwag dotyczących jakości, funkcjonalności lub 
użytkowania naszych produktów: 
http://support.geonaute.com 
Odpowiemy na Państwa zapytania najszybciej jak to możliwe.
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