Dvofrekvenčni merilnik telesne sestave
z vgrajeno tehnologijo Bluetooth

RD-545

slo Navodila za uporabo
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Uvod
Hvala za nakup merilnika telesne sestave TANITA.
Ta merilnik je le eden v širokem naboru izdelkov za zdravstveno nego doma, ki jih nudi proizvajalec TANITA.
Ta navodila za uporabo vas bodo vodila skozi postopke za nastavitev in vam omogočila pregled
nad ključnimi funkcijami tega merilnika. Dodatne informacije o zdravem načinu življenja najdete na
našem spletnem mestu www.tanita.eu.
Pri izdelkih TANITA so upoštevane najnovejše klinične raziskave in tehnološke inovacije.
Za zagotavljanje natančnosti vse podatke spremlja zdravniški svetovalni odbor podjetja TANITA.

Varnostni ukrepi
Merilnika telesne sestave ne uporabljajte, če imate medicinski vsadek, na primer spodbujevalnik, saj merilnik skozi telo pošlje šibek
električni signal, ki bi lahko motil delovanje vsadka.
Nosečnice naj uporabljajo le funkcijo za merjenje teže. Druge funkcije za nosečnice niso primerne.

Pomembne informacije za uporabnike
Ta merilnik telesne sestave je namenjen odraslim in otrokom (starim od 5 do 17 let) z nedejavnim do srednje dejavnim življenjskim
slogom ter odraslim z atletskim načinom življenja.
Zahvaljujoč se večji naložbi v najnovejšo tehnologijo BIA in znanstvene raziskave na področju športa je podjetje
TANITA nadgradilo funkcijo Atletskega načina in tako poskrbelo za natančnejše meritve, ki so primernejše za širši krog uporabnikov.
Komu je namenjen Atletski način?
Odraslim, starim 18 let ali več, ki:
• Tedensko trenirajo ali vadijo 12 ur ali več in to počnejo že vsaj šest mesecev.
• So bodibilderji.
• So poklicni športniki, ki želijo spremljati svoj napredek doma.
• So bili večino življenja športno aktivni in so nekoč vadili po več kot 12 ur tedensko, danes pa ne vadijo toliko.
Zabeleženi podatki lahko izginejo, če enote ne uporabljate pravilno ali jo izpostavite nihanju električne napetosti.
Podjetje TANITA ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo, ki jo utrpite kot posledico izgube zabeleženih podatkov.
Podjetje TANITA ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo zaradi uporabe tega izdelka ali za morebitne terjatve tretje
stranke.
Opomba: Ocenjeni odstotek telesne maščobe je odvisen od količine vode v telesu, na katero lahko vpliva dehidracija ali pretirana
hidracija zaradi dejavnikov, kot so pitje alkohola, menstruacija, bolezen, intenzivna vadba itd.

Lastnosti in funkcije
Spredaj

Ročaj

NASTAVI
/gumb za komunikacijo
Dol
/gumb za izbiro elementa

Zaslon za prikaz
Samo teža/gumb
za izklop

Zadaj

Gor/gumb za priklic
Pokrov za
baterije

Nadzorna plošča

Elektrode za blazinice
stopala
Predal za
baterije

Osvetlitev

Koda lokacije
Elektrode za peto

Vodič za hiter začetek

Dodatki
Baterije velikosti AA (4)
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Za vašo varnost
V tem poglavju so razloženi previdnostni ukrepi, ki jih je treba izvesti za preprečevanje poškodb uporabnikov
te naprave in drugih ter za preprečevanje materialne škode. Pozorno preberite te informacije in tako
poskrbite za varno uporabo te opreme.

Opozorilo
Pozor

Neupoštevanje navodil, opremljenih s to oznako, lahko povzroči hude telesne
poškodbe ali smrt.
Neupoštevanje navodil, opremljenih s to oznako, lahko povzroči hude telesne
poškodbe ali materialno škodo.
S to oznako so označena dejanja, ki so prepovedana.
S to oznako so označena navodila, ki jih je vedno treba upoštevati.

Opozorilo
Tega merilnika ne smejo uporabljati ljudje s spodbujevalniki ali drugimi medicinskimi vsadki.
Ta merilnik skozi telo pošlje šibek električni tok, ki bi lahko motil in povzročil okvaro električnih medicinskih vsadkov
ter tako privedel do hudih telesnih poškodb uporabnika.
Razlago meritev (npr. oceno meritev in oblikovanje vadbenih programov na podlagi teh meritev) naj opravi
ustrezen strokovnjak.

Prepovedano

Izvajanje ukrepov za izgubo telesne teže in vadbenih programov na podlagi samoanalize lahko škoduje vašemu zdravju.
Vedno upoštevajte nasvet ustrezno usposobljenega strokovnjaka.
Ne stopite na rob plošče. Ne skačite na merilnik ali po njem.
Če to storite, lahko padete ali vam spodrsne, kar lahko privede do hude telesne poškodbe.
Merilnika ne postavljajte na drsečo podlago, kot so mokra tla.
Če to storite, lahko padete ali vam spodrsne, kar lahko privede do hude telesne poškodbe. Poleg tega bi tako lahko
v merilnik vstopila voda in poškodovala njegove notranje komponente.

Pozor
Ne stojite na zaslonu za prikaz ali nadzorni plošči.
V luknje ali reže ne vstavljajte prstov.
To lahko povzroči telesne poškodbe.
Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
Ne uporabljajte starih baterij skupaj z novimi ter istočasno ne uporabljajte različnih vrst baterij.
V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja baterij ali pa se te prekomerno segrejejo in počijo, kar lahko povzroči
telesne poškodbe ali škodo na merilniku.

Prepovedano

Merilnika naj ne prenašajo dojenčki ali mali otroci.
Merilnik lahko otroku pade iz rok in ga poškoduje.
Shranjujte izven dosega malih otrok.
Mali otroci se lahko zapletejo v kable in se poškodujejo.
Ta merilnik je namenjen zgolj uporabi doma.
Merilnik ni namenjen profesionalni uporabi v bolnišnicah ter zdravstvenih ali športnih ustanovah. Ni opremljen
s sestavnimi deli, ki so potrebni za tako pogosto uporabo. Če merilnik uporabljate za profesionalne namene, s tem
razveljavite njegovo garancijo.
Kabla ne izvlecite, če merilnika ne nameravate uporabiti za meritev, sicer ga lahko poškodujete.
Kabla ne izvlecite preko rdeče oznake.
Kabla ne izvlecite na silo.
Če se kabel v merilnik ne vrne samodejno, ga odvijte, izvlecite za približno 20 cm, nato pa poskusite znova.

4

slo

Položite merilnik na trdno in ravno podlago, ki ne vibrira, in tako poskrbite za varno in natančno meritev.
Izognite se pretiranim udarcem ali tresenju merilnika.
V nasprotnem primeru se merilnik lahko poškoduje, lahko se pojavi motnja v delovanju ali pa pride do izbrisa
nastavitve.
Merilnika ne uporabljajte in ga ne shranjujte na naslednjih mestih.
··Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, ki so v bližini grelnikov ali pa so neposredno izpostavljena
zraku iz klimatskih naprav itd.
··Mesta z velikim temperaturnim nihanjem ali veliko vibracijami.
··Mesta z veliko vlage ali vlažnosti.
V nasprotnem primeru se merilnik lahko poškoduje ali pa se pojavi motnja v delovanju.
Ne stopite na merilnik, če je vaše telo mokro (npr. takoj po tuširanju ali kopanju itd.).
Pred uporabo merilnika telo in stopala temeljito osušite. V nasprotnem primeru vam lahko spodrsne ali padete in se tako
poškodujete. Poleg tega merilnik ne more izvajati natančnih meritev, če imate mokra stopala ali telo.
Ne približujte ga vodi.

Vedno ...

Za čiščenje merilnika ne uporabljajte vode, benzola, razredčevalca ali alkohola.
Če se merilnik umaže, v vodo ali nevtralni gospodinjski detergent pomočite mehko krpo, ki jo dobro ožemite in merilnik
obrišite, nato pa ga osušite, tako da ga obrišete s suho krpo.
Merilnika ne razstavljajte. Te opreme ne spreminjajte na noben način.
Merilnika ne perite v vodi.
Merilnika ne potopite v vodo.
V nasprotnem primeru se merilnik lahko poškoduje ali pa se pojavi motnja v delovanju.
Baterije s poloma (+, -) namestite v pravilen položaj.
Če baterije niso vstavljene pravilno, lahko začnejo puščati in poškodujejo tla. (Če merilnika dalj časa ne nameravate
uporabljati, priporočamo, da pred shranjevanjem iz njega odstranite baterije.)
Merilnika ne uporabljajte v bližini drugih izdelkov, kot so mikrovalovne pečice, ki oddajajo elektromagnetne
valove.
V nasprotnem primeru lahko pride do motenj v delovanju merilnika in nenatančnih meritev.
Invalidnim osebam, ki meritve ne morejo izvesti sami, naj pri tem pomagajo druge osebe.

Za natančne odčitke

Za čim večjo natančnost je treba meritve izvajati brez oblačil in pri običajni ravni hidracije. Vedno odstranite nogavice ali dolge
nogavice ter zagotovite, da imate, preden stopite na merilno ploščo, podplate čiste. Prepričajte se, da je stopalni lok obeh nog
poravnan s središčem merilne plošče. Ne skrbite, če se vam stopala zdijo prevelika za enoto, natančni odčitki so mogoči tudi če
prsti gledajo čez ploščo. Priporočamo, da meritve izvajate ob istem času dneva. Za meritev počakajte približno dve uri po tem ko
ste vstali, pojedli ali končali z naporno vadbo. Čeprav odčitki, izvedeni v drugih pogojih, morda nimajo iste absolutne vrednosti, so
dovolj natančni za določanje spremembe v odstotkih, če jih izvajate dosledno. Za spremljanje napredka primerjajte odčitke odstotka
telesne teže in telesne maščobe, ki jih pod istimi pogoji izvajate v dalj časa.
Opomba: Natančen odčitek ni mogoč, če vaši podplati niso čisti, če imate upognjena kolena ali sedite.
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Priprava pred uporabo
Vstavljanje baterij
Opomba:
•• Baterije vstavite tako, da bodo pravilno usmerjene. Če baterije niso vstavljene
pravilno, lahko začnejo puščati in poškodujejo tla.
•• Če enote dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da pred shranjevanjem
iz nje odstranite baterije.
•• Raven napolnjenosti originalno priloženih baterij se sčasoma lahko zniža.

Sprememba tehtalne enote
1. Ko je naprava izklopljena, pritisnite in dlje kot tri sekunde držite gumb .
2. Tehtalno enoto preklopite z gumbom
.
3. Pritisnite gumb .
Opomba:
Če je tehtalna enota nastavljena na funte, je način programiranja višine samodejno nastavljen na čevlje in palce. Če so izbrani
kilogrami pa se višina samodejno nastavi na centimetre.

NASTAVI
Zaslon za prikaz
/gumb za komunikacijo
Samo teža/gumb za izklop

Nastavite kodo lokacije
Različne lokacije po svetu imajo različno gravitacijsko privlačnost.
Te razlike vplivajo na natančnost tehtanja. Najbolj natančne tehtalne
odčitke dobite tako, da glede na geografsko lokacijo na merilniku
izberete pravilno nastavitev težnosti.
1. Ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite gumb .
2. Pomagajte si s priloženim zemljevidom in z gumboma
izberite kodo lokacije.
3. Pritisnite gumb za vnos in shranitev nastavitve.

Dol
/gumb za izbiro elementa

Nastavitev časa in datuma
1. Z gumboma in izberite leto.
2. Izbiro potrdite z gumbom .
Na isti način nastavite dan in čas.
Po prikazu nastavljene regije, leta, meseca, dneva in časa se naprava samodejno izklopi.
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Začetna nastavitev (tip 1) nastavitev preko pametnega telefona
1. Vklopite Bluetooth ter z URL naslova prenesite aplikacijo My Tanita.
www.tanita.eu
Opomba:
•• Če aplikacije ne uporabljate, pred uporabo na samem merilniku telesne sestave
ročno vnesite nastavitve (str. 9).
•• Če ste kupili nov pametni telefon, popravite podatke za registracijo vašega
merilnika telesne sestave.
••

Okvirno območje signala: 5 m v območjih brez ovir

2. Zaženite aplikacijo. Za uporabo aplikacije My Tanita se morate registrirati kot član.
Po registraciji se prijavite s podatki za registracijo.

3. Izberite »Input Data« (Vnos podatkov), nato pa izberite »Input from BCM« (Vnos iz BMC).
Na naslednjem zaslonu izberite »RD-545«.

4. Tapnite gumb »Sync/Pair« (Sinhr./Poveži).
Sledite navodilom v aplikaciji.

Opomba:
•• Lahko spremenite ali dodate združljive aplikacije, pri čemer bo ustrezno drugačen
tudi prikaz na zaslonu in način uporabe. Če imate vprašanja in pomisleke, se obrnite
na nas preko Tanita.eu.
••

Prikazi na zaslonu in navodila se lahko razlikujejo glede na specifikacije aplikacije.
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Začetna nastavitev (tip 1) nastavitev preko pametnega telefona
5. Merilnik telesne sestave uporabljajte v skladu z navodili aplikacije.
Če merilnik telesne sestave ni vklopljen, pritisnite in 3 sekunde ali dlje držite
(gumb enter), nato pa vnesite podatke, ki jih zahteva aplikacija.
Opomba:
•• Glede na moč signala bo za vzpostavitev povezave z merilnikom telesne
sestave morda potrebnih nekaj sekund.
••

Med prenašanjem podatkov ikona

••

Če se želite stehtati, ko v roki držite pametni
telefon, v »Weight of Clothing, etc.« (Teža
oblačil itd.) najprej vnesite težo, ki jo želite
odšteti. Vnesena količina bo odšteta od
prikazane teže.

••

sveti.

Prikaz pred meritvijo

Če v »Weight of Clothing, etc« (Teža oblačil itd.) vnesete 0,20 kg, se bo pred
meritvijo prikazalo tole.

6. Če je merilnik telesne sestave vklopljen, se prikaže

7. Ko se prikaže

.

, primite nadzorno ploščo in bosi previdno stopite na merilno ploščo.

Opomba:
•• Med meritvijo se ne premikajte.
•• Meritev ne more biti natančna, če nadzorno ploščo držite ali pa ta počiva na tleh,
preden se prikaže
.

Slika

Podatki, vneseni v merilnik telesne sestave, se po končani meritvi ne bodo shranili.
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Začetna nastavitev (tip 2) na merilniku telesne sestave
Pred meritvijo morate najprej vnesti svoje osebne podatke (datum rojstva, spol, višina, teža in telesna sestava). Ko so ti podatki
vneseni, se prikličejo, ko vklopite in stopite na merilnik telesne sestave, kar vam omogoča enostavnejšo vsakodnevno uporabo
naprave, ne da bi morali za to vsakič vnašati podatke.
Telesno sestavo je treba vnesti. Meritve izvajajte samo bosi.
Merilnik telesne sestave položite na trdno, ravno in stabilno površino.
Vnos ID številke
1. Na nadzorni plošči v ohišju naprave pritisnite za vklop naprave.
2. Ko se prikaže
, pritisnite .
3. Z gumboma in izberite svojo ID številko (1–4).
4. Izbiro potrdite z gumbom .
Opomba:
•• Barva osvetlitve se spreminja glede na vneseno ID številko.
1.Modra

2.Roza

3.Bela

4.Svetlo modra

Gumb za nastavitev

Gumb za vklop/izklop

Gumb za gor/dol
Gost: Vijolična

••

Če kakšen od podatkov ni pravilno vnesen, napravo na kratko izklopite, tako
da pritisnete . Ko jo ponovno vklopite, pritisnite in ponovno vnesite svoje
podatke od začetka.

••

Pritisnite

za preklic izbire ali izklop naprave.

Vnos datuma rojstva
1. Z gumboma in izberite leto rojstva.
2. Izbiro potrdite z gumbom .
Opomba:
1900 je prva letnica, ki jo lahko nastavite.

1. Z gumboma in izberite mesec rojstva.
2. Izbiro potrdite z gumbom .

1. Z gumboma in izberite dan rojstva.
2. Izbiro potrdite z gumbom .
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Začetna nastavitev (tip 2) na merilniku telesne sestave
Vnos spola
1. Z gumboma in izberite spol.
2. Izbiro potrdite z gumbom .

Vnos višine
1. Z gumboma in izberite višino.
2. Izbiro potrdite z gumbom .

Vnos telesne sestave
, iz naprave odstranite nadzorno ploščo in bosi previdno
Ko se prikaže
stopite na merilno ploščo.
Opomba:
•• Med meritvijo se ne premikajte.
••

Meritev ne more biti natančna, če nadzorno ploščo držite ali pa ta počiva na
tleh, preden se prikaže
.

Po tem ko se prikažejo vneseni osebni podatki in rezultati meritev, se naprava
samodejno izklopi.
Opomba:
Če želite uporabljati aplikacijo, morate povezati vaš pametni telefon.
Merilnik telesne sestave nastavite v skladu z navodili v »Nastavitev preko pametnega telefona« (str. 7).
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Izvajanje meritev
V aplikaciji izberite možnost »Measurement« (Meritev), nato pa
sledite navodilom v aplikaciji.
Ko se prikaže
, primite nadzorno ploščo in bosi previdno
stopite na merilno ploščo.
Opomba:
•• Med meritvijo se ne premikajte.
•• Meritev ne more biti natančna, če nadzorno ploščo držite ali
pa ta počiva na tleh, preden se prikaže
.

Podatki meritve se samodejno pošljejo v pametni telefon.

Opomba:
••

Če se želite stehtati, ko v roki držite pametni telefon, v »Weight of Clothing,
etc.« (Teža oblačil itd.) najprej vnesite težo, ki jo želite odšteti. Vnesena
količina bo odšteta od prikazane teže.

••

Če v »Weight of Clothing, etc« (Teža oblačil
itd.) vnesete 0,20 kg, se bo pred meritvijo
prikazalo tole.
Prikaz pred meritvijo

Za »Weight of Smartphone, etc« (Teža pametnega telefona itd.) lahko vnesete
do 2 kg.
•• Teža, ki jo vnesete pod »Weight of Smartphone, etc.« (Teža pametnega
telefona itd) se odšteje od izmerjene teže (0–200 kg).
••

Če pri meritvah pri sebi nimate pametnega telefona.
Napravo vklopite, tako da pritisnite gumb , ko je nadzorna plošča shranjena
v napravi.
V napravi lahko shranite podatke največ 10 meritev.
Opomba:
Pod posamezno ID številko lahko shranite največ 10 meritev.
Vsak nov podatek po tem izbriše najstarejši vneseni podatek.
Slika
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Izvajanje meritev s samodejnim prepoznavanjem
Kaj je funkcija samodejnega prepoznavanja?

Ta funkcija samodejno prikliče vnesene uporabnike in prikaže njihove rezultate po tem, ko vklopijo napravo, primejo nadzorno ploščo
in stopijo na merilno ploščo. Ta funkcija poenostavi uporabo, saj uporabnika ni treba izbrati ob vsaki uporabi.
Opomba:
Funkcija samodejnega prepoznavanja lahko samodejno preklopi v način izbire ID-ja v naslednjih primerih:
•• pri merjenju podobno težkih in visokih teles
•• če je do spremembe teže prišlo po tem, ko meritev več dni ni bila izvedena
Če se to ponavlja, pred meritvijo izberite ID številko (str. 20).

Napravo uporabljajte samo bosi in na trdnih, ravnih in stabilnih tleh.
1. Pritisnite

za vklop naprave, ne da bi iz nje odstranili nadzorno ploščo.

Slika

, iz ohišja naprave odstranite nadzorno ploščo in bosi previdno
2. Ko se prikaže
stopite na merilno ploščo.
Opomba:
•• Med meritvijo se ne premikajte.
••

Meritev ne more biti natančna, če nadzorno ploščo držite ali pa ta počiva na tleh,
preden se prikaže
.

••

Za meritev s funkcijo samodejnega prepoznavanja najprej vnesite svoje osebne
podatke (str. 7).

••

Meritev s pomočjo samodejnega prepoznavanja ni mogoča, če ti podatki niso
vneseni.

••

Barva osvetlitve se spreminja glede na vneseno ID številko.
1.Modra
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2.Roza

3.Bela

4.Svetlo modra

Gost: Vijolična

••

Ikona
na zaslonu za prikaz osebnih podatkov
sveti, ko je pametni telefon povezan in so v napravi
shranjeni podatki meritve.

••

Če je shranjenih več kot 6 kompletov podatkov,
lučka za prikaz osebnih podatkov sveti, na zaslonu
pa je prikazana količina shranjenih podatkov.

••

Če ste v nastavitve aplikacije vnesli vzdevek, se ta prikaže namesto ID številke.

Slika

slo

Prikazana je teža.

Izmerite telesno sestavo in jo primerjajte z vnesenimi podatki.

Prikazani so podatki samodejnega prepoznavanja. Prepričajte se, da se prikazani
podatki ujemajo z vneseno vsebino.

Po tem ko se prikažejo rezultati meritev, se naprava samodejno izklopi.
(Pregled rezultatov meritev, str. 17)
Po pregledu rezultatov meritev nadzorno ploščo dajte nazaj na prvotno mesto.

Opomba:
•• Če funkcija samodejnega prepoznavanja odkrije več mogočih kandidatov za trenutnega uporabnika, naprava po končani
meritvi telesne sestave samodejno preklopi v način izbire ID-ja (str. 14).
Z gumboma in izberite svojo ID številko, nato pa izbiro potrdite z gumbom .
*Če naprava večkrat preklopi v način izbire ID-ja, pred meritvijo vnesite vaš ID (str. 14).
••

Če napravo pozabite izklopiti, se naprava samodejno izklopi (zaslon se izklopi) v naslednjih primerih:
če na merilni plošči dlje kot 60 sekund ne izvedete nobene operacije
če med meritvijo na merilni plošči ni zaznati nobene teže
če je posamezni rezultat meritve prikazan dlje kot 40 sekund
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Merjenje z identifikacijsko (ID) številko (merjenje na klic)
Vnesite vašo ID številko ter meritve izvedite brez samodejnega prepoznavanja. Uporabite to metodo, če naprava zaradi samodejnega
prepoznavanja večkrat preklopi v način izbire ID številke itd.
Merilnik telesne sestave položite na trdna, ravna in stabilna tla.

1.
2.
3.
4.
5.

Pritisnite za vklop naprave, ne da bi iz nje odstranili nadzorno ploščo.
, pritisnite .
Ko se prikaže
Z gumboma in izberite svojo ID številko.
Izbiro potrdite z gumbom .
, iz naprave odstranite nadzorno ploščo in bosi previdno
Ko se prikaže
stopite na merilno ploščo.
Opomba:
•• Med meritvijo se ne premikajte.
••

Meritev ne more biti natančna, če nadzorno ploščo držite ali pa ta počiva na
tleh, preden se prikaže
.

6. Ko zaslišite pisk, stopite z merilne plošče.
Po tem ko se prikažejo rezultati meritev, se naprava samodejno izklopi.
Ko končate s pregledom vaših meritev, nadzorno ploščo dajte nazaj v prvotni položaj.
Opomba:
•• Če ste v nastavitve aplikacije vnesli vzdevek ter merilnik telesne sestave povezali
s pametnim telefonom, bo namesto vaše ID številke prikazan vaš vzdevek.
••
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Če na merilno ploščo stopite preden se prikaže
, se prikaže
, naprava pa se med meritvijo izklopi.

ali

slo

Izvajanje meritev brez vnosa (meritve gosta/meritve samo teže)
Meritve gosta
1. Pritisnite

za vklop naprave, ne da bi odstranili nadzorno ploščo.

, pritisnite , izberite
in potrdite z gumbom .
2. Ko se prikaže
3. Z gumboma in izberite starost, spol in višino.
, iz naprave
4. Ko so prikazani podatki, ki ste jih vnesli, ter se prikaže
odstranite nadzorno ploščo in bosi previdno stopite na merilno ploščo.
Opomba:
•• Med meritvijo se ne premikajte.
•• Meritev ne more biti natančna, če nadzorno ploščo držite ali pa ta počiva na
tleh, preden se prikaže
.

Gumb za nastavitev

Gumb za vklop/izklop

5. Ko zaslišite pisk, stopite z merilne plošče.
Po tem ko se prikažejo rezultati meritev, se naprava samodejno izklopi.

Gumb za gor/dol

Ko končate s pregledom vaših meritev, nadzorno ploščo dajte nazaj v prvotni položaj.
Opomba:
Starost lahko nastavite med 6 in 99 leti.

Meritve samo teže
1. Pritisnite za vklop naprave, ne da bi iz nje odstranili nadzorno ploščo.
, stopite na merilno ploščo, ne da bi držali nadzorno ploščo.
2. Ko se prikaže
3. Če ob prikazu vaše teže zaslišite pisk, stopite z merilne plošče.
Opomba:
•• Čeprav se prikaže
nadzorno ploščo.

Gumb za vklop/izklop

, stopite na merilnik, ne da bi držali

Ta metoda je najbolj primerna za enkratne uporabnike, saj se osebni podatki in
rezultati meritev ne bodo shranili.
Opomba:
•• Če funkcija samodejnega prepoznavanja odkrije več mogočih kandidatov za
trenutnega uporabnika, naprava po končani meritvi telesne sestave samodejno preklopi v način izbire ID-ja (str. 14).
Z gumboma in izberite svojo ID številko, nato pa izbiro potrdite z gumbom .
*Če naprava večkrat preklopi v način izbire ID-ja, pred meritvijo vnesite vaš ID (str. 14).
••

Če napravo pozabite izklopiti, se naprava samodejno izklopi (zaslon se izklopi) v naslednjih primerih:
če na merilni plošči dlje kot 60 sekund ne izvedete nobene operacije
če med meritvijo na merilni plošči ni zaznati nobene teže
če je posamezni rezultat meritve prikazan dlje kot 40 sekund
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Način izbire ID-ja
Če funkcija samodejnega prepoznavanja odkrije več mogočih kandidatov, naprava
po meritvi telesne sestave samodejno preklopi v način izbire ID-ja.
(Naprava zapiska)
Z gumboma in izberite svojo ID številko, nato pa izbiro potrdite z gumbom .
Če med ogledom rezultatov opazite, da vaša ID številka ni pravilna, za 3 sekunde
ali dlje pritisnite , da preklopite v način izbire ID-ja in ga nato ponovno izberite.
Opomba:
•• Če napravo izklopite, ne da bi ponovno izbrali vašo ID številko, se ti rezultati meritev shranijo pod napačno ID številko.
••

Barva osvetlitve se spreminja glede na vneseno ID številko.

1.Modra

2.Roza

3.Bela

4.Svetlo modra

Gost: Vijolična

Poteka meritev
Merilnik in nadzorna plošča zasvetita glede na območje, ki ga merite.
Tako veste, kako napreduje trenutna meritev.

Npr.: merjenje desne strani telesa
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Pregled rezultatov meritev (celo telo)
Rezultati meritev se prikažejo za vašimi osebnimi podatki. Vsak element se prikaže za približno 4 sekunde, preden preklopi na
naslednji element. Elementi ocenjevanja se osvetlijo v vrstnem redu barve za vnos osebnih podatkov, nato pa barve ocenjevanja,
preden preklopijo na naslednji element. Na koncu se prikaže vaša teža, nato pa se naprava po približno 40 sekundah izklopi.
••
••

Prikazani element lahko preklopite, tako da med prikazovanjem rezultatov merjenja pritisnete ali .
Ikone
na zaslonu z rezultati merjenja označujejo pozitivno ali negativno spremembo od zadnjega izvedenega merjenja.

11. ITM

1. Teža

10. Voda v telesu (%)

2. Mišična masa*
Pritisnite za ogled
meritev določenega
območja

9. Kostna masa

3. Ocena kakovosti mišic*
Pritisnite za ogled
meritev določenega
območja

8. Bazalni metabolizem

4. Telesna maščoba (%)*
Pritisnite za ogled
meritev določenega
območja

7. Starost metabolizma
5. Ocena postave

6. Visceralna maščoba
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Pregled rezultatov meritev (po delih telesa)
Pritisnite med prikazovanjem rezultatov za mišično maso, oceno mišične mase (muscle-q) ali meritev odstotka telesne maščobe
za celo telo za ogled rezultatov za posamezne dele telesa.
Pritisnite ali med prikazovanjem rezultatov meritev posameznih delov telesa za preklop med elementi.
Ocene rezultatov meritev so označene z utripajočo barvo osvetlitve ozadja.
Ocene

Pritisnite

(Npr.: prikaz mišične mase za celo telo/del telesa)

Celo telo

za preklop med rezultati meritev celega telesa in delov telesa

Po delih telesa
Leva roka

Desna roka

Leva noga

Trup

Desna noga

Rezultat kakovosti mišic za trup ni prikazan.

Opomba:
•• Če je odstotek telesne maščobe izven merilnega
območja, se prikaže »Error« (Napaka).
••

Osebe, ki so stare 17 let in več: prikazana je teža, ITM, odstotek telesne maščobe, mišična masa in kostna masa.

••

Za preklic: pritisnite

••

Ikona

Ocene

za preklic izbire ali izklop naprave.

na prikazovalniku rezultatov meritev sveti, ko je pametni telefon povezan in so v napravi shranjeni podatki meritve.

Ocene rezultatov meritev so označene z utripajočo barvo osvetlitve ozadja.
Barva ocene
Ocena ITM (*uporabljena za težo/ITM)

normalna

1. stopnja debelosti/prenizka teža 2. ali višja stopnja debelosti

Ocena odstotka telesne maščobe

standardna - / standardna +

Ocena odstotka maščobe dela telesa

standardna/nizka

−

visoka

Ocena ravni visceralne maščobe

standardna

nekoliko prekomerna

prekomerna

Ocena mišične mase ocena mišične mase dela telesa

standardna/visoka

−

nizka

Ocena rezultata mišične mase ocena rezultata mišične mase dela telesa

standardna/visoka

−

nizka

nekoliko prevelika teža/prenizka
teža

prevelika teža

Ocena bazalnega metabolizma (BMR) (*uporabljeno za BMR /
starost telesa)

standardna/visoka

−

nizka

Ocena kostne mase

standardna/visoka

nekoliko nizka

nizka
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Spreminjanje osebnih podatkov
1. Pritisnite za vklop naprave, ne da bi iz nje odstranili nadzorno ploščo.
, pritisnite .
2. Ko se prikaže
3. Z gumboma in izberite svojo ID številko (1–4).
Opomba:
•• Če ste v nastavitve aplikacije vnesli vzdevek ter merilnik telesne sestave
povezali s pametnim telefonom, bo namesto vaše ID številke prikazan vaš
vzdevek.
4. Izbiro potrdite z gumbom .
Za spreminjanje osebnih podatkov sledite korakom, opisanim na strani 15.

Izbira datuma rojstva/spola
Prikaže se

.

z gumboma in .
1. Izberite
2. Izbiro potrdite z gumbom .
, bosi previdno stopite na merilno ploščo.
3. Ko se prikaže
(Postopki merjenja, stran 6)
Po tem ko se prikažejo izbrani osebni podatki in rezultati meritev, se naprava samodejno
izklopi.
S funkcijo izbrisa za spreminjanje osebnih podatkov preko povezanega pametnega
telefona se izbrišejo podatki, ki ste jih shranili pred spremembo, ter podatki, ki so
morda shranjeni v napravi.
Opomba:
•• Če želite uporabljati aplikacijo, morate povezati vaš pametni telefon.
Merilnik telesne sestave nastavite v skladu z navodili v »Nastavitev preko pametnega
telefona« (str. 7).
Če izberete , podatkov ni mogoče prepisati.
Pritisnite za preklic izbire ali izklop naprave.
•• Če napravo pozabite izklopiti, se naprava samodejno izklopi (zaslon se izklopi) v naslednjih primerih:
če na merilni plošči dlje kot 60 sekund ne izvedete nobene operacije
če med meritvijo na merilni plošči ni zaznati nobene teže
če je posamezni rezultat meritve prikazan dlje kot 40 sekund
••
••
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Brisanje osebnih podatkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pritisnite za vklop naprave, ne da bi iz nje odstranili nadzorno ploščo.
, pritisnite .
Ko se prikaže
Z gumboma in izberite ID številko.
.
Pritisnite in dlje kot 3 sekunde držite . Prikaže se
z gumboma in .
Izberite
Izbiro potrdite z gumbom .

Osebni podatki, ki jih želite izbrisati, se prikažejo, nato pa izbrišejo.
Izbris osebnih podatkov, povezanih s pametnim telefonom, iz naprave izbriše tudi
podatke meritev.
Opomba:
•• Pritisnite
za preklic izbire ali izklop naprave.
•• Če napravo pozabite izklopiti, se naprava samodejno izklopi (zaslon se izklopi) v naslednjih primerih:
če na merilni plošči dlje kot 60 sekund ne izvedete nobene operacije
če med meritvijo na merilni plošči ni zaznati nobene teže
če je posamezni rezultat meritve prikazan dlje kot 40 sekund
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Vodič po telesni sestavi
Kdo lahko uporablja merilnik telesne sestave?
Ta merilnik telesne sestave je namenjen odraslim, starim med 18 in 99 leti. Otroci, stari med 5 in 17 leti, merilnik lahko uporabljajo
za merjenje teže in odstotka telesne maščobe. Druge funkcije za otroke niso primerne.
Zahvaljujoč se večji naložbi v najnovejšo tehnologijo BIA in znanstvene raziskave na področju športa je podjetje TANITA nadgradilo
funkcijo Atletskega načina in tako poskrbelo za natančnejše meritve, ki so primernejše za širši krog uporabnikov.
Komu je namenjen Atletski način?
Odraslim, starim 18 let ali več, ki:
•• Tedensko trenirajo ali vadijo 12 ur ali več in to počnejo že vsaj šest mesecev.
•• So bodibilderji.
•• So poklicni športniki, ki želijo spremljati svoj napredek doma.
•• So bili večino življenja športno aktivni in so nekoč vadili po več kot 12 ur tedensko, danes pa ne vadijo toliko.
Nosečnice naj uporabljajo le funkcijo za merjenje teže.
Druge funkcije za nosečnice niso primerne.
Ta merilnik telesne sestave je namenjen zgolj uporabi doma. Ni namenjen strokovni uporabi v bolnišnicah ter zdravstvenih ali
športnih ustanovah. Ni narejen za tako pogosto uporabo. Če merilnik uporabljate v profesionalnem okolju, boste razveljavili njegovo
garancijo.
Merilnik telesne sestave je namenjen zgolj odčitkom za informativne namene.
Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju bolezni ali bolezenskih sprememb. Če imate vprašanja v zvezi z vašim zdravjem,
se obrnite na svojega zdravnika.

Kako deluje merilnik telesne sestave?
Merilniki telesne sestave TANITA izračunajo telesno sestavo s pomočjo dvofrekvenčne bioelektrične impedančne analize (BIA).
Nožne blazinice TANITA na plošči merilnika skozi telo pošiljajo varne, šibke električne signale. Signal brez težav teče skozi tekočine
v mišicah in drugih telesnih tkivih, pri prehodu skozi telesno maščobo pa naleti na upor, saj telesna maščoba vsebuje le majhen
delež tekočine. Temu uporu pravimo impedanca. Odčitki impedance se nato vnesejo v medicinsko raziskane matematične formule
za izračun vaše telesne sestave.
TANITA RD-545 vključuje dvofrekvenčno BIA tehnologijo medicinske kakovosti, ki omogoča
najbolj natančno meritev telesne sestave v udobju lastnega doma.
Raziskave so pokazale, da z uporabo dveh različnih frekvenc bioelektrične impedance
pridemo do ključnih podatkov za oceno medceličnega in znotrajceličnega stanja osebe.
Ta napredna tehnologija omogoča večjo natančnost pri izračunu meritev telesne sestave.

Visokofrekvenčni tok

Nizkofrekvenčni tok

Celična ovojnica

Kateri čas v dnevu je najbolj primeren za uporabo merilnika telesne sestave?
Raven vode v telesu podnevi in ponoči naravno niha. Večje spremembe količine vode v telesu lahko vplivajo na odčitke telesne
sestave. Telo je na primer po dolgem spanju zjutraj dehidrirano, zato bi odčitek takoj zjutraj pokazal nižjo telesno težo in višji
odstotek telesne maščobe. Ogromni obroki, pitje alkohola, menstruacija, bolezen, telesna vadba in kopanje prav tako lahko vplivajo
na spremembo ravni hidracije.
Za čim bolj zanesljive odčitke je treba merilnik telesne sestave uporabljati ob istem času dneva in pod enakimi pogoji. Primeren čas
za meritev je pred večerjo.
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Kaj je odstotek telesne maščobe? (primerna starost 5–99)
Odstotek telesne maščobe je količina telesne maščobe glede na vašo telesno težo.

Znižanje ravni odvečne telesne maščobe zniža tveganje za določena bolezenska stanja, kot so: visok krvni pritisk, srčne bolezni,
sladkorna bolezen in rak. V spodnjem diagramu so prikazane zdrave meje za telesno maščobo.
Meje telesne maščobe za standardne otroke 1,2
Meje telesne maščobe za standardne odrasle 3,4

Susan Jebb et al. New Body Fat Reference Curves for
Children. Obesity Rsearch 2004; 12:A156-157
2 HD McCarthy et al. Body Fat Reference Curves for
Children. Int J Obes 2006; 30: 598-602
3 Gallagher D et al. Healthy percentage body fat ranges:
an approach for developing guidelines based on body
mass index. Am J Clin Nutr 2000; 72: 694-701
4 Na podlagi smernic za ITM institucij NIH/WHO

1

Ženska
Starost

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Moški
Starost

Premalo maščobe

Standardno (-)

Standardno (+)

Preveč maščobe

Debelost

Vaš merilnik telesne sestave samodejno primerja vaš odčitek odstotka telesne maščobe z diagramom z mejami telesne maščobe.
Premalo maščobe: pod zdravo mejo telesne maščobe. Večje tveganje za težave z zdravjem.
Standardno (-)/standardno (+): v zdravih mejah odstotka telesne maščobe za vašo starost/spol.
Preveč maščobe: nad zdravo mejo telesne maščobe. Večje tveganje za težave z zdravjem.
Debelost: daleč nad mejo zdrave telesne maščobe. Zelo povečano tveganje za težave z zdravjem, ki so posledica debelosti.
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Kaj je odstotek vse vode v telesu? (primerna starost 18–99)
Odstotek vse vod v telesu je skupna količina tekočine v telesu osebe, izražena v odstotku skupne teže.
Voda ima ključno vlogo v številnih telesnih procesih, saj jo najdemo v vsaki celici, tkivu in organu. Vzdrževanje zdravega odstotka
vse vode v telesu zagotavlja učinkovito delovanje telesa ter zniža tveganje za razvoj zdravstvenih težav.
Raven vode v telesu podnevi in ponoči naravno niha. Vaše telo je pod dolgem nočnem spanju dehidrirano, razporeditev tekočine
podnevi in ponoči pa se razlikuje. Ogromni obroki, pitje alkohola, menstruacija, bolezen, telesna vadba in kopanje lahko vplivajo na
spremembo ravni hidracije.
Odčitek odstotka vode v vašem telesu naj bo le smernica in ne dokaz za točno določitev priporočenega odstotka vse vode v telesu.
Pozorni morate biti na dolgotrajne spremembe odstotka vse vode v telesu in vzdrževati stalen in zdrav odstotek vse vode v telesu.
Če naenkrat spijete veliko količino vode, to ne bo takoj vplivalo na vašo raven vode v telesu. Pravzaprav bo odčitek vaše telesne
maščobe zaradi tega višji zaradi dodatne teže. Vse odčitke spremljajte dalj časa in tako zabeležite relativne spremembe.
Vsak posameznik je drugačen, načeloma pa je povprečen odstotek vse vode v telesu za zdravega posameznika takšen:
Ženske: od 45 % do 60 %
Moški: od 50 % do 65 %
Vir: Raziskave podjetja TANITA
Opomba: Odstotek vse vode v telesu se bo znižal, če se odstotek telesne maščobe zviša. Oseba z visokim odstotkom telesne
maščobe ima lahko podpovprečen odstotek vode v telesu. Z izgubljanjem telesne maščobe naj bi se odstotek vse vode v telesu
počasi približeval zgoraj navedenemu povprečju.

Kaj je ocena visceralne maščobe? (primerna starost 18–99)
Ta funkcija označuje količino visceralne maščobe v vašem telesu.
Visceralna maščoba je maščoba v notranjosti trebušne votline, ki obkroža vitalne organe v trebušnem predelu. Raziskave kažejo, da
tudi če se vaša teža in odstotek telesne maščobe z leti ne spremeni, se v starosti spremeni razporeditev te maščobe. Ta se zlasti po
menopavzi pomakne v trebušni predel. Z vzdrževanjem zdrave ravni visceralne maščobe lahko znižate tveganje za določene bolezni,
npr. srčne bolezni, visok krvni pritisk in začetek diabetesa tipa 2.
Merilnik telesne sestave TANITA omogoča odčitek visceralne maščobe v razponu od 1 do 59.
Odčitek med 1 in 12,5
Pomeni, da imate zdravo količino visceralne maščobe. Še naprej spremljajte odčitke in tako poskrbite, da bodo ti ostali v tem
zdravem razponu.
Odčitek med 13 in 59
Pomeni, da imate preveliko količino visceralne maščobe. Razmislite o drugačnem slogu življenju, ki vključuje spremembo prehrane
ali več telesne vadbe.
Vir: Podatki z Univerze Columbia (New York) in Instituta TANITA (Tokio)
Opomba: Lahko da imate kljub nizki ravni telesne maščobe visoko raven visceralne maščobe.
Za natančno medicinsko diagnozo se posvetujte z zdravnikom.
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Kaj je bazalni metabolizem (BMR)? (primerna starost 18–99)
Vaš bazalni metabolizem (BMR) je minimalna raven energije, ki jo vaše telo za učinkovito delovanje potrebuje v mirovanju. To
vključuje delovanje dihal in obtočil, živčnega sistema, jeter, ledvic in drugih organov. Kalorije porabljate tudi med spanjem.
Približno 70 % kalorij, ki jih telo porabi dnevno, porabi vaš bazalni metabolizem. Poleg tega se energija porablja tudi pri vsaki drugi
dejavnosti. Bolj energična kot je dejavnost, več kalorij se porabi. To pa zato, ker je vaše skeletno mišičje (ki predstavlja približno
40 % vaše telesne teže) kot nekakšen stroj za presnovo, ki porablja ogromno energije. Na vaš bazalni metabolizem močno vpliva
količina mišic, ki jih imate, zato z zvišanjem mišične mase zvišate tudi vaš bazalni metabolizem.
Znanstveniki so z raziskavami zdravih posameznikov ugotovili, da se bazalni metabolizem človeka z leti spreminja. Bazalni
metabolizem narašča, ko otrok raste. Ko pri približno 16 ali 17 letih doseže svojo najvišjo točko, običajno začne postopoma upadati.
Višji bazalni metabolizem porabi več kalorij in pomaga zmanjšati količino telesne maščobe. Nizek bazalni metabolizem otežuje
izgubo telesne maščobe in telesne teže nasploh.
Kako merilnik telesne sestave TANITA izračuna BMR?
Osnovna metoda za izračun bazalnega metabolizma (BMR) je standardna enačba, ki vključuje starost in težo.
Podjetje TANITA je izvedlo poglobljeno klinično raziskavo razmerja med BMR in telesno sestavo, ki zagotavlja bolj natančne in
posamezniku prilagojene odčitke na podlagi merjenja impedance. Ta metoda je medicinsko priznana s pomočjo neposredne
kalorimetrije (merjenje sestave diha).*
*Zanesljivost enačbe za bazalni metabolizem: na Tednu prehrane 2002 (2002 Nutrition Week): Znanstveni in klinični forum in
razlaga
Naslov: Mednarodna primerjava: Modeli predvidevanja porabe energije v mirovanju:
The American Journal of Clinical Nutrition.

Kaj je starost metabolizma? (primerna starost 18–99)
Ta funkcija izračuna vaš BMR in prikaže povprečno starost, povezano s to vrsto metabolizma.
Če je starost vašega metabolizma višja od vaše dejanske starosti, to pomeni, da morate izboljšati svoj bazalni metabolizem. Več
telesne vadbe poskrbi za izgradnjo zdravega mišičnega tkiva, kar izboljša vaš bazalni metabolizem.
Odčitek je prikazan kot številka med 12 in 90. Vrednosti pod 12 so prikazane kot »12«, nad 90 pa kot »90«.

Kaj je mišična masa? (primerna starost 18–99)
Ta funkcija prikazuje težo mišic v vašem telesu. Prikazana mišična masa vključuje skeletno mišičevje, gladko mišičje (kot sta srčna
in prebavna mišica) ter vodo v teh mišicah.
Mišice imajo pomembno vlogo, saj so kot stroj, ki porablja energijo. Z zvišanjem mišične mase se zviša tudi poraba energije, kar
omogoča izgubo odvečne telesne maščobe in izgubo telesne teže na zdrav način.

Prikazana mišična masa velja za osebe, ki so stare 18 let ali več.
Mišična masa se oceni na podlagi izračuna količine mišične mase glede na višino posameznika, nato pa se ta količina
uvrsti. Aplikacija My TANITA, ki se poveže s to napravo, prikazuje oceno mišične mase v obliki ocene mišic, kot je prikazano spodaj.
Višja kot je ta številka, več mišic ima oseba.
nizka
-4
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Kaj je ocena postave? (primerna starost 18–99)
Ta funkcija oceni vašo postavo kot razmerje med telesno maščobo in mišično maso v vašem telesu.
Če postanete bolj aktivni in zmanjšate količino telesne maščobe, se ustrezno spremeni tudi ocena vaše postave. Tudi če se vaša
teža ne spremeni, se vaša mišična masa in telesna maščoba lahko spreminjata, zaradi česar postajate bolj zdravi, tveganje, da
zbolite za določene bolezni, pa se znižuje. Vsak posameznik se mora sam odločiti, kakšno postavo želi doseči, in v skladu s tem
izbrati ustrezen program vadbe in prehranjevanja.
Rezultat

Ocena postave

1

Skrito debela

2

Debela

3

Dobro grajena

4

Premalo vadbe

5

Standardna

6

Standardna
mišičasta

7

Suha

8

Suha in mišičasta

9

Zelo mišičasta

Razlaga rezultatov ocene postave
Drobna, debela
Ta oseba ima po videzu sodeč zdravo postavo. Vendar ima visok odstotek telesne maščobe z nizko ravnjo
mišične mase.
Srednja, debela
Ta oseba ima po videzu sodeč zdravo postavo. Vendar ima visok odstotek telesne maščobe z nizko ravnjo
mišične mase.
Široka, debela
Ta oseba ima visok odstotek telesne maščobe in veliko mišične mase.
Malo mišic in povprečen odstotek telesne maščobe
Ta oseba ima povprečen odstotek telesne maščobe in podpovprečno raven mišične mase.
Povpr. odstotek mišic in telesne maščobe
Ta oseba ima povprečno raven telesne maščobe ter mišične mase.
Visok odstotek mišic in povpr. odstotek telesne maščobe (atlet)
Ta oseba ima povprečen odstotek telesne maščobe in nadpovprečno raven mišične mase.
Malo mišic in malo maščobe
Odstotek telesne maščobe in mišična masa sta nižja od povprečja.
Suha in mišičasta (atlet)
Ta oseba ima podpovprečen odstotek telesne maščobe in ustrezno raven mišične mase.
Zelo mišičasta (atlet)
Ta oseba ima podpovprečen odstotek telesne maščobe in nadpovprečno raven mišične mase.

Vir: Podatki z Univerze Columbia (New York) in Instituta TANITA (Tokio)

Visok

Predstavlja mišice
Debela
Preveč
maščobe

%
maščobe

Predstavlja maščobo

Zdrava

Premalo
maščobe

Nizek
Nizek

Indeks mišične mase

Visok

Indeks količine mišic glede na težo = mišična masa (kg) / višina (cm)2
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Kaj je ocena kakovosti mišic? (primerna starost 18–99)
Ocena kakovosti mišic predstavlja »kakovost (stanje) mišic«, ki se spreminja glede na dejavnike, kot sta starost in telesna
pripravljenost. Mišice mladostnikov in tistih, ki se redno ukvarjajo s telesno vadbo, so običajno v dobrem stanju, vendar pa se stanje
mišic pri starejših ljudeh ali tistih, ki se ne gibajo dovolj, poslabša. Merilnik telesne sestave InnerScan Dual uporablja 2 različni
frekvenci za merjenje bioelektrične impedance, ti rezultati pa se uporabljajo za oceno stanja mišic z oceno kakovosti mišic.
Tabela z oceno kakovosti mišic
Moški
18–29
v 30-ih
Visoka
74 in več
73 in več
Povprečna
49–73
47–72
Nizka
48 ali manj
46 ali manj
Ženska
Visoka
Povprečna
Nizka

18–29
68 in več
48–67
47 ali manj

v 30-ih
70 in več
48–69
47 ali manj

v 40-ih
70 in več
44–69
43 ali manj

v 50-ih
64 in več
39–63
38 ali manj

v 60-ih
56 in več
33–55
32 ali manj

v 70-ih
46 in več
25–45
24 ali manj

80 in več
39 in več
21–38
20 ali manj

v 40-ih
69 in več
45–68
44 ali manj

v 50-ih
67 in več
41–66
40 ali manj

v 60-ih
61 in več
34–60
33 ali manj

v 70-ih
54 in več
26–53
25 ali manj

80 in več
50 in več
22–49
21 ali manj

*Ocena kakovosti mišic morda ni natančna, če je zaznati spremembe v stanju vode v telesu, kot na primer v naslednjih primerih:
– če je telo utrujeno ali otečeno,
– če je oseba dehidrirana ali ima zmanjšan pretok krvi.

Pomembno je ohranjati dobro ravnovesje
med mišično maso in kakovostjo mišic.
Opomba:
Več ★ predstavlja boljše stanje mišic.
(Največ ★★★★)
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Ravnovesje med mišično maso in kakovostjo mišic
Ocena
kakovosti
mišic

Visoka
Povprečna
Nizka

★★
★★
★
Nizka

★★★
★★★★
★★★
★★★
★
★★
Povprečna
Visoka
Ocena mišične mase

slo

Kaj je kostna masa? (primerna starost 18–99)
Ta funkcija označuje količino kosti (raven kostnih mineralov, kalcija in drugih mineralov) v telesu.
Raziskave so pokazale, da sta telesna vadba in razvoj mišičnega tkiva povezana z močnejšimi in bolj zdravimi kostmi. Čeprav je
verjetnost za opazne spremembe v sestavi kosti znotraj kratkega časovnega obdobja majhna, je pomembno, da skrbite za razvoj
in ohranjanje zdravih kosti z uravnoteženo prehrano in dovolj telesne vadbe. Ljudje, ki jih skrbijo kostne bolezni, naj se posvetujejo
s svojim zdravnikom. Ljudje z osteoporozo ali nizko gostoto kosti, ki je posledica starosti (mladi ali stari), nosečnice, ljudje, ki
prejemajo hormonsko zdravljenje ali kaj drugega, morda ne bodo dobili natančnih odčitkov kostne mase.
Spodaj so rezultati predvidene kostne mase pri osebah, starih od 20 do 40 let, ki naj bi imele največjo količino kostne mase glede
na težo. (Vir: Znanstveni inštitut za telesno težo TANITA)
Spodnja tabela naj vam služi kot vodič za primerjavo vaših odčitkov kostne mase.
Ženske: Povprečje predvidene kostne mase
Manj kot 110 funtov
4,3 funta

Teža (funt)
110 funtov – 165 funtov
5,3 funta

165 funtov in več
6,5 funta

Manj kot 50 kg
1,95 kg

Teža (kg)
50 kg – 75 kg
2,40 kg

75 kg in več
2,95 kg

209 funtov in več
8,1 funta

Manj kot 65 kg
2,66 kg

Teža (kg)
65 kg – 95 kg
3,29 kg

95 kg in več
3,69 kg

Moški: Povprečje predvidene kostne mase
Manj kot 143 funtov
5,9 funta

Teža (funt)
143 funtov – 209 funtov
7,3 funta

*funt je ocena, izračunana glede na kg.

Opomba:
•• Spodaj naštete osebe lahko dobijo različne odčitke, zato naj jim dane vrednosti služijo zgolj kot referenca.
– starejše osebe
– ženske med menopavzo ali po njej
– ljudje, ki se zdravijo s hormonsko terapijo
•• »Predvidena kostna masa« je predvidena statistična vrednost na podlagi povezave s količino brez maščobe (tkiva, ki niso
maščobna). »Predvidena kostna masa« ni neposredna ocena trdote ali trdnosti kosti ali tveganja za zlome kosti.
Če ste zaskrbljeni glede svojih kosti, priporočamo, da se posvetujete z zdravnikom specialistom.

Kaj je indeks telesne mase (ITM)? (primerna starost 5–99)
Ta funkcija označuje odnos med višino in težo.
Svetovna zdravstvena organizaciji (WHO) ocenjuje, da je optimalen indeks med 18,5 in 25.
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Odpravljanje težav
Če imate težave z napravo, pred zahtevo za popravilo preberite naslednje informacije.
Težava

Referenčna
stran

Preverite

Če pritisnete gumb, se prikaže zaslon
z nastavitvami regije.
Če pritisnete gumb, se prikaže zaslon
z nastavitvami časa in datuma.

Ali so baterije vstavljene pravilno?
Ali so baterije izrabljene?
Ali sta konca baterij prekrita s plastiko ali umazanijo?
Preverite usmerjenost baterij in jih vstavite pravilno.
Baterije so izrabljene. Čim prej jih zamenjajte.
Baterije so izrabljene. Čim prej jih zamenjajte.
(»
« se morda ne bo prikazalo, če je preostala napolnjenost baterij
prenizka.)
Za merjenje telesne sestave je treba nastaviti regijo, čas in datum. Nastavite regijo, čas
in datum.
Za merjenje telesne sestave je treba nastaviti čas in datum.
Nastavite čas in datum.

Prikaže se »

Ali sta čas in datum nastavljena pravilno?

Nič se ne prikaže, ne glede na to, kateri gumb
pritisnem.
Prikaže se »

«.

Besedilo izgine takoj po tem, ko se prikaže.

«.

12–13

Naprava se med meritvijo izklopi (prikaz izgine).

Ali ste med meritvijo stopili z merilne plošče?

Med meritvijo se prikaže »

Meja 200 kg za meritev je bila presežena. (V tem primeru meritev ni mogoča.)

Med meritvijo se prikaže »-○.○○kg«.
Med meritvijo se prikaže »

Ali ste stopili na merilno ploščo, preden se je prikazalo »

«.

Ali ste izbrali ID številko druge osebe?

Prikazana meritev teže je očitno napačna.

Napravo za meritev postavite na trdna, ravna in stabilna tla.

Prikazani odstotek telesne maščobe po meritvi je 5 %.
Pri meritvi s funkcijo samodejnega prepoznavanja se
prikaže ID številka druge osebe.
Prikazani so samo teža, ITM, odstotek telesne
maščobe, mišična masa, predvidena kostna masa
in utrip.
Telesne sestave ni mogoče izmeriti niti, ko so
podatki posameznika nastavljeni.
«.

Prikaže se »
«, ki vam
pove, da merilnika telesne sestave in pametnega
telefona ni mogoče povezati.
Večkrat se prikaže »

Prikaže se »

«.

«.

Prikaže se »
«.
Naprava in pametni telefon se ne moreta povezati.
Gumb »Izmeri telesno sestavo« v aplikaciji ne deluje.
Gumb »Vnesi podatke« v aplikaciji ne deluje.
Telesna teža ni stabilna.
Telesna teža je nižja od običajne.
Naprava se vklopi, čeprav je niste vklopili.
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«.

Eden ali več elementov meritve presega mejo za meritev. (V tem primeru meritev ni mogoča.)

Prikazana je samo teža.

Prikaže se »

«?

Preden stopite na merilno ploščo, počakajte, da se prikaže »
Ali so nastavitve osebnih podatkov napačne?

Po meritvi se za telesno sestavo prikaže
«.
»

6

12

Preden stopite na merilno ploščo, napravo vklopite.

«.

6

6

Ali ste se med meritvijo premaknili?

Med meritvijo se prikaže »
«.
Ko stopim na merilno ploščo, se ne prikaže nič.

6

Močno stisnite ročaj.
Za otroke do 5 let je prikazana samo teža.
Odstotkov telesne maščobe, ki so nižji od 5 %, ni mogoče izmeriti (prikaže se 5 %).
Če je vnesenih več ljudi s podobno težo in električno upornostjo, lahko pride do
napačnega prepoznavanja.
Za osebe, stare od 6 do 17 let, ni mogoče prikazati drugih elementov kot težo, ITM,
odstotek telesne maščobe, mišično maso, predvideno kostno maso in utrip.
Podatki posameznika so pomanjkljivo nastavljeni.
Telesno sestavo morate izmeriti enkrat po vnosu podatkov posameznika.
Ta potrditev se prikaže pri spreminjanju ali brisanju podatkov posameznika.
Ni
.
Ali sta naprava in pametni telefon znotraj komunikacijskega dosega?
Komunikacijski doseg za napravo je 5 m, če ni ovir.
Ali je v nastavitvah pametnega telefona vklopljen »Bluetooth«?
Pod možnostjo »Nastavitve« > »Bluetooth« v pametnem telefonu izbrišite registracijo
naprave, nato pa napravo poskusite ponovno povezati s pametnim telefonom.
Ali so se posamezni podatki za povezani pametni telefon izbrisali iz naprave za merjenje
telesne sestave? Pod možnostjo »Nastavitve« > »Bluetooth« v pametnem telefonu
izbrišite registracijo naprave, nato pa napravo poskusite ponovno povezati s pametnim
telefonom.

29
12,14,15
7–10
16
29
9,12
11,12
29
29
13,14
29
8,10
19
29
7
7
7

Odstranite in zamenjajte baterije.

6

Ali je v nastavitvah pametnega telefona vklopljen »Bluetooth«?
Povezava med aplikacijo in napravo je omogočena samo, ko je naprava izklopljena.
Prepričajte se, da je naprava izklopljena, nato pa poskusite znova.
Če jo uporabljate na mehki površini, kot je preproga, se spodnja stran merilne plošče
lahko dotika podlage, kar preprečuje natančne odčitke.
Meritve izvajajte na trdnih, ravnih in stabilnih tleh.

7

Ali se v bližini naprave uporablja naprava, ki ima funkcijo komuniciranja, mikrovalovna
pečica ali druga naprava, ki oddaja radijske valove, kot je brezžični telefon?

9,12
5

Specifikacije
RD-545

Najvišja dovoljena teža
200 kg / 440 funtov

Zvišanje teže

0–100 kg/0,05kg 100 kg–200kg/0,1kg
0–200 funtov/0,1 funta 200–440 funtov/0,2 funta

Primerna starost
Skupna in sestavljena mišična masa
18–99 let
Skupna in sestavljena kakovost mišic
18–99 let
Skupna in sestavljena telesna maščoba (%)
5–99 let
Ocena postave
18–99 let
Ocena visceralne maščobe
18–99 let
Starost metabolizma
18–99 let

Odlaganje

Bazalni metabolizem
18–99 let

To je elektronska naprava.
Odvrzite jo kot elektronsko napravo, ne kot običajen
gospodinjski odpadek. Pri odlaganju upoštevajte predpise,
ki so veljavni za vaše območje.

Kostna masa
18–99 let
% vode v telesu
18–99 let
Indeks telesne mase
5–99 let

Baterij ni dovoljeno mešati s potrošniškimi odpadki!
Kot potrošnik ste pravno zavezani vrniti rabljene ali izpraznjene
baterije. Stare baterije lahko odvržete na javnih zbirnih točkah
v vašem mestu ali tam, kjer prodajajo baterije in so na voljo
posebej označene zbirne škatle. V primeru odlaganja naprave iz nje
odstranite baterije in jih prav tako odvrzite na zbirni točki.

Osebni podatki

4 spominska mesta

Napajanje

4 alkalne baterije AA (priložene)

Poraba energije
Največ 120 mA

Merilni tok

50 kHz, 6,25 kHz, 100 gA

••Oblika in specifikacije izdelka se lahko kadar koli spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
••Oznaka in logotipi besede Bluetooth so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsakršna raba teh oznak s strani podjetja TANITA

Corporation pa je stvar licenčnega dogovora.

••Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.
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