
Manual do usuário RS-870BR

FitGo - Ideas for health

Balança Bluetooth de Bioimpedância

Sincroniza com um clique

Dispositivos móveis

12 parâmetros em 1 medição

Idade do

Multi Usuários

Peso Alvo

Os usuários podem definir sua meta de peso para personalizar seu próprio plano de 
saúde

Para o primeiro uso

1. Instalação da bateria
    Abra a porta da bateria, coloque as baterias com a polaridade correta.

2. Instalação do aplicativo
    Leia o código QR acima ou baixe FitGo da App Store ou Android Google Play

3. Registro
    Ligue o bluetooth no dispositivo móvel, execute o aplicativo FitGo, siga as instruções
    do aplicativo

Instrução do aplicativo

1. Editar Peso Alvo / Editar
Família - Adicionar membro
(até 8 membros)

2. Clique em EU 
    Configuração e, a seguir,
    Configuração da unidade / 
    Índice sanitário / Língua que
    você quiser.

3. Escolha o usuário e 
suba na balança

4. Os dados de 12 tipos de medição serão
mostrados como abaixo: 

5. Clique em Gráficos e
saiba os dados de histórico 
de medição.

Atenção

1. Não use a balança em pessoas que têm implantes corporais, como marca-passo,
    membros artificiais, dispositivos anticoncepcionais ou placas, ou parafusos, de metal.
    Isso pode fazer com que o dispositivo funcione mal ou produza um resultado impreciso.
    Em caso de dúvida, consulte seu médico.

2. Certifique-se de um bom contato entre os pés descalços e os eletrodos de metal, caso
    contrário, a balança irá exibir apenas seu peso.

3. Certifique-se de que a balança esteja em uma superfície plana e firme. Evite carpetes
    ou superfícies macias.

4. A superfície da balança ficará escorregadia se molhada. Por favor, certifique-se de que
    o vidro e seus pés estão secos. Seque antes de usar a balança. 

5. Esta balança não é a prova d´água. Não exponha à umidade excessiva.

6. Limpe a balança com um pano levemente umedecido. NÃO use nenhum agente de 
    limpeza químico / abrasivo para limpar a balança.

7. Remova as baterias, se a balança não for usada por um longo período de dias.

8. O aparelho destina-se exclusivamente para o uso doméstico.

9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
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Android App

Contas compartilhadas para 8 usuários no dispositivo.

Apple Health

Gordura MúsculoÁguaPeso IMC Osso

Gordura 
Visceral Corpo

ProteinaBMR Grau de 
Obesidade

Massa 
Magra


	Página 1

