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SUOMI

Hyvä asiakas
Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Beurer edustaa korkealaatuisia ja perusteellisesti 
tutkittuja tuotteita, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: lämpö, paino, verenpaine, kehon lämpötila, syke, 
pehmeät hoitomuodot, hieronta, kauneudenhoito, lastenhoito ja ilma.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta 
ja laitteen muita käyttäjiä varten.
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Beurer-tiimi 
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Pakkauksen sisältö
• Pikaohje
• Diagnoosivaaka BF 600 
• 2 x 1,5 V:n AAA-paristo
• Tämä käyttöohje

1. Tietoa tuotteesta
Laitteen toiminnot
Tämä diagnoosivaaka mittaa painon ja analysoi kehosi ominaisuuksia.  
Se on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön.
Vaakaan voidaan tallentaa enintään 8 henkilön mittausarvot seuraavista toiminnoista:
• paino ja painoindeksi (BMI)
• kehon rasvapitoisuuden mittaus
• kehon vesipitoisuus
• lihasmassan määrä
• luumassan määrä sekä
• peruskulutus (BMR) aktiviteettikulutus (AMR).

Vaa’assa on myös seuraavat lisätoiminnot:
• yksikköjen kilogramma ”kg”, pauna ”lb” ja naula ”st” valinta
• automaattinen virrankatkaisutoiminto
• heikon paristotilan ilmoitin
• automaattinen käyttäjän tunnistus
• viimeisten 30 mittauksen tallennus kahdeksalle käyttäjälle, jos tiedonsiirto sovellukseen ei ole käytössä
• Tuote hyödyntää Bluetooth® Low Energy -teknologiaa, ja se toimii taajuusalueella 2,402–2,480 GHz. Sen 

lähetysteho on enintään 0 dBm.

Järjestelmävaatimukset
Vähintään iOS-versio 8.0, vähintään Android™-versio 4.4, jossa Bluetooth® 4.0. 
Luettelo yhteensopivista laitteista: 
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2. Merkkien selitykset
Käyttöohjeessa käytetään alla kuvattuja symboleja:

 VAROITUS  Varoitus loukkaantumisvaaroista tai terveyttä uhkaavista vaaroista.

 HUOMIO Turvallisuusvaroitus mahdollisista laitteelle/lisävarusteille aiheutuvista vaurioista.

 Huomautus  Huomautus tärkeistä tiedoista.

3. Varoitukset ja turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta 
ja laitteen muita käyttäjiä varten. 

 VAROITUS
• Lääketieteellistä implanttia (kuten tahdistinta) käyttävät ihmiset eivät saa käyttää 

vaakaa. Implanttien toiminta saattaa häiriintyä.
• Älä käytä laitetta, jos olet raskaana. 
• Älä koskaan seiso ainoastaan vaa’an uloimmalla reunalla. Kaatumisvaara!
• Paristojen nieleminen voi olla hengenvaarallista. Säilytä paristot ja vaaka pienten las-

ten ulottumattomissa. Jos paristo on nielty, käänny välittömästi lääkärin puoleen.
• Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa (tukehtumisvaara).
• Älä astu vaa’alle märin jaloin äläkä silloin, kun vaa’an pinta on kostea. Liukastumisvaara!

 Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet
• Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta 

vedellä ja hakeudu lääkäriin.
•  Nielemisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten 

lasten ulottumattomissa!
• Tarkista, että paristot on asennettu napaisuusmerkintöjen plus (+) ja miinus (-) mukaisesti.
• Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.
• Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
•  Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
• Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
• Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja. 
• Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
• Älä käytä ladattavia paristoja!
• Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.

 Yleisiä ohjeita 
• Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei lääkinnälliseen tai kaupalliseen käyt-

töön. 
• Huomaa, että tekniset mittauspoikkeamat ovat mahdollisia, sillä laitetta ei ole tarkoitettu ammatilli-

seen tai lääkinnälliseen käyttöön.
• Jos poikkeavia mittaustuloksia (vaa’an ja sovelluksen välillä) ilmenee, käytä ainoastaan vaa’an 

näyttämiä mittausarvoja.
• Vaa’an suurin sallittu kuormitus on 180 kg (396 lb/28 st). Vaaka ilmoittaa punnitun painon sekä luu-

massan määrän sadan gramman (0,2 lb) tarkkuudella.
• Kehon rasva- ja vesipitoisuuden sekä lihasmassan näyttöväli on 0,1 %.
• Kaloritarpeen näyttöväli on yksi kcal.
• Toimitushetkellä vaa’an oletusasetuksina ovat ”cm” ja ”kg”. Oletusasetuksia voi muuttaa sovelluk-

sella laitteen käyttöönoton aikana.
• Aseta vaaka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle (ei maton päälle). Tarkan mittauksen edellytyksenä 

on, että vaakaa käytetään tukevalla alustalla.
• Suojaa laite iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta ja suo-

rilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmittimet).



4

• Korjauksia saa tehdä vain Beurerin asiakaspalvelu tai valtuutettu myyjä. Tarkista ensin paristot ja 
vaihda ne tarvittaessa ennen jokaista reklamaatiota.

• Takaamme, että tämä tuote vastaa eurooppalaista radiolaitedirektiiviä (RED) 2014/53/EC. Ota 
yhteyttä ilmoitettuun huolto-osoitteeseen, mikäli haluat yksityiskohtaisempia tietoja, kuten 
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Säilytys ja hoito
Mittausarvojen tarkkuus ja laitteen käyttöikä riippuvat huolellisesta käsittelystä:

 HUOMIO
• Aika ajoin laite on puhdistettava. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita äläkä koskaan upota lai-

tetta veteen.
• Varmista, ettei vaa’an pinnalla ole nesteitä. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuh-

tele laitetta juoksevan veden alla.
• Älä säilytä mitään esineitä käyttämättömänä olevan vaa’an päällä.
• Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta ja 

suorilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmittimet).
• Älä paina vaa’an painikkeita väkivalloin äläkä käytä teräviä esineitä painikkeiden painamiseen.
• Älä altista vaakaa korkeille lämpötiloille tai voimakkaille sähkömagneettikentille (esimerkiksi mat-

kapuhelimet).

4. Tietoja
Mittausperiaate
Vaaka toimii bioelektrisen impendanssin (BIA) periaatteella. Eri kehonkoostumuksia koskevat mittaukset 
voidaan tehdä muutaman sekunnin kuluessa huomaamattoman ja täysin luotettavan ja turvallisen sähkö-
virran avulla. 
Elektroninen impendanssimittaus mittaa kehon rasvaprosentin ja muita arvoja ottaen samalla huomioon 
pysyvät tai yksilölliset arvot (ikä, paino, sukupuoli, aktiviteettitaso). Lihaskudos ja vesi johtavat hyvin säh-
köä, joten niiden vaste on vähäinen. Luiden ja rasvakudoksen johtavuus on sitä vastoin vähäisempää, sillä 
rasvasolujen ja luiden vaste on korkeampi eivätkä ne juuri johda sähkövirtaa.

Huomaa, että diagnoosivaa’an tuottamat arvot eivät täysin vastaa kehon lääketieteellisiä, todellisiin ana-
lyysimenetelmiin perustuvia arvoja. Ainoastaan lääkäri voi lääketieteellisiä menetelmiä (esim. tietokoneto-
mografia) käyttäen määritellä tarkasti kehon rasva- ja vesipitoisuuden sekä lihas- ja luumassan osuuden.

Yleisiä ohjeita
• Pyri punnitsemaan itsesi aina samaan aikaan päivästä, jotta voit paremmin vertailla punnitustuloksia. 

Käy vaa’alla mieluiten aamuisin ilman vaatteita, heti WC:ssä käynnin jälkeen ennen aamupalan syöntiä.
• Tärkeää mittauksen yhteydessä: Kehon rasvapitoisuus mitataan ainoastaan paljain jaloin. Jalkapohjat 

kannattaa kostuttaa kevyesti.
 Täysin kuivat tai voimakkaasti kovettuneet jalat voivat antaa epätarkkoja tuloksia, sillä niiden johtavuus 

on liian alhainen.

  Huomautus: Molempien jalkojen, säärien, pohkeiden ja reisien ei tule koskettaa toisiaan. Muuten 
mittausta ei voida suorittaa oikealla tavalla.

• Seiso punnituksen aikana pystyasennossa ja liikkumatta.
• Älä punnitse itseäsi muutamaan tuntiin epätavallisen ruumiillisen rasituksen jälkeen.
• Ole ennen painon mittausta noin 15 minuuttia jalkeilla, jotta kehossa oleva vesi ehtii jakaantua.
• Pitkäkestoista suuntausta on pidettävä vertailukelpoisempana. Tavallisesti muutaman päivän sisällä 

tapahtuvat lyhytaikaiset painonvaihtelut liittyvät nestehukkaan; kehon vesipitoisuus on kuitenkin tärkeää 
yleiselle hyvinvoinnille.

Rajoitukset
Kehon rasva- ja muut pitoisuudet voivat vaihdella, ja mittaustulokset voivat olla virheellisiä seuraavissa 
tapauksissa:
• alle 10-vuotiailla lapsilla
• kilpaurheilijoilla ja kehonrakentajilla
• henkilöillä, joilla on kuumetta, jotka ovat dialyysihoidossa, joilla on turvotusta tai joilla on osteoporoosi
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• henkilöillä, joilla on käytössään sydän- ja verisuonilääkitys
• henkilöillä, jotka käyttävät verisuonia laajentavia tai supistavia lääkkeitä
• henkilöillä, joilla on huomattavia anatomisia poikkeavuuksia jalkojen pituudessa suhteessa muuhun 

kehoon (jalkojen pituus huomattavan lyhyt tai pitkä).

5. Laitteen kuvaus
Takapuoli

21
1. Paristokotelo

2. Mittayksikkö-/reset-painike

Näyttö

3

4

3.  Bluetooth®-symboli näyttää yhteyden 
vaa’an ja älypuhelimen välillä

4. Mittausarvot

6. Vaa’an käyttöönotto sovelluksella
Jotta voit määrittää kehosi rasvapitoisuuden ja muut arvot, sinun on tallennettava vaakaan henkilökohtai-
set käyttäjätietosi.
Vaa’assa on 8 käyttäjämuistipaikkaa, joihin sinä ja esimerkiksi perheenjäsenesi voitte tallentaa henkilökoh-
taiset asetuksenne.
Käyttäjiä voidaan lisätä myös muiden mobiilipäätteiden kautta, joihin on asennettu ”beurer 
HealthManager“-sovellus, tai vaihtamalla käyttäjäprofiilia sovelluksessa (katso sovelluksen asetukset).

Jotta Bluetooth®-yhteys pysyy käyttöönoton aikana aktiivisena, pitele älypuhelinta vaa’an läheisyydessä.

– Ota Bluetooth® käyttöön älypuhelimen asetuksista.

  Huomautus: Bluetooth®-laitteet, kuten tämä vaaka, eivät välttämättä näy Bluetooth®-laiteluettelon 
yleisissä asetuksissa. 

– Aseta paristot paikoilleen ja aseta vaaka tukevalle alustalle (vaa’an LCD-näytöllä vilkkuu ”App”).

– Lataa maksuton ”beurer HealthManager” -sovellus Applen App Store (iOS) tai Googlen Play 
(Android).

– Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita.

– Syötä BF 600 -laitteeseen liittyvät tiedot.
 Seuraavien tietojen tulee olla syötettyinä ”beurer HealthManager“ -sovellukseen:

Käyttäjätiedot Asetusarvot
Sukupuoli mies (  ), nainen (  )
Pituus 100–220 cm (3’ 3,5”–7’ 2,5”)
Ikä 10–100 vuotta
Aktiviteettitaso 1–5
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Aktiviteettitaso
Keski- ja pitkäkestoinen tarkkailu on ratkaisevaa aktiviteettitason valinnassa.

Aktiviteettitaso Liikunta
1 Ei mitään.

2 Vähäinen: vähäinen tai kevyt ruumiillinen rasitus 
(esim. kävely, kevyt puutarhatyö, voimisteluharjoitukset).

3 Keskitaso: ruumiillista rasitusta vähintään 2–4 kertaa viikossa 
30 minuuttia kerrallaan.

4 Korkea: ruumiillista rasitusta vähintään 4–6 kertaa viikossa 
30 minuuttia kerrallaan.

5 Erittäin korkea: intensiivinen ruumiillinen rasitus, täysitehoinen harjoittelu tai 
raskas päivittäinen ruumiillinen työ vähintään yksi tunti kerrallaan.

Sovellus valitsee käyttäjälle seuraavan vapaana olevan vaa’an käyttäjämuistin (P01–P08).

– Mittauksen suorittaminen
Jotta käyttäjä voidaan tunnistaa automaattisesti, ensimmäinen mittaus tulee kohdistaa käyttäjän hen-
kilökohtaisiin käyttäjätietoihin. Sovellus kehottaa sinua toimimaan näin. Nouse vaa’alle mieluiten paljain 
jaloin. Varmista, että seisot elektrodien päällä rauhallisesti ja tasaisesti molemmilla jaloilla.
Jatka kohtaan 8. Mittauksen suorittaminen.

7. Vaa’an käyttöönotto ilman sovellusta
Suosittelemme laitteen käyttöönottoa ja kaikkien asetusten määrittelyä sovelluksen kautta. Katso kohta 6. 
Vaa’an käyttöönotto sovelluksella. Tämä voidaan kuitenkin tehdä myös laitteella.
Poista paristot pakkaussuojuksesta ja aseta ne vaakaan napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Jos vaa’an 
näyttöön ei ilmesty mitään, poista paristot kokonaan ja aseta ne uudelleen paikoilleen.
Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle. Tarkan mittauksen edellytyksenä on, että vaakaa käytetään 
tukevalla lattiapäällysteellä varustetulla alustalla. 
Paina SET-painiketta.
Aseta sitten vuosi/kuukausi/päivä sekä tunti/minuutti painikkeilla  ja vahvista valintasi SET-painik-
keella.
Vaa’an näytölle ilmestyy 0.0. Paina SET-painiketta uudelleen. Näytölle ilmestyy P-01 tai viimeksi käytetty 
vaa’an käyttäjämuisti. Valitse haluamasi käyttäjämuisti (P-01–P-08) nuolilla ” ” ja paina SET-painiketta. 
Määritä omat asetuksesi, kuten sukupuoli, pituus jne. Katso kohta 6. Vaa’an käyttöönotto sovelluksella 
(taulukko). Vahvista jokainen yksittäinen asetus SET-painikkeella. Tietojen syöttämisen jälkeen näytölle 
ilmestyy PIN-tunnus. Tarvitset sitä, jos laite yhdistetään myöhemmin sovellukseen. Sen jälkeen näytölle 
ilmestyy 0.0.
Jotta käyttäjä voidaan tunnistaa automaattisesti, ensimmäinen mittaus tulee kohdistaa käyttäjän henkilö-
kohtaisiin käyttäjätietoihin. Nouse vaa’alle mieluiten paljain jaloin. Varmista, että seisot elektrodien päällä 
rauhallisesti ja tasaisesti molemmilla jaloilla.

7.1 Vaa’an yhdistäminen sovellukseen myöhemmin
Jos vaaka on otettu käyttöön ilman sovellusta, laitteeseen määritetyt käyttäjätiedot voidaan siirtää ja aset-
taa sovellukseen seuraavalla tavalla:

– Lataa maksuton ”beurer HealthManager” -sovellus Applen App Store (iOS) tai Googlen Play 
(Android).

– Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita.
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8. Mittauksen suorittaminen 
Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle. Tarkan mittauksen edellytyksenä on, että vaakaa käyte-
tään tukevalla lattiapäällysteellä varustetulla alustalla. 

8.1 Diagnoosi

Nouse vaa’alle paljain jaloin. Varmista, että seisot elektrodien päällä rauhallisesti 
ja tasaisesti molemmilla jaloilla.

  Huomautus: Mittaustulos on virheellinen, jos mittaus suoritetaan sukat 
jalassa.

Vaaka aloittaa mittauksen välittömästi. 

Ensin näytetään paino.

Kehonkoostumusmittauksen (BIA) aikana näytöllä näkyy .

Jos käyttäjä on määritetty, näytöllä näkyy P-01–P-08 ja kaikki seuraavat mittausarvot 
tallennetaan:
1. Painoindeksi (BMI)
2. Kehon rasvapitoisuus prosenteissa 
3. Kehon vesipitoisuus prosenteissa 
4. Lihasmassan osuus prosenteissa 
5. Luumineraalin osuus kilogrammoissa 
6. Peruskulutus (BMR) kilokaloreina
7. Aktiviteettikulutus (AMR) kilokaloreina

  Huomautus: Jos käyttäjää ei tunnisteta, mittaus suoritetaan ilman käyttäjäprofiilia (esim. P-01) ja 
laite näyttää ainoastaan painon. Mittausta ei tallennetta. 
Näin tapahtuu, jos mitattu paino poikkeaa käyttäjän edellisestä mittauksesta ± 3 kg:lla tai mitattu 
paino vastaa toisen käyttäjän painoa ± 3 kg:n erotuksella. Mittaus tulee tällöin toistaa käynnistä-
mällä vaaka uudelleen ja valitsemalla oikea käyttäjämuisti (P01–P08) painikkeella . Suorita mittaus 
uudelleen.

8.2 Paino

Nouse vaa’alle kengät jalassa. Varmista, että seisot vaa’an päällä rauhallisesti ja 
tasaisesti molemmilla jaloilla. Vaaka aloittaa mittauksen välittömästi.
Ensin näytetään paino.

LCD-näytölle ilmestyy hetkeksi . Kehonkoostumusmittausta (BIA) ei suoriteta. 

Jos käyttäjä on määritetty, näytöllä näkyy esimerkiksi P-01 ja paino tallennetaan.

  Huomautus: Jos käyttäjää ei tunnisteta, mittaus suoritetaan ilman käyttäjäprofiilia (esim. P-01) ja 
laite näyttää ainoastaan painon. Mittausta ei tallennetta. 
Näin tapahtuu, jos mitattu paino poikkeaa käyttäjän edellisestä mittauksesta ± 3 kg:lla tai mitattu 
paino vastaa toisen käyttäjän painoa ± 3 kg:n erotuksella. Mittaus tulee tällöin toistaa käynnistä-
mällä vaaka uudelleen ja valitsemalla oikea käyttäjämuisti (P01–P08) painikkeella . Suorita mittaus 
uudelleen.
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9. Mittaustulokset
BMI (painoindeksi)
Kehon painoindeksi (BMI) on luku, jota käytetään usein painon arvioinnissa. Luku lasketaan painosta ja 
pituudesta seuraavan kaavan mukaan:
painoindeksi (BMI) = kehon paino ÷ pituus2. Painoindeksin yksikkö on siis [kg/m²]. Painoindeksin mukainen 
painojaottelu aikuisilla (yli 20-vuotiaat) tapahtuu seuraavien lukujen mukaisesti:

Luokka Painoindeksi (BMI)
Alipaino Huomattava alipaino < 16

Kohtuullinen alipaino 16–16,9

Lievä alipaino 17–18,4

Normaalipaino 18,5–25

Ylipaino Lievä lihavuus 25,1–29,9

Lihavuus (ylipaino) Lihavuus, aste I 30–34,9

Lihavuus, aste II 35–39,9

Lihavuus, aste III ≥ 40
Lähde: WHO 1999 (Maailman terveysjärjestö)

Kehon rasvapitoisuus
Seuraavat rasvapitoisuusarvot osoittavat rasvapitoisuuden prosentteina (%) (Pyydä tarvittaessa lisätietoja 
lääkäriltäsi!). 

Mies Nainen

Ikä vähän normaali paljon erittäin 
paljon Ikä vähän normaali paljon erittäin 

paljon
10–14 <11 % 11–16 % 16,1–21 % >21 % 10–14 <16 % 16–21 % 21,1–26 % >26 %
15–19 <12 % 12–17 % 17,1–22 % >22 % 15–19 <17 % 17–22 % 22,1–27 % >27 %
20–29 <13 % 13–18 % 18,1–23 % >23 % 20–29 <18 % 18–23 % 23,1–28 % >28 %
30–39 <14 % 14–19 % 19,1–24 % >24 % 30–39 <19 % 19–24 % 24,1–29 % >29 %
40–49 <15 % 15–20 % 20,1–25 % >25 % 40–49 <20 % 20–25 % 25,1–30 % >30 %
50–59 <16 % 16–21 % 21,1–26 % >26 % 50–59 <21 % 21–26 % 26,1–31 % >31 %
60–69 <17 % 17–22 % 22,1–27 % >27 % 60–69 <22 % 22–27 % 27,1–32 % >32 %
70–100 <18 % 18–23 % 23,1–28 % >28 % 70–100 <23 % 23–28 % 28,1–33 % >33 %

Urheilijoiden arvot ovat yleensä alhaisempia. Harrastetusta urheilulajista, harjoitteluintensiteetistä ja ruumiil-
lisesta kunnosta riippuen määritetyt arvot saattavat sijaita annettujen ohjearvojen alapuolella. Ota kuitenkin 
huomioon, että erittäin alhaiset arvot voivat aiheuttaa terveysvaaroja. 

Kehon vesipitoisuus
Kehon vesipitoisuuden osuus prosenteissa jakautuu tavallisesti seuraavalla tavalla:

Mies Nainen

Ikä huono hyvä erittäin 
hyvä Ikä huono hyvä erittäin 

hyvä
10–100 <50 % 50–65 % >65 % 10–100 <45 % 45–60 % >60 %

Kehonrasva sisältää suhteellisen vähän vettä. Siitä syystä kehon vesipitoisuus saattaa olla ohjearvoja 
alhaisempi sellaisilla ihmisillä, joiden kehon rasvapitoisuus on korkea Kestävyysurheilijoilla sitä vastoin 
arvot saattavat olla korkeammat alhaisen rasvapitoisuuden ja korkean lihasmassan vuoksi.
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Tällä vaa’alla mitatut kehon vesipitoisuudet eivät sovellu lääketieteellisten johtopäätösten tekoon esimer-
kiksi iästä johtuvasta nesteen kertymisen yhteydessä. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin. Yleisesti kannat-
taa pyrkiä korkeaan kehon vesipitoisuuteen.

Lihasmassan osuus
Lihasmassan osuus prosenteissa jakautuu tavallisesti seuraavalla tavalla:

Mies Nainen

Ikä vähän normaali paljon Ikä vähän normaali paljon
10–14 <44 % 44–57 % >57 % 10–14 <36 % 36–43 % >43 %
15–19 <43 % 43–56 % >56 % 15–19 <35 % 35–41 % >41 %
20–29 <42 % 42–54 % >54 % 20–29 <34 % 34–39 % >39 %
30–39 <41 % 41–52 % >52 % 30–39 <33 % 33–38 % >38 %
40–49 <40 % 40–50 % >50 % 40–49 <31 % 31–36 % >36 %
50–59 <39 % 39–48 % >48 % 50–59 <29 % 29–34 % >34 %
60–69 <38 % 38–47 % >47 % 60–69 <28 % 28–33 % >33 %
70–100 <37 % 37–46 % >46 % 70–100 <27 % 27–32 % >32 %

Luumassa
Muiden kehonosien tapaan myös luiden luonnolliseen kehitykseen kuuluu kasvu sekä hajoaminen ja 
ikääntyminen. Luumassa kasvaa voimakkaasti lapsuuden aikana ja saavuttaa huippunsa ihmisen ollessa 
30–40-vuotias. Ihmisen vanhetessa luumassa alkaa vähitellen vähentyä. Jos henkilö noudattaa terveellistä 
(erityisesti kalsium- ja D-vitamiinipitoista) ruokavaliota ja harrastaa liikuntaa säännöllisesti, hän voi hidastaa 
tätä kehitystä. Luuston vakautta voi vahvistaa myös kasvattamalla lihaksia tavoitteellisesti. Huomaathan, 
että tämä vaaka mittaa luiden mineraalipitoisuutta. Luumassaa on erittäin vaikeaa muuttaa, mutta tietyt 
tekijät (paino, pituus, ikä, sukupuoli) vaikuttavat siihen jossain määrin. Aiheesta ei ole saatavilla yleisesti 
hyväksyttyjä ohjeita tai suosituksia.

Peruskulutus (BMR)
Peruskulutus (perusaineenvaihdunta, BMR) on energiamäärä, jonka keho tarvitsee elintoimintojen ylläpitä-
miseen rauhallisessa olotilassa (esim. 24 tunnin kulutus sängyssä maaten). Tämä arvo riippuu olennaisesti 
painosta, pituudesta ja iästä.
Diagnoosivaaka ilmoittaa sen muodossa kcal/päivä, ja se lasketaan tieteellisesti hyväksytyn Harris-Bene-
dictin kaavan mukaan.
Keho tarvitsee tämän energiamäärän joka tapauksessa, ja se pitää toimittaa kehoon ravinnon muodossa. 
Pitkäaikaisesti alentunut toimitettava energiamäärä voi olla terveydelle haitallista.

Aktiviteettikulutus (AMR)
Aktiviteettikulutus (aktiivinen aineenvaihdunta, AMR) on energiamäärä, jonka aktiivisessa tilassa oleva 
keho tarvitsee. Ihmisen energiantarve kasvaa lisääntyneen ruumiinrasituksen mukaisesti, ja se voidaan 
määritellä diagnoosivaa’an aktiviteettitasoilla 1–5.
Jos mitattu paino halutaan ylläpitää, tarvittava energia pitää toimittaa kehoon ruoan ja juoman muodossa.
Mikäli energiamäärä jää pitkäaikaisesti tarvetta alhaisemmaksi, elimistö alkaa käyttää varastoimaansa 
rasvaa ja paino laskee. Mikäli energiamäärä on pitkäaikaisesti suurempi kuin laskettu aktiviteettikulutus 
(AMR), keho ei pysty kuluttamaan ylimääräistä energiaa, joten energia varastoituu kehoon rasvana ja paino 
nousee.

Tulosten ajallinen yhteys
 Huomaa, että vain pitkäkestoinen suuntaus on merkityksellistä. Muutaman päivän mittaiset lyhyt-

kestoiset painonvaihtelut ovat tavallisesti seurausta nestehukasta.

Tulosten tulkinta määräytyy kokonaispainon ja kehon prosentuaalisen rasva-, vesi- ja lihaspitoisuuksien muutos-
ten sekä muutosnopeuden mukaan.
Äkilliset muutaman päivän sisällä tapahtuneet muutokset pitää erottaa keskikestoisista (viikkojen aikana) ja 
pitkäkestoisista (kuukausien aikana) muutoksista.
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Perussääntönä voidaan sanoa, että lyhytkestoiset painonvaihtelut ovat riippuvaisia elimistön vesipitoisuu-
den määrästä, kun taas keski- ja pitkäkestoiset muutokset kohdistuvat rasvapitoisuuteen ja lihasmassaan.
• Kun paino laskee lyhytkestoisesti, mutta kehon rasvapitoisuus nousee tai pysyy samana, keho on vain 

menettänyt vettä esimerkiksi harjoittelun, saunomisen tai painoa nopeasti laskevan ruokavalion seurauk-
sena.

• Kun paino nousee keskikestoisesti ja kehon rasvapitoisuus laskee tai pysyy samana, kehon hyödyllisen 
lihasmassan määrä on lisääntynyt.

• Kun paino ja kehon rasvapitoisuus laskevat samanaikaisesti ruokavalio on toimiva ja kehon rasvapitoi-
suus laskee.

• Ihanteellisesti ruokavaliota tuetaan ruumiillisilla harjoituksilla, kuntoilulla tai voimaharjoituksilla. Ne kas-
vattavat kehon lihasmassaa.

• Kehon rasvapitoisuutta, vesipitoisuutta ja lihasmassaa ei saa laskea yhteen (osa kehon vesipitoisuudesta 
on lihaskudoksessa).

10. Lisätietoja
Käyttäjäprofiilit
Painon mittauksen (kengät jalassa) ja diagnoosimittauksen (paljain jaloin) yhteydessä voidaan tallentaa 
enintään kahdeksan eri käyttäjän tiedot.
Uuden mittauksen yhteydessä vaaka osoittaa mittauksen sille käyttäjälle, jonka viimeisin tallennettu arvo 
vastaa mitattua arvoa ± 3 kg:lla. Katso kohta 8.

Käyttäjälle osoitettujen mittausarvojen tallennus vaakaan ja tiedonsiirto sovellukseen
Jos sovellus ei ole päällä, uudet mittaukset tallentuvat vaakaan. Vaakaan voidaan tallentaa enintään 30 
mittausta jokaista käyttäjää kohden. Tallennetut mittausarvot siirtyvät automaattisesti sovellukseen, jos 
avaat sovelluksen Bluetooth-kantavuusalueella. 
Automaattinen tiedonsiirto on mahdollista, vaikka vaakaa ei ole kytketty päälle. 

Tallennettujen tietojen poistaminen
Voit halutessasi poistaa kaikki mittaukset ja vanhat käyttäjätiedot vaa’asta poistamalla laitteen paristot 
vähintään kymmenen sekunnin ajaksi. Paina sen jälkeen mittayksikkö-/reset-painiketta ja aseta samanai-
kaisesti paristot takaisin paikoilleen. Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan .
Poistaminen on tarpeellista, jos haluat esimerkiksi poistaa väärin määriteltyjä käyttäjiä tai käyttäjiä, jotka 
eivät enää käytä vaakaa.
Tämän jälkeen sinun tulee toimia luvun 6 ohjeiden mukaan (Käyttäjätiedot).

Paristojen vaihto
Vaa’assa on paristovaihdon näyttö. Jos vaakaa käytetään silloin, kun paristoissa on liian vähän virtaa, 
näytölle tulee ilmoitus ”Lo” ja vaaka sammuu automaattisesti. Tällöin paristot on vaihdettava (2 x 1,5 V:n 
AAA-paristo). Kaikki tallennetut mittaukset ja käyttäjät pysyvät tallennettuina laitteeseen.
Yhdistä vaaka sen jälkeen uudelleen sovellukseen. Järjestelmän aika aktivoituu.

 HUOMAUTUS:
• Käytä aina samantyyppisiä, samanmerkkisiä ja samanlaisella kapasiteetilla varustettuja paristoja.
• Älä käytä ladattavia paristoja.
• Käytä raskasmetallittomia paristoja.

11. Laitteen puhdistus ja hoito
Aika ajoin laite on puhdistettava.
Puhdista laite kostealla liinalla, jolle voit tarvittaessa lisätä hieman puhdistusainetta. 

 HUOMIO
• Älä missään tapauksessa käytä voimakkaita liuottimia tai puhdistusaineita!
• Älä koskaan upota laitetta veteen!
• Älä puhdista laitetta astianpesukoneessa!
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12. Hävittäminen
Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätepisteeseen tai 
toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot hävitetään asianmu-
kaisella tavalla.
Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä: 
Pb = paristo sisältää lyijyä
Cd = paristo sisältää kadmiumia 
Hg = paristo sisältää elohopeaa.

Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. 
Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Elect-
rical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

13. Ongelmien ratkaisu
Vaa’an näytölle ilmestyvät mittaukseen liittyvät virheilmoitukset:

Näyttö Syy Ratkaisu
Näytöllä näkyy vain 

paino. P01-P08 ei näy 
näytöllä.

Tuntematon mittaus, jolle ei 
voi määritellä käyttäjää tai jota 
ei voida määritellä selkeästi.

Valitse käyttäjä vaa’an painikkeella  tai 
aseta käyttäjäprofiili sovelluksella.
Katso kohta 10. Lisätietoja.

Rasvapitoisuus sijaitsee 
mitattavien arvojen ulkopuo-
lella (alle 4 % tai yli 65 %).

Toista mittaus paljain tai tarvittaessa hieman 
kostutetuin jaloin.
Jos näytöllä lukee edelleen , arvosi on 
mittausalueen ulkopuolella.

Vaa’an maksimikapasiteetti 
(180 kg) ylitettiin.

Älä aseta vaa’alle yli 180 kg:n painoa.

Paino näkyy 
virheellisenä.

Alusta ei ole vakaa ja tasai-
nen.

Aseta vaaka vakaalle ja tasaiselle alustalle.
Älä aseta vaakaa maton päälle.

Paino näkyy 
virheellisenä.

Rauhaton seisominen. Seiso liikkumatta.

Paino näkyy 
virheellisenä.

Vaa’assa on väärä nollapiste. Odota kunnes vaaka sammuu automaatti-
sesti. Käynnistä vaaka. Näytölle saattaa ilmes-
tyä C. Odota, kunnes näytöllä näkyy 0.0 kg. 
Suorita mittaus uudelleen.

Ei Bluetooth®-yhteyttä  
(  -symbolia ei näy).

Laite on kantaman ulottumat-
tomissa.

Avoimessa ulkotilassa kantavuus on noin 
15 metriä. Seinät ja sisäkatot heikentävät 
kantavuutta.
Muut radioaallot saattavat häiritä tiedonsiir-
toa. Älä sijoita vaakaa seuraavien laitteiden 
läheisyyteen: WLAN-reititin, mikroaaltouuni, 
induktioliesi jne.

Ei yhteyttä sovellukseen. Sulje sovellus kokonaan (myös taustalta).
Sammuta Bluetooth®-yhteys ja kytke se 
uudelleen päälle.
Sammuta älypuhelin ja kytke se uudelleen 
päälle.
Poista vaa’an paristot hetkeksi ja aseta ne 
takaisin paikoilleen.
Katso osoitteen www.beurer.com kohta FAQ.
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

Näyttö Syy Ratkaisu
Muistipaikat ovat täynnä. 
Uudet mittaukset tallennetaan 
vanhojen mittausten päälle.

Avaa sovellus. Tiedot siirtyvät automaatti-
sesti. Tiedonsiirto kestää korkeintaan minuu-
tin.

Vaa’an paristot ovat tyhjät. Vaihda vaa’an paristot.

Bluetooth® -sana ja niiden logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja 
käyttää näitä merkkejä Beurer GmbH lisenssillä. Muut tuotemerkit ja nimet ovat omistajiensa omaisuutta.


