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Úvod
Gratulujeme k zakoupení iHealth HS6 s technologií Wi-Fi. HS6 není pouze obyčejná váha,
ale s rozmanitými funkcemi a možností propojení s aplikací iHealth MyVitals se stává
plnohodnotným tělesným analyzátorem, který vás povede za vašemi cíli.

Obsah balení
Balení obsahuje:
• iHealth Core HS6 osobní tělesný analyzátor
• Uživatelskou příručku
• 4x AAA baterie

Kompatibilita zařízení
Zařízení komunikuje s těmito zařízeními:
• Zařízení Apple s iOS 6.0 a vyšší
• iPhone 4 a novější
• iPad mini a novější
• iPad (2. generace) a novější
• iPod touch (4. generace) a novější
• Zařízení Android se systémem 4.0 a vyšší
• Samsung Galaxy S2, S3, S4, S5
• Samsung Galaxy Note II, III
• Samsung Mega 6.3
• LG NEXUS 4, 5
• HTC One M7, M8
• HTC Droid DNA
Seznam podporovaných zařízení se může měnit. Pro aktuální výpis podporovaných
zařízeních navštivte ihealthlabs.com/support/.

Mobilní aplikace
Stáhněte si aplikaci iHealth MyVitals 2 pomocí QR kódu níže nebo přímo z AppStore nebo
Google Play. Následujte instrukce po prvním otevření aplikace pro založení uživatelského
profilu. Údaje zadávejte přesně a svědomitě, zadané hodnoty ovlivňují následné výpočty!
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Konktivita WiFi
iHealth Core HS6 osobní tělesný analyzátor je kompatibilní s domácími routery používající
Wi-Fi standard 802.11 b/g/n (2,4 GHz), zabezpečení WEP, WPA a WPA2.

První zapnutí
1. Stáhněte si aplikaci iHealth MyVitals 2, viz. výše.
2. Zapnutí zařízení
2.1. Displej zobrazí “SET” po prvním zapnutí. Pokud ne, stiskněte tlačítko pod krytem
baterií.

3. Připojení k WiFi
3.1. Vyjměte proužek z přihrádky na baterie.
3.2. Připojte vaše mobliní zařízení k preferované WiFi.
3.3. Ujistěte se, že displej ukazuje “SET”, a zapněte aplikace iHealth MyVitals 2.
Vyberte iHealth Core HS6 zařízení a následujte kroky v aplikaci.
3.4. Oskenujte QR kód na zadní straně zařízení pro propojení zařízení. Zadejte heslo
k vašemu routeru.
3.5. Jakmile zařízení naváže spojení, začne blikat ikonka WiFi v levém horním rohu
displeje váhy.

4. Změření vaší telěsné charakteristiky
4.1. Zapněte iHealth Core HS6 klepnutím nohou do váhy. Vyčkejte, než zařízení
zobrazí “0.0” a symbol WiFi se ustálí.

4.2.

Bosýma nohama se postavte na všechny čtyři elektrody. Vyčkejte několik
sekund, než proběhne měření. Zařízení zobrazí vaši tělesnou hmotnost,
následně i procento tělesného tuku. V případě, že máte oblečené ponožky, váha
zobrazí pouze tělesnou hmotnost (to samé v případě selhání měření).
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Detailní charakteristiku vašeho těla můžete zobrazit otevřením aplikace.

5. Měření pokojové teploty a vlhkosti
5.1. Zapněte ťuknutím zařízení, displej zobrazí “0.0”.
5.2. Po klepnutí do pravého či levého spodního rohu se zobrazí pokojová teplota
a vlhkosti na několik sekund.

6. Měření bez mobilního zařízení
6.1. Zařízení je schopné obsáhnout až 10 uživatelů. Zařízení dokáže uživatele
automaticky rozeznat podle nově zaznamenané hmotnosti. Pokud je hmotnost
dvou a více uživatelů podobná, displej zobrazí číslo uživatele ve formě “User #?”.
Jemným stisknutím pravého nebo levého spodního rohu zařízení můžete vybrat
cíleného uživatele. Zařízení potvrdí Vaši volbu po třech vteřinách.
6.2. Měření je automaticky nahrávané na cloudové úložiště.

Upozornění: V případě potřeby změny či obnovení WiFi připojení, například z důvodu
změny poskytovatele nebo routeru, opakujte kroky č. 2 a 3.

Aktualizace software
Čas od času je vydána aktualizace software pro zlepšení výkonu. Pokud je aktualizace
nově dostupná, zobrazí se informační hláška v aplikaci. Následujte kroky níže pro
provedení aktualizace:
1. Připojte zařízení k WiFi síti, viz krok č. 3 v kapitole “První zapnutí”.
2. Aplikace vás požádá o povolení k provedení aktualizace.
3. Aktualizace se začne stahovat. Na displeji váhy uvidíte kurzor pohybující se zleva
doprava. Displej zobrazí “0.0”, jakmile je akutalizace kompletní.
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Použití
Zařízení iHealth Core HS6 je přesné elektronické zařízení navržené pro použití dospělými
osobami. Za pomocí plně elektronické metodiky a tlakových senzorů neinvazivně měří
jednotlivé veličiny.
Je důležité, aby těhotné ženy konzultovaly použití tohoto přístroje se svým lékařem ještě
před prvním použitím. Změna hydratace těla může vést k nepřesným výsledkům. Pro více
informací kontaktujte svého lékaře nebo zdravotního pracovníka.
Zařízení vždy skladujte v suchém prostředí a mimo dosah silných magnetických polí, hrozí
poškození zařízení.

Offline pamět
Váha dokáže udržet až 200 měření pro každého uživatele. Pokud je pamět plná, zařízení
začne přepisovat nejstarší měření.

Specifikace
1.
2.
3.
4.
5.

Název zařízení: iHealth CORE HS6 WiFi osobní tělesný analyzátor
Model: HS6
Klasifikace: Vnitřně napájeno
Napájení: 4×1.5V AAA baterie
Rozsah měření:
5.1. Tělesná hmotnost: 5 – 180 kg
5.2. Tělesný tuk: 5.0 – 65.0 %
5.3. Teplota: 5 – 40 °C
5.4. Vlhkost: 20 – 85 % RH
6. Přesnost:
6.1. Tělesná hmotnost: +/- 0,5 kg (5 – 50 kg), +/- 1 % (50 – 180 kg)
6.2. Tělesný tuk: +/- 1 %
7. Provozní teplota: 5~40 °C
8. Provozní relativní vlhkost: 20~85 %
9. Provozní atm. tlak: 86~106 kPa
10. Skladovací teplota: -20~55 °C
11. Skladovací relativní vlkhost: ≤ 90 %

Bezpečnostní informace
1. Váhu nepoužívejte na nerovném či měkkém podkladu, např. kobereci.
2. Zařízení je navrženo pro dospělé osoby. Kojenci, děti či jiné osoby, které nedokáží stát
bez pomoci, by neměli zařízení používat.
3. Vyhýbejte se používání tohoto zařízení blízko silných magnetických polí.
4. Zařízení je testováno pro výdrž minimálně 10 000 měření nebo dva roky používání.
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5. Zařízení splňuje část 15 FCC standard.
5.1. Toto zařízení nezpůsobuje žádná škodlivá rušení.
5.2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může
způsobit nežádoucí provoz.
6. Jakékoliv nepovolené úpravy znehodnocují záruku iHealth Lab Inc. Toto zařízení bylo
testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 standard FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému
rušení při instalaci v domácnosti.Toto zařízení vytváří a používá radiové frekvence
a pokud není používáno v souladu s návodem, může způsobovat rušivou interferenci
rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní
instalaci. Pokud zařízení vytváří rušivé frekvence pro jiný příjem, což lze zjistit
zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme následný postup:
6.1. Přeorientujte nebo přemístěte anténu.
6.2. Zvětšete vzdálenost mezi zařízeními.
6.3. Zapojte zařízení do jiného elektrického obvodu.
6.4. Kontaktujte prodejce či zkušeného technika
7. Toto zařízení je v souladu se standardy RSS “Industry Canada license-exempt”. Provoz
zařízení podléhá těmto podmínkám:
7.1. Zařízení nesmí způsobovat žádné rušení.
7.2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může
způsobit nežádoucí provoz.
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Výhradní dovozce pro ČR a Slovensko:
EasyCo s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10
Česká republika
tel.: (+420) 261 211 521, 261 224 555
www.easystore.cz
www.easyco.cz
info@easystore.cz
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