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Благодарим ви, че закупихте този монитор за състава на тялото Tanita.

Този монитор е един от широката гама продукти за грижа за дома, произведени от Tanita.

Това ръководство с инструкции ще ви преведе през процедурите за настройка и ще очертае основните характеристики 
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Мерки за безопасност
Не използвайте монитора за телесен състав, ако имате електронен медицински имплант като пейсмейкър, тъй като той пропуска електрически 

сигнал с ниско ниво през тялото, което може да попречи на работата на импланта.

Бременните жени трябва да използват само функцията за тегло. Други функции не са предназначени за използване по време на бременност.

………………………………
………………………………………

……………………………………

Важни бележки за потребителите
Този монитор за състава на тялото е предназначен за възрастни и деца (на възраст 5-17 години), които имат неактивен до умерено активен начин на 

живот, и възрастни със спортен живот

Благодарение на големи инвестиции 

TANITA надгради A Кой трябва да 

използва Athlete Mo Възрастни на 

възраст над 18 години ·Тренирайте 

или тренирайте за 12 ·Са 

бодибилдъри. ·Професионални 

спортисти са ·Имайте доживотна 

история o Записаните данни могат да 

бъдат загубени Tanita не може да 

приеме никакви re Tanita не може да 

приеме никакви re

,
изяден и подходящ за по-широк кръг потребители.

шест месеца.

правете по-малко сега.

wer скокове.

данни.

на този продукт или претенции на трети страни.

Забележка:Процент телесни мазнини

хидратация поради суч

и може да бъде засегнат от дехидратация или над

напрегнати упражнения и др.

Характеристики и

Отпред Бутон за нагоре / извикване обратно

Електроди за крака Капак на батерията

Осветеност
КОМПЛЕКТ

/ Бутон за комуникация

Надолу

/ Бутон за избор на елемент

Кутия за батерии

Екран Бутон само за тегло / O Бутон за превключване на модула

Код на местоположението Ръководство за бърз старт Аксесоари
Контролен панел Електроди за петата

Батерии с размер AA (4)
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За Вашата безопасност
Поставете монитора върху твърда, равна повърхност, където има минимални вибрации, за да осигурите 

безопасно и точно измерване.

Този раздел обяснява предпазните мерки, които трябва да се вземат, за да се избегнат наранявания на потребителите на това устройство и други и за 

предотвратяване на щети на имущество. Моля, запознайте се с тази информация, за да осигурите безопасна работа на това оборудване.

Избягвайте прекомерен удар или вибрации на монитора.
Това може да повреди монитора или да причини неизправност, или може да доведе до изтриване на настройките.

Не използвайте и не съхранявайте този монитор на следните места.
· Места, които са изложени на пряка слънчева светлина, близо до отоплителни уреди или изложени директно на въздух от климатични модули и др.

· Места, където има сериозни температурни промени или силно количество вибрации.
· Места с високи нива на влажност или влага.Внимание Неспазването на инструкциите, подчертани с този знак, може да доведе до смърт или тежко нараняване.

Внимание
Неспазването на инструкциите, отбелязани с този знак, може да доведе до нараняване или повреда на 
имущество.

Това може да повреди монитора или да причини неизправност.

Не стъпвайте върху монитора, когато тялото ви е мокро (веднага след душ или вана и т.н.)
Уверете се, че сте подсушили напълно тялото и краката си, преди да използвате монитора. Ако не го направите, може да се подхлъзнете или да паднете, което да доведе до нараняване. Освен това мониторът 

не може да направи точни измервания, ако тялото или краката ви са мокри.Този знак показва действия, които са забранени.

Пазете от вода.

Този знак показва инструкции, които винаги трябва да се следват. Не използвайте вряща вода, бензол, разредител и др. за почистване на монитора.
Ако мониторът се замърси, накиснете мека кърпа във вода или неутрален домакински препарат, изцедете я старателно и избършете монитора, след което използвайте суха 

кърпа, за да избършете монитора.
Винаги…

Не се опитвайте да разглобявате монитора. Не модифицирайте това оборудване по никакъв 
начин. Не мийте монитора във вода.
Не потапяйте този монитор във вода.
Това може да повреди монитора или да причини неизправност.

Внимание
Уверете се, че сте поставили батериите с поляритетите (+, -) в правилната позиция.
Ако батериите са поставени неправилно, течността от батериите може да изтече и да повреди пода. (Ако не възнамерявате да използвате този монитор за дълъг период от време, 

препоръчително е да извадите батериите преди съхранение.)

Този монитор не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри или други медицински импланти.

Този монитор пропуска слаб електрически ток през тялото, което може да попречи и да причини неизправност на електрическите медицински импланти, 
което води до сериозно увреждане на потребителя.

Не използвайте монитора в близост до други продукти като микровълнови фурни, които излъчват електромагнитни вълни. 
Това може да доведе до неизправност на монитора, предотвратявайки точни измервания.Тълкуването на измерванията (напр. оценка на измерванията и формулиране на програми за упражнения въз основа на 

измерванията) трябва да се извършва от професионалист.
Друго лице трябва да помага на хора с увреждания, които може да не са в състояние да направят измерване сами.

Прилагането на мерки за отслабване и тренировъчни програми, базирани на самоанализ, може да бъде вредно за вашето здраве. Винаги следвайте съветите на квалифициран 

специалист.

Не стъпвайте на ръба на платформата. Не скачайте върху монитора. Това може да причини 

падане или подхлъзване, което да доведе до сериозно нараняване.
Забранено при

Не поставяйте този монитор върху хлъзгава повърхност, като например мокър под.

Това може да причини падане или подхлъзване, което да доведе до сериозно нараняване. Това може също да доведе до навлизане на вода в монитора, което да доведе до повреда на вътрешните компоненти.

Не изпускайте никакви предмети върху монитора. Избягвайте прекомерен удар или вибрации на монитора. Това може да 

повреди стъклото, което да доведе до нараняване.

Внимание За да се осигури точност, показанията трябва да се правят без облекло и при постоянни условия на хидратация. Винаги сваляйте чорапите или 

чорапите си и се уверете, че стъпалата на краката ви са чисти, преди да стъпите на измервателната платформа. Уверете се, че сводът на всеки 

крак е подравнен с центъра на измервателната платформа. Не се притеснявайте, ако краката ви изглеждат твърде големи за уреда, все още могат 

да се получат точни показания, ако пръстите ви надвиснат над платформата. Най-добре е да правите показания по едно и също време на деня. 

Опитайте се да изчакате около два часа след ставане, хранене или усилено упражнение, преди да направите измервания. Докато показанията, 

взети при други условия, може да нямат същите абсолютни стойности, те са точни за определяне на процентната промяна, стига показанията да 

се вземат по последователен начин. За да наблюдавате напредъка си,

Не стойте върху екрана на дисплея или контролния панел.

Не пъхайте пръстите си в пролуки или дупки. Това 

може да доведе до нараняване.

Не използвайте презареждаеми батерии.

Не използвайте стари батерии заедно с нови батерии или комбинация от различни видове батерии едновременно.

Това може да причини изтичане на течност от батерията или батериите да станат прекалено горещи и да се спукат, което да доведе до повреда на монитора или нараняване.

Забележка:Точното отчитане няма да бъде възможно, ако стъпалата на краката ви не са чисти, ако коленете ви са свити или ако сте седнали.
Забранено Никога не позволявайте на бебе или малко дете да носи монитора. Детето 

може да изпусне монитора, което да доведе до нараняване.

Този монитор е предназначен само за домашна употреба.

Този монитор не е предназначен за професионална употреба, включително болници, медицински или фитнес съоръжения. Не е оборудван с компонентите, необходими за тежка 

употреба. Използването на монитора на професионално място ще анулира гаранцията.
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Подготовка преди употреба Свързване към вашия смартфон
Поставяне на батериите 1.Включете настройката за Bluetooth и използвайте URL адреса, за да изтеглите приложението My 

Tanita. www.tanita.eu
Забележка:

·Уверете се, че батериите са поставени в правилната ориентация. Ако тестото Забележка:

·Вижте уебсайта на Tanita за подробности относно поддържаните модели.

·Ако не желаете да използвате специалното приложение, конфигурирайте настройките ръчно

на монитора за състава на тялото. (P.8)

··Трябва да регистрирате своя смартфон отново, ако смените своя смартфон.

поставени неправилно, течността може да изтече от батериите и да повреди пода. ·Ако не 

възнамерявате да използвате този уред за дълъг период от време, отстранете батареята

преди съхранение.

·Включените батерии от фабриката може да имат намалени енергийни нива над t

2.Стартирайте приложението.

Задайте кода на вашето местоположение

Различните места по света имат различно гравитационно привличане. Тези 

разлики влияят върху точността на измерването на теглото. Можете да получите 

най-точните показания на теглото, като изберете правилната настройка на 

гравитацията на везната според вашето географско местоположение.

1.Когато захранването е o-, натиснете и задръжте

2. Вижте приложената карта и натиснете кода на 

вашето местоположение.

3. Натиснете бутона, за да влезете и запишете настройката.

Бутон нагоре

Бутон SET 3.Настройте за сдвояване на вашето устройство Tanita (RD-901 / RD-953 / AM-161) 

Изберете с кое устройство искате да се сдвоите.бутон.
бутони за избор Доуn бутон

O- бутон

Промяна на единицата за тегло
4.4. Сдвояване/синхронизиране

Забележка:Само за използване с модели, които имат бутон за превключване на устройството.

Единицата за тегло може да се промени с помощта на превключвателя на гърба на монитора.

Натиснете бутона, когато дисплеят е празен. Когато на дисплея се появи "0.00kg" (или "0.0lb", "0.0stlb"), натиснете бутона за превключване на единици от долната 

страна на монитора, за да превключите единицата за тегло.

Забележка:Ако мерната единица за тегло е зададена на паундове или стоун-паундове, режимът за програмиране на височина автоматично се настройва на футове и инчове. 

По същия начин, ако са избрани килограми, височината автоматично се задава на сантиметри.

Забележка:

· Приблизителното разстояние за комуникация е 5 м на място без препятствия.

5.Следвайте инструкциите в приложението и натиснете и задръжте бутона (комуникация) на 

монитора за състава на тялото за 3 секунди.

Забележка:

· Когато регистрирате състава на тялото си, поставете монитора за състава на тялото върху твърда,

равен под и стъпете върху него с боси крака.

6.Следвайте инструкциите в приложението и измерете телесния си състав.
Когато измерването приключи, връзката със смартфона се прекъсва.

Екранът и инструкциите може да се различават в зависимост от спецификациите на приложението.
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Настройка (нулиране) на дата и час(Не е необходимо, ако връзката със смартфона е завършена) Настройка и съхраняване на лични данни в паметта(Не е необходимо, ако връзката със смартфона е завършена)

1. Задайте дата Мониторът за телесен състав може да работи само ако данните са програмирани в една от паметите за лични данни. Могат да се правят 

само измервания на теглото, ако използвате монитора за телесен състав без регистриране на лични данни.
Докато захранването е изключено, натиснете

Натиснете бутоните, за да зададете година и след това натиснете 

Настройте месеца и датата по същия начин.

бутон, за да започнете настройката.

бутон. 1. Изберете номер на лични данни
Натиснете бутона, за да включите монитора. Натиснете 

номера на данните (1, 2, 3 или 4).

Натиснете бутона, за да потвърдите номера на личните данни.

бутони за избор на персонален

Забележка:

· Мониторът се включва автоматично, ако не се работи в продължение на 60 секунди.

· Ако направите грешка или искате да завъртите монитора, преди да сте приключили с програмирането, натиснете 

бутона, за да излезете принудително. Частично регистрираните данни се записват на монитора.

· Цветът на подсветката се променя според номера на личните данни. 1: 

Синьо

2: Розово

3: Бяло
4: Светло синьо

Забележка:

· Когато захранването се включи за първи път, екранът за настройка на 

датата и часа може също да се покаже чрез натискане на бутоните.

· Когато смените батериите, екранът за настройка на датата и 
часа може също да се покаже чрез натискане на бутоните. 2. Задайте своя рожден ден

Задайте датата на вашия рожден ден (година / месец / ден), като използвате 

бутона Натиснете бутона, за да въведете всеки елемент.

бутони.

2. Задайте време

Натисни бутони, за да зададете час и след това натиснете бутона. Забележка:

Годините могат да се конфигурират от 1900 г. нататък.
Задайте минутите по същия начин.

Зададените дата и час се показват по ред и след това захранването автоматично се изключва.

3. Изберете Жена или Мъж
Използвай

спортистка [
бутони за превъртане през Male [

] настройки, след което натиснете

], жени [ ], мъжки спортист [

бутон.
] и

Кой трябва да използва Athlete Mode? Възрастни 

на възраст над 18 години, които:

·Тренирайте или тренирайте 12 часа или повече на седмица и го правете поне шест месеца. ·
Са бодибилдъри.
·Професионални спортисти, които искат да следят напредъка си у дома.

·Имате история на фитнес през целия си живот и сте правили повече от 12 часа седмично, но сега по-малко.

Забележка:

· Ако мониторът за състава на тялото не се използва за 60 секунди или повече, захранването ще се 

изключи автоматично. В този случай настройките няма да бъдат запазени.

· Ако направите грешка или искате да изключите монитора, преди да завършите настройките, натиснете 

бутона, за да изключите монитора. В този случай настройките няма да бъдат запазени.

· За да промените настройките за дата или час, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди

когато захранването е изключено, и след това следвайте процедурата по-горе, за да промените настройките за дата или час. 4. Задайте вашата височина

Височината по подразбиране е 170 см (5' 7,0”) (диапазонът на височина е 90 см - 220 см или 3'0,0” - 

7'3,0”). Използвайте бутоните, за да зададете височината си и след това натиснете бутона.

Дисплеят показва “0.00kg” (или 0.0lb, 0.0stlb) и мониторът е готов за измерване.
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Настройка и съхраняване на лични данни в паметта Вземане на измервания
5. Измерване на състава на тялото ви

1.Когато захранването на монитора е изключено, изберете „+“ в приложението и 

след това следвайте инструкциите в приложението.

Когато се покаже „0.00kg“ (0.0lb, 0.0stlb), стъпете върху монитора.

Проверете дали на дисплея се показва „0.00kg“ (0.0lb, 0.0stlb), след което стъпете върху монитора. 

Регистрираните лични данни и резултатите от измерването се показват по ред, след което 

захранването се изключва автоматично.

Забележка:

Ако стъпите на монитора, преди да се покаже 0,00 kg, се показва "Err,-OL" и захранването се 

изключва. Задайте личната информация отново.

Освен това, ако не стъпите върху монитора в рамките на 60 секунди след появяването на „0,00 kg“ (0,0 lb, 0,0 stlb), 

захранването се изключва автоматично. В този случай трябва отново да зададете и съхраните личните данни.

Забележка:

Мониторът трябва да бъде свързан към смартфона, за да използвате специалното приложение.

Свържете се със смартфона и регистрирайте Body Composition Monitor, както е показано в инструкциите на P.7.
2.Данните от измерването се изпращат автоматично към смартфона.

Ако на монитора има съхранени неизпратени данни, тези данни също се изпращат на смартфона.

Ако промените рождения ден и/или пола, на монитора се показва “CLr”.

Изберете „ДА“, като използвате

данни, които ви позволяват да регистрирате нови данни.

бутони и след това натиснете бутона, за да изтриете съществуващите лични

Ако нямате своя смартфон, когато правите измервания

Просто стъпете върху монитора. Функцията за автоматично разпознаване автоматично ще извика личните ви 

данни. Вашият монитор ще съхранява до 10 комплекта измервания.

Запазените данни се изпращат към смартфона заедно с новите измервания следващия път, 

когато смартфонът е свързан към монитора, когато се правят измервания.

Ако изберете „не“, като използвате

(съществуващите данни остават непроменени) и захранването се изключва.

бутони и след това натиснете бутон, не се записват нови данни
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Вземане на измервания Резултати от измерването
Можете да започнете да правите измервания, когато приключите с въвеждането на личните си данни.

1. Стъпете върху монитора
Тегло ИТМ Телесни мазнини % Мускулна маса Мускулен качествен рейтинг

Стъпете върху монитора, когато захранването е изключено. Мониторът започва да измерва автоматично.

Оценка на телосложението Костна маса Висцерална мазнина Базален метаболитен рейтинг Метаболитна възраст

2. Вижте вашите резултати

След извършване на измервания резултатите ви автоматично се показват в реда, посочен на следващата страница. След показване 

на последните резултати, теглото се показва отново и след това мониторът автоматично се изключва.

Забележка:

·Не пристъпвайте, докато „

·Цветът на подсветката се променя според разпознатия номер на личните данни. (Синьо/Розово/Бяло/Светло синьо) 

·Когато мониторът е свързан към смартфона и данните от измерванията се записват в монитора,

свети в дисплея за лични данни и екрана за показване на резултатите от измерването.

·Ако има повече от 6 съхранени набора от данни, броят на запаметените набори от данни се показва, след като дисплеят на личните данни светне. ·В 

монитора могат да се съхраняват до 10 набора данни от измервания.

·Ако сте задали псевдоним в специалното приложение, псевдонимът се показва вместо номера с лични данни, когато личните

се показват данни.

” изчезва.

Обща вода в тялото %

Ако се покаже грешен личен номер
Натиснете бутона, за да изберете вашия личен номер, докато се показват показания или лични данни. След 

това натиснете бутона, за да покажете вашите лични данни и резултатите от измерването.

Ситуации, при които може да възникне погрешно разпознаване

- При измерване на хора, които имат сходни килограми и форми на тялото

- Когато измерванията не са правени няколко дни и има разумна промяна в телесното тегло
- Когато измервате директно, след като мониторът е стоял изправен, носете монитора или го съхранявате с предмети, поставени отгоре. Ако 

мониторът продължава да разпознава погрешно, посочете номера на вашите лични данни ръчно преди измерването. (P.14)

Оценката на вашите резултати от измерване се показва от цвета на подсветката.

Цвят на оценката (приложима възраст)

ИТМ (18-99)

Процент телесни мазнини (18-99)

Ниво на висцерална мазнина (18-99)

Мускулна маса (18-99)

Мускулен качествен рейтинг (18-99)

Основна скорост на метаболизма (18-99)

Костна маса (18-99)

Затлъстяване Над / Под Нормален обсег

Стандартен (-) / Стандартен (+)

Средно аритметично

Средно висок

Средно висок

Средно висок

Средно висок

Затлъстяване Над / Под

Високо Леко високо

Под -
Под -
Под -
Под Леко под

Забележка:

·За деца (5-17 години) мониторът показва само тегло.
·За деца (на възраст до 4 години) и възрастни (на възраст над 100 години) мониторът показва само теглото. ·"

Err" се показва, ако процентът на телесните мазнини надвишава измеримия диапазон. ·Можете да използвате 

·Натиснете и задръжте

·След като прочетете резултатите, които искате да видите, отпуснете бутона, за да видите останалите резултати. 

·Мониторът автоматично се изключва— след 40 секунди. ·Натиснете бутона, за да отмените измерването или 

изключете захранването.

·Не местете монитора за около 3 секунди, след като направите измервания и стъпите o—.
За да предотвратите злополуки като падане от— монитора, винаги стъпвайте от— монитора, преди да използвате бутоните.

бутон за превъртане през резултатите.

бутон за бързо превъртане.
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Посочване на номер на лични данни за измерване Програмиране на режим гост
Следвайте тези инструкции, ако мониторът продължава да разпознава грешно вашия номер. Режимът за гости ви позволява да програмирате монитора за еднократна употреба, без да използвате номер на лични данни ber.

1.Когато захранването е изключено, натиснете бутона, за да започнете 

измерването. Изберете своя личен номер с бутоните и след това натиснете бутон. Натисни
След това следвайте стъпките по-долу:

Задайте възрастта, пола (мъж/жена/спортист/спортистка) и височина. Стъпете 

върху монитора, след като се покаже „0.00kg“ (0.0lb, 0.0stlb).

Показанията се показват за 40 секунди.

за да изберете „ГОСТ“, след което натиснете бутона.

2.Стъпете върху монитора, когато на дисплея се появи „0.00kg“ (0.0lb, 0.0stlb). Мониторът се 

изключва автоматично след показване на резултатите от измерването.

Забележка:

Възрастовият диапазон е от 5 до 99. Кой трябва да 

използва Athlete Mode? Възрастни на възраст над 

18 години, които:

·Тренирайте или тренирайте 12 часа или повече на седмица и го правете поне шест месеца. ·
Са бодибилдъри.
·Професионални спортисти, които искат да следят напредъка си у дома.

·Имате история на фитнес през целия си живот и сте правили повече от 12 часа седмично, но сега по-малко. 

·Не стъпвайте, докато " " не изчезне.Забележка:

·Когато мониторът е свързан към смартфона и данните от измерванията се записват в монитора,

свети в екрана за показване на лични данни и екрана за показване на резултатите от измерването.

·Ако има повече от 6 съхранени набора от данни, броят на запаметените набори от данни се показва, след като дисплеят на личните данни светне. ·В 

монитора могат да се съхраняват до 10 набора данни от измервания.

·Ако стъпите върху монитора преди да се покаже 0,00 kg (0,0 lb, 0,0 stlb), се показва „Err,-OL“ и захранването се изключва‚ по време на

измерване.

Само измерване на тегло

Натисни бутона. След 2 или 3 секунди се показва „0.00kg“ (0.0lb, 0.0stlb). 
Когато се покаже "0.00kg" (0.0lb, 0.0stlb), стъпете върху монитора.
Измерването на телесното тегло се показва и захранването на монитора се 

включва автоматично след приблизително 20 секунди.
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Ръководство за състава на тялото Какъв е процентът на телесните мазнини?(Приложима възраст 18-99)

Кой може да използва монитор за състава на тялото? Процентът на телесните мазнини е количеството телесни мазнини като част от вашето телесно тегло.

Този монитор за състава на тялото е предназначен за възрастни на възраст 18-99 години. Деца на възраст 5-17 години могат да използват монитора само за 

тегло: другите функции не са приложими за деца.

Благодарение на голямата инвестиция в най-новите технологии на BIA и научните изследвания в спорта, TANITA надгради функцията Athlete Mode, за да направи 

измерванията по-точни и подходящи за по-широк кръг потребители.

Кой трябва да използва Athlete Mode? Възрастни 

на възраст над 18 години, които:

·Тренирайте или тренирайте 12 часа или повече на седмица и го правете поне шест месеца. ·
Са бодибилдъри.
·Професионални спортисти, които искат да следят напредъка си у дома.

·Имате история на фитнес през целия си живот и сте правили повече от 12 часа седмично, но сега по-малко. 

Бременните жени трябва да използват само функцията за тегло.

Други функции не са предназначени за използване по време на бременност.

Този монитор за състава на тялото е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионална употреба на места като болници или 

медицински или фитнес съоръжения. Не е предназначен за толкова интензивна употреба. Използването на монитора в този вид професионална среда ще 

анулира гаранцията.

Този продукт за монитор на телесния състав предоставя показания само за информационни цели.

Този продукт не е предназначен за диагностициране или лечение на каквито и да е заболявания или аномалии. Моля, консултирайте се с вашия лекар, ако имате въпроси или 

притеснения, свързани със здравето ви.

Доказано е, че намаляването на излишните нива на телесни мазнини намалява риска от определени състояния като високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, диабет 

и рак. Таблицата по-долу показва здравословните граници на телесните мазнини.

Граници на телесните мазнини за стандартни деца 

Граници на телесните мазнини за стандартни възрастни

1,2

3,4

1Сюзън Джеб и др. Нови референтни криви на телесни мазнини за

деца. Изследване на затлъстяването 2004; 12: A156-157

2HD McCarthy и др. Референтни криви на телесни мазнини за

деца. Int J Obes 2006; 30: 598-602

3Gallagher D et al. Здравословен процент телесни мазнини

диапазони: подход за разработване на насоки, базирани 
на индекс на телесна маса. Am J Clin Nutr 2000; 72: 
694-701

4Въз основа на указанията за ИТМ на NIH/WHO

Как работи мониторът за телесен състав?
Мониторите за телесен състав на Tanita изчисляват телесния ви състав с помощта на двучестотен биоелектричен импедансен анализ (BIA). Безопасни 

електрически сигнали с ниско ниво преминават през тялото чрез подложките за крака Tanita на платформата на монитора. Сигналът може лесно да 

преминава през течности в мускулите и други телесни тъкани, но среща съпротива, докато преминава през телесните мазнини, тъй като телесните 

мазнини съдържат само малко количество течност. Това съпротивление се нарича импеданс. След това показанията на импеданса се въвеждат в 

медицински проучени математически формули за изчисляване на телесния ви състав.

Tanita RD-953 включва медицинска двучестотна BIA технология, която ви позволява да имате най-висока 

точност на телесния състав в комфорта на вашия дом. Изследванията показват, че използването на две 

различни честоти на биоелектричния импеданс предоставя съществени данни за вътреклетъчния и 

извънклетъчния статус на човека. Тази усъвършенствана технология позволява по-голяма точност при 

изчисляване на измерванията на състава на тялото.

Високочестотен ток Нискочестотен ток

Клетъчната мембрана

Подмазнини Стандартен (-) Стандартен (+) Свръх мазнини Затлъстяване

Вашият монитор за състава на тялото автоматично сравнява показания процент на телесните ви мазнини с диаграмата за диапазон на здравословни телесни мазнини.

Подмазнини: под здравословния диапазон на телесните мазнини. Повишен риск от здравословни проблеми.

Стандартен (-)/Стандартен (+): в рамките на здравословния процент на телесните мазнини за вашата възраст/пол. 

Надмазнини: над здравословния диапазон. Повишен риск от здравословни проблеми.

Затлъстяване: високо над диапазона на здрави телесни мазнини. Силно повишен риск от здравословни проблеми, свързани със затлъстяването.

Кога е най-доброто време да използвам моя монитор за телесен състав?

Нивата на вода в тялото ви естествено варират през деня и нощта. Всички значителни промени в телесната вода могат да повлияят на показанията на 

телесния ви състав. Например, тялото е склонно да се дехидратира след дълъг нощен сън, така че ако първо вземете показания сутрин, теглото ви ще бъде по-

ниско и процентът на телесните ви мазнини по-висок. Яденето на големи количества храна, пиенето на алкохол, менструацията, заболяването, упражненията 

и къпането също могат да причинят промени в нивата на хидратация.

За да получите най-надеждното отчитане, е важно да използвате монитора за телесен състав в едно и също време на деня при 
еднакви условия. Подходящо време за измерване е преди вечеря.
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Какъв е общият процент на вода в тялото?(Приложима възраст 18-99) Какво представлява базалната метаболитна скорост (BMR)?(Приложима възраст 18-99)

Процентът на общата вода в тялото е общото количество течност в тялото на човек, изразено като процент от общото му тегло. Водата играе жизненоважна 

роля в много от процесите на тялото и се намира във всяка клетка, тъкан и орган. Поддържането на здравословен общ процент вода в тялото гарантира, че 

тялото функционира ефективно и намалява риска от развитие на свързани здравословни проблеми.

Нивата на вода в тялото ви естествено варират през деня и нощта. Тялото ви е склонно да се дехидратира след дълъг нощен сън и има… разлики в 

разпределението на течностите през деня и нощта. Яденето на големи количества храна, пиенето на алкохол, менструацията, заболяването, упражненията и 

къпането могат да причинят промени в нивата на хидратация.

Отчитането на процента на водата в тялото ви трябва да се използва като ръководство и не трябва да се използва за конкретно определяне на 

препоръчителния общ процент вода в тялото. Важно е да се търсят дългосрочни промени в общия процент вода в тялото и да се поддържа постоянен, 

здравословен процент на обща вода в тялото.

Пиенето на голямо количество вода наведнъж няма да промени моментално нивото на водата в тялото ви. Всъщност това ще увеличи показанията на телесните ви мазнини 

поради допълнителното наддаване на тегло. Моля, наблюдавайте всички показания във времето, за да проследите относителните промени.

Всеки индивид е различен, но като насока средният общ процент на вода в тялото за здрав възрастен е: Жена: 
45 до 60%
Мъжки: 50 до 65%

Източник: Tanita Research

Забележка: Общият процент на вода в тялото ще има тенденция да намалява с увеличаването на процента на телесните мазнини. Човек с висок процент телесни 

мазнини може да падне под средния процент вода в тялото. Докато губите телесни мазнини, общият процент на вода в тялото трябва постепенно да се 

придвижи към типичния диапазон, даден по-горе.

Вашата базална метаболитна скорост (BMR) е минималното ниво на енергия, от което тялото ви се нуждае, когато е в покой, за да функционира ефективно. Това 

включва функционирането на дихателните и кръвоносните органи, нервната система, черния дроб, бъбреците и други органи. Продължавате да горите калории 

дори когато спите.

Около 70% от калориите, които тялото ви използва всеки ден, се използват от основния ви метаболизъм. Освен това енергията се използва при извършване на всякакъв вид 

дейност. Колкото по-енергична е дейността, толкова повече калории се изгарят. Това е така, защото скелетните мускули (които съставляват приблизително 40% от телесното ви 

тегло) действат като метаболитен двигател и използват голямо количество енергия. Вашият основен метаболизъм е силно повлиян от количеството мускули, които имате, така че 

увеличаването на мускулната ви маса спомага за увеличаване на основния ви метаболизъм.

Изследвайки здрави индивиди, учените са открили, че скоростта на метаболизма на хората се променя с възрастта. Основният метаболизъм се повишава с растежа на 

детето. След като достигне своя връх на около 16 или 17-годишна възраст, той обикновено започва постепенно да намалява.

По-високият основен метаболизъм увеличава броя на използваните калории и помага за намаляване на количеството телесни мазнини. Ниската базална 

скорост на метаболизма затруднява загубата на телесни мазнини и общо тегло.

Как мониторът за телесен състав Tanita изчислява BMR?
Основният метод за изчисляване на базалната метаболитна скорост (BMR) е стандартно уравнение, което използва тегло и възраст.

Tanita е провела задълбочено клинично изследване на връзката между BMR и състава на тялото, което води до много по-точно и 

персонализирано отчитане за потребителя въз основа на измервания на импеданса. Този метод е медицински валидиран чрез индиректна 

калориметрия (измерване на състава на дишането).*

* Надеждност на уравнението за основната скорост на метаболизма: През 2002 г. Седмица на храненето: Научен и клиничен форум и заглавие на изложението: 

Международно сравнение: Модели за прогнозиране на енергийния разход в покой:

Американският вестник за клинично хранене.

Какво представлява оценката на висцералната мазнина?(Приложима възраст 18-99)

Какво е метаболитна възраст?(Приложима възраст 18-99)

Тази функция показва количеството висцерална мазнина в тялото ви.

Висцералната мазнина е мазнината, която се намира във вътрешната коремна кухина, заобикаляйки жизненоважните органи в коремната област. Изследванията показват, че 

дори теглото и телесните ви мазнини да останат постоянни, с напредване на възрастта разпределението на мазнините се променя и е по-вероятно да се изместят към коремната 

област, особено след менопаузата. Осигуряването на здравословни нива на висцерална мазнина може да намали риска от определени заболявания като сърдечни заболявания, 

високо кръвно налягане и появата на диабет тип 2.

Мониторът за телесен състав на Tanita ви предоставя рейтинг на висцералната мазнина от 1 до 59. 

Рейтинг 1 - 12,5

Показва, че имате здравословно количество висцерална мазнина. Продължете да наблюдавате рейтинга си, за да сте сигурни, че остава в рамките на този здравословен 

диапазон. Рейтинг 13 - 59

Показва, че имате излишно количество висцерална мазнина. Помислете за промени в начина си на живот, като промените диетата си или спортувате повече. 

Източник: Данни от Колумбийския университет (Ню Йорк) и институт Танита (Токио)

Забележка: Може да имате високо ниво на висцерална мазнина, дори ако имате ниско ниво на телесна мазнина.

- Консултирайте се с лекар за точна медицинска диагноза.

Тази функция изчислява вашия BMR и показва средната възраст, свързана с вида на метаболизма.
Ако вашата метаболитна възраст е по-висока от действителната ви възраст, това е индикация, че трябва да подобрите скоростта на метаболизма си. Повишените упражнения 

изграждат здрава мускулна тъкан, което подобрява метаболитната ви възраст.

Показанието се показва като число между 12 и 90. Стойности под 12 се показват като „12“, а над 90 се показват като „90“.

Какво е мускулна маса?(Приложима възраст 18-99)

Тази функция показва теглото на мускулите в тялото ви. Показаната мускулна маса включва скелетни мускули, гладки мускули (като 

сърдечен и храносмилателен мускул) и водата, съдържаща се в тези мускули.

Мускулите играят важна роля, тъй като действат като двигател, който консумира енергия. С увеличаването на мускулната ви маса, потреблението на енергия се 

увеличава, което ви помага да намалите излишните нива на телесни мазнини и да отслабнете по здравословен начин.

Мускулната маса се оценява за лица на 18 и повече години.

Мускулната маса се оценява чрез изчисляване на количеството мускулна маса спрямо височината на човека и след това количеството се класифицира. 

Приложението My Tanita, което се свързва с това устройство, показва оценката на мускулната маса като мускулен резултат, както е показано по-долу. Колкото по-

голямо е числото, толкова повече мускули има човекът.

ниско Средно аритметично Високо

- 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4
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Какво е оценка на физиката?(Приложима възраст 18-99) Какво е качествен резултат на мускулите?(Приложима възраст 18 - 99)

Тази функция оценява вашето телосложение според съотношението на телесните мазнини и мускулната маса в тялото ви.

Когато станете по-активни и намалите количеството телесни мазнини, оценката на вашата физика също се променя съответно. Дори ако теглото ви не се 

промени, мускулната ви маса и нивата на телесните мазнини може да се променят, за да сте по-здрави и да намалите риска от определени заболявания. Всеки 

човек трябва да си постави собствена цел каква физика иска да постигне и да следва диета и фитнес програма за постигане на тази цел.

Мускулният качествен резултат показва „качеството (състоянието) на мускула“, което се променя в зависимост от фактори като възраст и фитнес. Мускулите на 

младите хора или тези, които тренират редовно, обикновено са в добро състояние, но състоянието на мускулите се влошава при възрастните хора или тези, 

които не се упражняват достатъчно. Двойният анализатор на телесния състав на вътрешното сканиране използва 2 различни честоти за измерване на 

биоелектрическия импеданс и тези резултати се използват за оценка на състоянието на мускулите с помощта на оценката за качество на мускула.

Резултат Оценка на телосложението Обяснение на резултатите от оценката на физиката
Таблица за оценка на качеството на мускулите

Малка рамка Затлъстяване Мъжки пол 18 ‒ 29 30-те години 40-те години 50-те години 60-те години 70-те години 80 и повече

1 Скрито затлъстяване Този човек изглежда има здрав тип тяло въз основа на външния вид. Те обаче имат висок процент телесни 
мазнини с ниско ниво на мускулна маса.

Високо 74 и по-високи 73 и по-високи 70 и по-високи 64 и по-високи 56 и по-високи 46 и по-високи 39 и по-високи

Средно аритметично 49 ‒ 73 47 ‒ 72 44 ‒ 69 39 ‒ 63 33 ‒ 55 25 ‒ 45 21 ‒ 38
Средна рамка Затлъстяване ниско 48 или по-малко 46 или по-малко 43 или по-малко 38 или по-малко 32 или по-малко 24 или по-малко 20 или по-малко

2 Затлъстяване Този човек изглежда има здрав тип тяло въз основа на външния вид. Те обаче имат висок процент телесни 
мазнини с ниско ниво на мускулна маса.

Женски пол 18 ‒ 29 30-те години 40-те години 50-те години 60-те години 70-те години 80 и повече
Високо 68 и по-високи 70 и по-високи 69 и по-високи 67 и по-високи 61 и по-високи 54 и по-високи 50 и повече

Голяма рамка Затлъстели
3 Здраво изграден Средно аритметично 48 ‒ 67 48 ‒ 69 45 ‒ 68 41 ‒ 66 34 ‒ 60 26 ‒ 53 22 ‒ 49

Този човек има едновременно висок процент телесни мазнини и висока мускулна маса.
ниско 47 или по-малко 47 или по-малко 44 или по-малко 40 или по-малко 33 или по-малко 25 или по-малко 21 или по-малко

Нисък мускул и среден процент на телесни мазнини
4 Под упражняване

Този човек има среден процент телесни мазнини и по-ниско от средното ниво на мускулна маса.
* Мускулният качествен резултат може да не бъде точно оценен, ако има аномалии в състоянието на телесната вода, като например при следните състояния:
- Ако тялото е уморено или подуто.
- Ако лицето е дехидратирано или страда от намален приток на кръв.Пр. мускули и пр. процент телесни мазнини

5 Стандартен
Този човек има средни нива на телесни мазнини и мускулна маса.

Висок процент на мускулна и средна телесна мазнина (атлет)
6 Стандартен мускулест

Този човек има среден процент телесни мазнини и по-високо ниво на мускулна маса от средното. Важно е да поддържате добър баланс 
между мускулна маса и качество.

Баланс между мускулна маса и качество на мускулите

Ниски мускули и мазнини7 тънък
Мускул
качество

присъда

Високо ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Както процентът на телесните мазнини, така и мускулната маса са по-ниски от средните.

Забележка:

| Повече ▼★показва по-добро състояние на 

мускулите. (Макс.★★★★)

Средно аритметично ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Тънък и мускулест (атлет)8 Тънък и мускулест ниско ★ ★ ★ ★
Този човек има по-нисък от средния процент телесни мазнини, като същевременно има адекватна мускулна маса.

ниско Средно аритметично Високо

Много мускулест (атлет)9 Много мускулест Преценка на мускулната маса
Този човек има по-нисък от средния процент телесни мазнини, докато има мускулна маса над средната.

източник:Данни от Колумбийския университет (Ню Йорк) и института Танита (Токио)

Индекс на количеството мускули спрямо височината = Мускулна маса (Kg) / височина (cm 2)

20 21



en en

Какво е костна маса?(Приложима възраст 18-99) Отстраняване на неизправности

Тази функция показва количеството кост (минерално ниво на костите, калций или други минерали) в тялото.

Изследванията показват, че упражненията и развитието на мускулна тъкан са свързани с по-здрави и здрави кости. Въпреки че е малко вероятно да има 

забележими промени в структурата на костите за кратки периоди, важно е да развивате и поддържате здрави кости чрез балансирана диета и много упражнения. 

Хората, които се притесняват от заболяване на костите, трябва да се консултират със своя лекар. Хората, които страдат от остеопороза или ниска костна 

плътност поради възраст (млади или стари), бременност, хормонално лечение или други причини, може да не получат точни показания на костната маса.

По-долу е резултатът от изчислената костна маса на лица на възраст от 20 до 40 години, за които се твърди, че имат най-голямо количество костна маса по 

тегло. (Източник: Научен институт за телесно тегло Tanita)

Моля, използвайте таблиците по-долу като ръководство за сравняване на показанията на вашата костна маса.

Ако възникнат следните проблеми, следвайте инструкциите по-долу.

На дисплея се появява “Lo”.
Проверете ориентацията на батериите и ги поставете правилно. 

Батериите са изтощени. Сменете батериите незабавно. Вижте 

страница 6.

“OL” се появява на дисплея по време на употреба

Превишено е максималното тегло (капацитет на претегляне) от 200 кг. (Не могат да се вземат мерки) 

След измерване на дисплея се появява "Err".

Правилни ли са настройките на личните данни?

Избрахте ли грешен номер с лични данни?
Елементите за измерване са надхвърлили обхвата на измерване. (Не могат да се вземат мерки) Не 

може да се измери телесният състав, въпреки че са зададени лични данни

Настройките на личните данни не са завършени. Необходимо е еднократно измерване на телесния състав веднага след въвеждане на личните данни.

Не мога да свържа смартфона си с монитора за телесен състав „Err 
pair“ или „Err DATA“ се появява на дисплея

Правилно ли са поставени батериите в монитора за телесен състав? 

Изтощени ли са батериите?

Смартфонът и измервателят на състава на тялото в обхвата на комуникация ли са?

Обхватът на комуникация за монитора за състава на тялото е 5 метра на място без препятствия. 

Включена ли е настройката "Bluetooth" в "Настройки" на смартфона?

"Err pair" се появява многократно.

Изтрийте информацията за сдвояване от „Настройки“ > „Bluetooth“ на смартфона и отново сдвоете смартфона с монитора за състава на 

тялото.

"Err UUID" се появява многократно.

Изтрийте информацията за сдвояване от „Настройки“ > „Bluetooth“ на смартфона и отново сдвоете смартфона с монитора за състава на 

тялото.

На дисплея се появява “Err c9”.
Извадете и сменете батериите от измервателя на телесния състав и задайте отново датата и часа. 

Настройките за дата и час са променени
Когато използвате монитора за телесен състав, свързан със смартфон, настройките за дата и час на монитора за телесен състав 
се презаписват с тези от смартфона.

Бутонът "Въвеждане на данни" в приложението не работи

Включена ли е настройката "Bluetooth" в "Настройки" на смартфона?

Свързването между приложението и монитора за състава на тялото е активирано само когато мониторът за състава на тялото е изключен. Проверете 

дали захранването на монитора за телесен състав е изключено и опитайте отново.

Жени:Средна стойност на изчислената костна маса

Тегло (lb) Тегло (кг)

По-малко от 110 lb 110 lb ‒ 165 lb 165 lb и повече По-малко от 50 кг 50 кг ‒ 75 кг 75 кг и нагоре

4,3 фунта 5,3 фунта 6,5 фунта 1,95 кг 2,40 кг 2,95 кг

мъже:Средна стойност на изчислената костна маса

Тегло (lb) Тегло (кг)

По-малко от 143 lb 143 lb ‒ 209 lb 209 lb и повече По-малко от 65 кг 65 кг ‒ 95 кг 95 кг и нагоре

5,9 фунта 7,3 фунта 8,1 фунта 2,66 кг 3,29 кг 3,69 кг

* lb е оценката, изчислена на базата на kg.

Забележка:

·Лицата, описани по-долу, могат да получат различни показания и трябва да вземат стойностите, дадени само за справка.

- Възрастни хора
- Жени по време на или след менопауза

- Хора, получаващи хормонална терапия

·“Прогнозна костна маса“ е стойност, оценена статистически въз основа на нейната корелация с количеството без мазнини (тъкани, други

отколкото мазнините). „Оценената костна маса“ не дава пряка преценка за твърдостта или здравината на костите или рисковете от 

костни фрактури.

Ако имате проблеми с костите си, препоръчваме ви да се консултирате с лекар специалист.

Какво е индекс на телесна маса (ИТМ)?(Приложима възраст 18-99)

Тази функция показва връзката между височина и тегло.
Световната здравна организация (СЗО) счита за оптимален индекс от 18,5 до 25.
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Спецификации
РД-953

Капацитет на теглото

200 кг (440 фунта) (31-ви 6 фунта)

Увеличаване на теглото

0-100 кг/0,05 кг 100-200 кг/0,1 кг
0-200 lb/0,1 lb 200-440 lb/0,2 lb 0-31st 6 lb/1 lb

Телесни мазнини %

18-99 години

Индекс на телесна маса

18-99 години

Мускулна маса

18-99 години

Мускулен качествен рейтинг

18-99 години

Оценка на телосложението

18-99 години

Костна маса

18-99 години

Висцерална мазнина

18-99 години Изхвърляне
Основна скорост на метаболизма

18-99 години
Това е електронно устройство.

Моля, изхвърлете го като електронно устройство, а не като 

битов отпадък. Моля, следвайте разпоредбите във вашия 

регион, когато изхвърляте това устройство.
Метаболитна възраст

18-99 години
Вода в тялото %

18-99 години

Лични данни
4 спомени

Забранено е смесването на батерии с битови отпадъци! Като потребител вие 

сте законово задължени да върнете използвани или изтощени батерии. Можете да 

депозирате старите си батерии в обществените пунктове за събиране във вашия град 

или навсякъде, където се продават съответните батерии и са поставени специално 

маркирани кутии за събиране. В случай на бракуване на уреда, батериите трябва да се 

извадят от него и да се депонират също на пунктовете за събиране.

Захранване
4 × AA алкални батерии (включени)

Консумация на енергия
250ｍМаксимум

Измерване на ток
50kHz, 6.25 kHz, 100μA

Метод на комуникация
Bluetooth версия 4.0 (поддръжка на ниска енергия)

·Дизайнът и спецификациите на продукта могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие.

·Словната марка и логото на Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тази марка от Tanita Corporation е по лиценз. 
·Android е търговска марка на Google Inc.

производител
Корпорация ТАНИТА

представител на ЕС
TANITA Europe BV
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ТЕЛ.: +852-2834-3917
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Стая 8005, 877 Huai Hai Zhong Lu, 
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ТЕЛ: +86-21-6474-6803
ФАКС: +86-21-6474-7901
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Изкл. MV Road (Andheri Kurla Road), 
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ТЕЛ: +91-771-801-1511
ФАКС: +852-2838-8667
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