
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

INTELIGENTNA WAGA
ŁAZIENKOWA BS901BT
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jej powierzchnia jest sucha, aby 

nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. 
3. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać 

produktu w wodzie.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana 

baterii.
5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy 

kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania. 
6. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -), znajdujących się w schowku na 

baterie.
8. Wyjmij baterie z wagi gdy nie będziesz jej używać przez dłuższy czas.
9. Upewnij się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają 

one do nich dostępu.
10. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. 
11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 

8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu  
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

13. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie 
urządzeń medycznych np. rozruszników serca, implantów ślimakowych, 
aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować 
odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.
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14. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach 
i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem 
ustalonym przez te placówki.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TECHNICZNE

Model: BS901BT
Wyświetlacz: LED
Bateria: 3x AAA, 1.5V
Pamięć osobistych ustawień: 8
Minimalne obciążenie: 5 kg
Maksymalne obciążenie: 180 kg
Dokładność pomiaru: 100g; 0.2lb; 1/4st
Jednostki miary: kg/lb/st
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika: 250 cm
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OPIS URZądZENIA
1. Wyświetlacz LED.
2. Przycisk zmiany jednostki pomiaru.
3. Nóżki.
4. Pokrywa schowka baterii.
5. Szklana płyta przewodząca prąd.
6. Element dekoracyjny.
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UWAGA! POdCZAS POmIARU WAGI, dOPUSZCZA SIę PONIŻSZą TOlERANCJę BłędU POmIAROWEGO 
URZądZENIA.

INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOmIENIE
1. Wyjmij wagę z opakowania. Zdejmij pokrywę schowka baterii na spodzie wagi. Zainstaluj 3 baterie 

AAA zgodnie z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę schowka.
2. Aby ustawić odpowiednią jednostkę pomiaru wagi dociśnij ręką płytę przewodzącą prąd w celu 

włączenia urządzenia, następnie naciskaj przycisk „UNIT” na spodzie wagi tak długo aż na wyświetlaczu 
pojawi się odpowiednia jednostka. 

3. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.  
4. Stań na wadze, na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi ciała (off line).
5. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego pomiaru.

50 kg 100 kg 150-180 kg
+-0,4 kg +- 0,5 kg +- 0,7 kg
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INSTAlACJA I OBSłUGA APlIKACJI dR. WEIGHT
1. Pobierz aplikację Dr. Weight  ze sklepu Play (Android) lub App Store (IOS).

2. Włącz łączność Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikację, wybierz jednostkę wagi i 
wzrostu. Jeśli nie masz jeszcze spersonalizowanego konta użytkownika, utwórz je. Jeśli posiadasz 
już konto, wystarczy się zalogować lub skorzystaj jako „Gość”:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Play (Android) App Store (IOS)
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3. Uzupełnij dane użytkownika: nazwę, datę urodzenia, wzrost, cel (odpowiednia waga), następnie 
sparuj urządzenie za pomocą Bluetooth – symbol      na wyświetlaczu wagi przestanie pulsować po 
poprawnym zsynchronizowaniu urządzeń:

Uzupełnij dane użytkownika: nazwę, datę urodzenia, wzrost, cel (odpowiednia waga), następnie 
sparuj urządzenie za pomocą Bluetooth – symbol      na wyświetlaczu wagi przestanie pulsować po 

4. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
5. Stań na wadze w wyprostowanej pozycji, boso, obiema stopami. Na wyświetlaczu pojawią się i znikną symbole:

informując o dokonywanym pomiarze. Nie schodź z wagi aż do pojawienia się pomiaru na wyświetlaczu.
Dane pomiaru m.in. masy mięśni, tłuszczu, poziomu białka, nawodnienia, pojawią się w aplikacji po 
dotknięciu zakładki „Analiza składu ciała”:
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6. Po dotknięciu jednej z danych, pojawi się jej opis oraz wynik w określonym zakresie, przesuń palcem 
po ekranie w prawo lub w lewo aby zobaczyć szczegóły kolejnych wartości:

8. Dotknij zakładkę „Ustawienia” w celu ustawień: 
• Zarządzaj użytkownikami: edycja danych użytkownika, dodawanie lub usuwanie użytkowników. 
• Przypomnienie o zważeniu: funkcja przypominająca alarmem o zważeniu wagi ciała  
  (funkcja działa wyłącznie w zasięgu łączności z urządzeniem). 
• Jednostka: edycja jednostki wagi i jednostki wzrostu. 
• łączność Bluetooth: zarządzanie ustawieniami łączności Bluetooth, usuwanie dotychczasowych 
  i dodawanie nowych urządzeń.

7. Dotykając zakładki „Pomiary” można sprawdzić średnią pomiarów w określonym czasie:
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9. Waga niemowlęcia
Aby zważyć dziecko, dotknij  • • •  w prawym górnym rogu, następnie dotknij
Krok 1: wejdź na wagę i poczekaj aż urządzenie dokona pomiaru Twojej masy ciała.
Krok 2: wejdź na wagę z dzieckiem na rękach. Aplikacja automatycznie obliczy wagę dziecka.

UWAGA! dANE mAJą CHARAKTER WyłąCZNIE POGlądOWy I NIE POWINNy Być UŻyWANE W CElACH 
mEdyCZNyCH. U UŻyTKOWNIKóW POSIAdAJąCyCH mETAlOWE ElEmENTy W CIElE, mOGą WySTąPIć 
RóŻNICE W POmIARACH.

UdOSTęPNIANIE
Aplikacja Dr. Weight pozwala na udostępnianie wyników np. na portalach społecznościowych lub 
ich zapisywanie. Dotknij zakładkę  • • •  w prawym górnym rogu, następnie udostępnij przyciskiem 
                       , następnie wybierz szablon, którym chcesz się podzielić:  Dane podstawowe, Historia, Przed 
i po, Szczegółowy raport:
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Wybierz portal lub komunikator na którym chcesz udostępnić dane:

ZAlECENIA
1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się  na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich 

powierzchni. Nierówne podłogi mogą mieć wpływ na odczyt.
2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane jest ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

CZySZCZENIE
1. Przed czyszczeniem należy zaprzestać korzystania z urządzenia i wyłączyć aplikację.
2. Wagę należy czyścić suchą ściereczką lub gąbką. 
3. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. 
4. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach ani narażać schowka z bateriami na zawilgocenie.
5. Waga powinna być zawsze sucha i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

ROZWIąZyWANIE PROBlEmóW
1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Err” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.
3. Jeżeli wystąpił problem z połączeniem za pomocą Bluetooth, wejdź w zakładkę „Ustawienia” następnie 

w zakładce „Łączność Bluetooth” usuń dotychczasowo połączone urządzenie. Następnie dodaj nowe 
urządzenie dotykając         w prawym górnym rogu.

WymIANA BATERII
1. Otwórz pokrywę na spodzie wagi w schowku na baterie zwalniając zacisk i podnosząc pokrywkę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi, zgodnie z oznaczeniami +/-.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

dEKlARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że waga BS901BT jest zgodna z odnośnymi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/BS901BT/

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:
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Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

mOŻESZ POmóC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń i instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOm Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


