
 
 
 
 
KROPPSSAMMANSÄTTNINGSMÄTARE / VÅG GBF1530B MANUAL, art.nr. 11913060 
 
Tack för att du valt en av våra elektroniska BodyFat-personvågar. För att säkerställa vågens funktion och livslängd, vänligen läs denna instruktion före 
användning.  
 
Egenskaper 
● Denna produkt använder avancerad BIA-teknik (bioelektrisk impedansanalys). BIA mäter kroppsfuktighet och kroppsfettprocent genom att skicka en 
säker och med låg nivå, elektrisk signal genom kroppen. Denna signal analyseras av en dator för att bestämma kroppsfett och hydreringsprocent. Detta 
ger ett mer exakt resultat än traditionella beräkningar. 
● Mätaren är utrustad med sensorsystem för hög precision. 
● Mätaren är tillverkad i högkvalitativt härdat glas och med en slimmad undersida. 
● Uppladdningsbar via USB-kabel (medföljer) 
● Bluetooth anslutning för mätning via applikation (OKOK International) 
● Personlig information/mätdata kan lagras i Appen för smidig åtkomst. Ingen begränsning i antal användare. 
 
Första användning                                     
1. Dra bort skyddstejp från batterifacket. 
2. Placera vågen på en hård, jämn, fast och rak yta. 
3. För att byta enhet (kg, lb, st) på vågen används knappen på undersidan av vågen. 
 
Mäta endast vikt 
Ställ dig försiktigt på vågen, med fötterna nära varandra och stå still och i upprätt  
position tills vågens display har låst vikten. Vågen kommer automatiskt att stängas 
 av efter några sekunder om den inte fortsätter användas. 
 
Anslut vågen till applikation 
1. Ladda ner Appen “OKOK International” från App Store (IOS) eller Google Play (Android). Öppna appen och skapa ett konto. Följ anvisningarna i appen. 
2. För att para ihop vågen med appen, tryck på vågsymbolen i appen och välj ”PAIR”. Appen ber dig starta vågen och när vågen hittas, tryck på ”PAIR” och namnge våg. 
3. Starta appen, tryck på vågsymbolen, ställ dig försiktigt på vågen barfota och mätningen startar. 
4. Mätresultatet visas i Appen. Vikten samt mätdata visas även i vågens display. 
    

      
 
Efter mätning stängs vågen av automatiskt. 

 
Jämförelsetabell av mätresultat: fett% och vatten% 

 
 

Age = Ålder 
Female = Kvinna  
Male = Man  
Fat% = Fett% 
Hydration% = Vatten% 
Display = Display 
Underfat = Undervikt 
Healthy = Hälsosam 
Overfat = Övervikt 
Obese = Kraftig övervikt 

Last time = Senaste gången 
Best in 30 days = Bäst på 30 dagar 
Target weight = Målvikt 
History = Historik 
Weight = Vikt 
BMI = Kroppsmassaindex 
Fat = Fett (%) 
Muscle = Muskel (%) 
Water = Vatten (%) 
V-Fat = Visceralt fett 
Bone mass = Benmassa 
Metabolism = Metabolism 
Dynamic = Dynamisk 
Trend = Trend 
Device = Enhet 
Healthy = Hälsosam 
Perfect = Perfekt 
High = Högt 
Low = Lågt 



Jämförelsetabell av mätresultat: muskler och ben 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energi (Kcal): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänligen notera att jämförelsetabellen skiljer sig åt mellan geografiska områden och förutsättningar och skall endast beaktas som en möjlig referens.  
 

 
Att tänka på: 
1. Vågen ska ej användas av gravida kvinnor eller människor med Pacemaker eller andra elektriska implantat. 
2. Personer med metallimplantat kan få felaktiga mätresultat 
3. För bästa jämförbara resultat av olika mätningar rekommenderas att man väger sig vid samma tid på dygnet som vid tidigare mätning, ex. mellan 

19.00-21-00. 
4. Om displayen visar “LO” är batteriet slut och behöver laddas. Vänligen ladda vågen med USB-kabel.                           
5. Om displayen visar “Err” tyder detta på antingen överbelastning eller mätfel. Om displayen visar ”Err2” tyder detta på fel vid kroppsfettsmätningen. 
6. Om kroppsfetthalten understiger 5% visas “FATL” I displayen. Om kroppsfetthalten överstiger 50% visas “FATH”.                          
 
Byte av batteri! 
● Vågen har ett uppladdningsbart batteri som ej kan bytas ut. 
 
Vänligen notera 
1. Placera vågen på en hård, jämn och fast yta. 
2. Placera INTE vågen på en fuktig- eller extremt varm eller kall yta. 
3. Hoppa inte på vågen. Vågen skall heller inte öppnas upp av obehörig. 
4. Stå försiktigt med båda fötterna på vågen för att undvika fallskador. Känn alltid på vågens yta innan du ställer dig på vågen för att säkerställa att den 

inte är hal. 
5. Använd inte skor på vågen. 
6. Vågen får INTE sänkas ner i vatten. För rengöring av elektroderna, använd rengöringsalkohol. För rengöring av glasytan, använd fönsperputs och 

mjuk trasa. Undvik att använda tvål eller starka rengöringsmedel. 
7. Vågen skall endast användas för personligt bruk, inte för kommersiell användning. Fettmätningen är endast för din referens. Önskas 

viktupp-/nedgång, tala med din läkare. 
8. Om du upplever problem med vågen, börja alltid med att undersöka om vågen behöver laddas (använd USB kabel). Om detta inte avhjälper felet, 

kontakta återförsäljaren får rekommenderad åtgärd. 
 
Teknisk data: 
Sensorsystem för hög precision  
Härdad glasplatta: 300 x 300 x 5 mm R35  
Mätområde: 150 kg / 100 g (Enhet: kg, lb, st)   
Skala: d = 100 g  
Stor LCD-display: 74 × 31 mm  
Automatisk on/off-funktion  
Överbelastningsvarning  
Låg batteri varning  
Fett-, vatten-, muskel-, ben-, BMI- och kalorifunktioner  
Uppladdningsbar via USB-kabel (medföljer). Laddningen tar ca: 30 minuter och räcker ca: 6 månader vid användning 3 ggr/dag 
Bluetooth för applikation 
Bakgrundsbelysning 
 
 

Muscle percentage = Muskel% 
Female = Kvinna  
Male = Man 
Moderate = måttlig 

Body weight = Kroppsvikt 
Bone weight = Skelettvikt   
Below = Nedan  
Over = Över 

Standard weight = Standardvikt  Basic metabolize value = Grundläggande metaboliseringsvärde 
Kcal/kg/day = Kcal/kg/dag   Metabolize value = metaboliseringsvärde 


