
Karaketirstike
RD-953

Kapaciteta tehtanja

Odstopanja

Meritve, ki jih izmeri glede na starost
Delež telesne maščobe (%)

Prikaže v razponu od 5 do 99 let.

Prikaže v razponu od 5 do 99 let.

Prikaže v razponu od 18 do 99 let.

Prikaže v razponu od 18 do 99 let.

Prikaže v razponu od 18 do 99 let.

Prikaže v razponu od 18 do 99 let.

2 frekvenci in

max 250 mA

Prikaže v razponu od 18 do 99 let.

Prikaže v razponu od 5 do 99 let.

Prikaže v razponu od 5 do 99 let.

Prikaže v razponu od 5 do 99 let.

Indeks telesne mase (ITM)

Mišična masa (kg)

Ocena mišic

Ocena postave

teža kosti (kg)

Nivo visceralne maščobe

Bazalni metabolizem (kcal) 

Ocena starosti metabolizma

Voda v telesu (%)

Osebna spominska mesta

Napajanje

Poraba energije

Frekvenca merjenja - tok

Povezava

NAVODILA ZA UPORABO

Analizator telesne sestave, model RD 953  
tehnologija dvofrekvenčnega merjenja z bluetooth povezavo

Tipka za spremembo

4 AA baterije

merskih enot

Zgoraj Spodaj

Dodatki

Elektrode 

Zaslon

Kontrolne tipke Elektrode

Osvetlitev

Tipki gor, prikaži zadnjo meritev (recall)

Tipka tehtanje/tipka izklop

SET tipka
/ Komunikacija

Tipka dol
/ izbira elementa
(Item Select)

Pokrov za 
baterije

Reža za baterije

Karakteristike in funkcije

 
 

 

 

 
 

Za natančne odčitke

Za čim večjo natančnost je treba meritve izvajati brez oblačil in pri običajni ravni hidracije. Vedno odstranite nogavice ali dolge 
nogavice ter zagotovite, da imate, preden stopite na merilno ploščo, podplate čiste. Prepričajte se, da je stopalni lok obeh nog 
poravnan s središčem merilne plošče. Ne skrbite, če se vam stopala zdijo prevelika za enoto, natančni odčitki so mogoči tudi če 
prsti gledajo čez ploščo. Priporočamo, da meritve izvajate ob istem času dneva. Za meritev počakajte približno dve uri po tem ko 
ste vstali, pojedli ali končali z naporno vadbo. Čeprav odčitki, izvedeni v drugih pogojih, morda nimajo iste absolutne vrednosti, so   
dovolj natančni za določanje spremembe v odstotkih, če jih izvajate dosledno. Za spremljanje napredka primerjajte odčitke odstotka  
telesne teže in telesne maščobe, ki jih pod istimi pogoji izvajate v dalj časa. 

Opomba: Natančen odčitek ni mogoč, če vaši podplati niso čisti, če imate upognjena kolena ali sedite.

m i n d  t r a d e

Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo:

MIND TRADE d.o.o.
Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana

T: 01-242-84-70

www.sen-shop.si

Uvod
Hvala za nakup merilnika telesne sestave TANITA. 
Ta merilnik je le eden v širokem naboru izdelkov za zdravstveno nego doma, ki jih nudi proizvajalec TANITA. 
Ta navodila za uporabo vas bodo vodila skozi postopke za nastavitev in vam omogočila pregled 
nad ključnimi funkcijami tega merilnika. Dodatne informacije o zdravem načinu življenja najdete na 
našem spletnem mestu www.tanita.eu.
Pri izdelkih TANITA so upoštevane najnovejše klinične raziskave in tehnološke inovacije.
Za zagotavljanje natančnosti vse podatke spremlja zdravniški svetovalni odbor podjetja TANITA.

 Varnostni ukrepi
Merilnika telesne sestave ne uporabljajte, če imate medicinski vsadek, na primer spodbujevalnik, 
saj merilnik skozi telo pošlje šibek električni signal, ki bi lahko motil delovanje vsadka.
Nosečnice naj uporabljajo le funkcijo za merjenje teže. Druge funkcije za nosečnice niso primerne.

Pomembne informacije za uporabnike
 

 
Zahvaljujoč se večji naložbi v najnovejšo tehnologijo BIA in znanstvene raziskave na področju športa je podjetje 
TANITA nadgradilo funkcijo Atletskega načina in tako poskrbelo za natančnejše meritve, ki so primernejše za širši krog 
uporabnikov.

Komu je namenjen Atletski način (športnik)?
Odraslim, starim 18 let ali več, ki:
• Tedensko trenirajo ali vadijo 12 ur ali več in to počnejo že vsaj šest mesecev.
• So bodibilderji.
• So poklicni športniki, ki želijo spremljati svoj napredek doma.
• So bili večino življenja športno aktivni in so nekoč vadili po več kot 12 ur tedensko, danes pa ne vadijo toliko.

Zabeleženi podatki lahko izginejo, če enote ne uporabljate pravilno ali jo izpostavite nihanju električne napetosti.
Podjetje TANITA ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo, ki jo utrpite kot posledico izgube zabeleženih podatkov.
Podjetje TANITA ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo zaradi uporabe tega izdelka ali za morebitne 
terjatve tretje stranke. 

Opomba:  Ocenjeni odstotek telesne maščobe je odvisen od količine vode v telesu, na katero lahko vpliva dehidracija ali 
pretirana hidracija zaradi dejavnikov, kot so pitje alkohola, menstruacija, bolezen, intenzivna vadba itd. 

 



Vnesite datum in uro.

Pritisnite .

Pritisnite .

Pritisnite in za nastavitve 
podatkov.

Pritisnite in za nastavitve 
podatkov na spominskih mestih (od 1-4).

Vnos osebnih podatkov
 

Vnesite rojstni datuma, spol (moški
ali ženski ali športnik m/ž) in višino.

Ko se na zaslonu prikaže 0,00 kg stopite na analizator tako, 
da so noge poravnane na merilni ploskvi (slika).
Stojte na analizatorju toliko časa, da opravi meritev.

Meritev se bo prikazala na zaslonu analizatorja 
ter shranila v vaše spominsko mesto.

KORAK

1

KORAK

2

Za vašo varnost

Rezultati meritev

Povezava s pametnim telefonom 

Izvajanje meritev Meritev brez telefona

Vnos podatkov, ko nimate pametnega telefona

Tipka za 
izklop

Tipka dol
(Down)

Tipka gor
(Up)

Tipka za 
potrditev
(SET)

1 1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

Meritev se vam bo avtomatično prenesla Pretekle meritve se vam shranjujejo v vaša spominska mesta.
Vsako spominsko mesto vsebuje do 10 preteklih meritev.

Ko je analizator zopet povezan s telefonom, se meritev avtomatično
prenesejo v aplikacijo na telefonu.

v aplikacijo in izpisala na zaslonu telefona.V aplikaciji izberite možnost nova meritev ‘new measurement’ in
sledite navodilom.

Na telefonu vklopite Bluetooth povezavo. Zaženite aplikacijo My Tanita. Izberite ‘’Input Data’’, nato ‘’Input from BCM’’.
Nato izberite model analizatorja (RD 953).
Če uporabljate androida, na ekranu izberite
vaš model analizatorja.

Pritisnite Sync / Pair in nato sledite
navodilom v aplikaciji.Za uporabo aplikacije se morate 

registrirati.
Po registraciji se vpišete z
registriranimi podatki.

 
 

 

Teža (kg)
Ocena
postave Voda v telesu (%)

Indeks telesne
maščobe (ITM) Teža kosti (kg)Delež maščobe (%)

Nivo visceralne
maščobeMišična masa (kg)

Bazalni
metabolizem (kcal) - BMR

Ocena
mišic Metabolna starost

V tem poglavju so razloženi previdnostni ukrepi, ki jih je treba izvesti za preprečevanje poškodb uporabnikov 
te naprave in drugih ter za preprečevanje materialne škode. Pozorno preberite te informacije in tako 
poskrbite za varno uporabo te opreme.

 Opozorilo Neupoštevanje navodil, opremljenih s to oznako, lahko povzroči hude telesne  
poškodbe ali smrt.

 Pozor Neupoštevanje navodil, opremljenih s to oznako, lahko povzroči hude telesne  
poškodbe ali materialno škodo.

S to oznako so označena dejanja, ki so prepovedana.

S to oznako so označena navodila, ki jih je vedno treba upoštevati.

 Opozorilo

Prepove-
dano

Tega merilnika ne smejo uporabljati ljudje s spodbujevalniki ali drugimi medicinskimi vsadki. 
Ta merilnik skozi telo pošlje šibek električni tok, ki bi lahko motil in povzročil okvaro električnih medicinskih vsadkov 
ter tako privedel do hudih telesnih poškodb uporabnika.

Razlago meritev (npr. oceno meritev in oblikovanje vadbenih programov na podlagi teh meritev) naj opravi 
ustrezen strokovnjak.

Izvajanje ukrepov za izgubo telesne teže in vadbenih programov na podlagi samoanalize lahko škoduje vašemu zdravju. 
Vedno upoštevajte nasvet ustrezno usposobljenega strokovnjaka.

Ne stopite na rob plošče. Ne skačite na merilnik ali po njem.
Če to storite, lahko padete ali vam spodrsne, kar lahko privede do hude telesne poškodbe.

Merilnika ne postavljajte na drsečo podlago, kot so mokra tla.

Če to storite, lahko padete ali vam spodrsne, kar lahko privede do hude telesne poškodbe. Poleg tega bi tako lahko 
v  merilnik vstopila voda in poškodovala njegove notranje komponente.

 Pozor

Prepove-
dano

Ne stojite na zaslonu za prikaz ali nadzorni plošči.

V luknje ali reže ne vstavljajte prstov.
To lahko povzroči telesne poškodbe.

Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
Ne uporabljajte starih baterij skupaj z novimi ter istočasno ne uporabljajte različnih vrst baterij. 
V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja baterij ali pa se te prekomerno segrejejo in počijo, kar lahko povzroči  
telesne poškodbe ali škodo na merilniku.

Merilnika naj ne prenašajo dojenčki ali mali otroci.
Merilnik lahko otroku pade iz rok in ga poškoduje.

Shranjujte izven dosega malih otrok.
Mali otroci se lahko zapletejo v kable in se poškodujejo. 

Ta merilnik je namenjen zgolj uporabi doma.
Merilnik ni namenjen profesionalni uporabi v bolnišnicah ter zdravstvenih ali športnih ustanovah. Ni opremljen  
s sestavnimi deli, ki so potrebni za tako pogosto uporabo. Če merilnik uporabljate za profesionalne namene, s tem  
razveljavite njegovo garancijo.

Kabla ne izvlecite, če merilnika ne nameravate uporabiti za meritev, sicer ga lahko poškodujete.

Kabla ne izvlecite preko rdeče oznake.

Kabla ne izvlecite na silo.

*Velja za analizatore z roči. 


