
• This scale is not suitable for people with pacemakers or other medical im- plants. 
The indication of body fat may be inaccurate in the event of diabe-tes or other 
medical/physical conditions. The same applies to highly trained sportsmen.

• This device is not suitable for pregnant women!
• Any treatment or diet for overweight or underweight requires qualified advice 

from appropriate specialists (doctor, dietician). The values determind with  
the scale can be of help.

• Risk of tilting! Never place the scales on an uneven surface. Never step onto just 
one corner of the scale. While weighing, never stand on one side or on the edge 
of the scale.

• Danger of slipping! Never step onto the scale with wet feet. Never step onto the 
scale while wearing socks.

• Use the device only as directed by the instruction manual. In the event of misuse, 
all warrantees become null and void.

• The scale is manufactured for home use. It is not intended for commercial  
use in hospitals or other medical facilities.

• Do not use the device if it does not work properly, if it has been dropped, dropped 
into water or damaged.

• The scale has a measuring range up to 180 kg/396 lbs. Do not overload the scale.
• Place the scale on a firm level surface. Soft, uneven surfaces are unsuitable for 

measurement and lead to wrong results.
• Place the scale in a location where neither extreme temperatures nor  

extreme humidity are present.
• Please handle the scale with care. Avoid shocks and vibrations of the scale. Do 

not drop it.
• Stand carefully on the scale. Do not hop or jump on the treated surface, as this  

may damage the weighing mechanism.
• Do not attempt to disassemble the device. Otherwise the warranty will be- come 

void. This device does not contain any parts that can be serviced or replaced by 
the user.

• In the event of malfunctions, do not proceed with any unauthorised repair of the 
device. Otherwise, this will void any warranty claims. Have repairs per- formed 
only by an authorised service centre.

Battery safety instructions
• Do not take the batteries apart!
• If required, clean the battery and device contacts before insertion!
• Removed spent batteries from the device immediately!
• Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous mem- branes! 

In the event of contact with battery acid, immediately rinse the af-fected area with 
plenty of clean water and consult a doctor immediately!

• If a battery is swallowed, consult a doctor immediately!
• Insert the batteries correctly, paying attention to the polarity!
• Keep the battery compartment closed properly!
• Keep the batteries out of the reach of children!
• Do not re-charge the batteries! There is a risk of explosion!
• Do not short-circuit the device! There is a risk of explosion!
• Do not throw into a fire! There is a risk of explosion!
• Store unused batteries in the packaging and not near metal objects to avoid a 

short circuit!

Please read this instruction manual carefully, in par-
ticular the safety instructions, before using the de-
vice. Keep the instruction manual in a safe place for 
later reference. If you pass the device on to a third 
party, this instruction manual must remain with the 
device.

GB  Safety instructions Scope of delivery
First, check whether the device is complete and is not damaged.
If in doubt, do not operate the device and contact your service center.
The scope of delivery includes:
• 1 MEDISANA Body Analysis Scale BS A50
• 1 Instruction manual

WARNING
Make sure that children do not play with the packaging 
foils. Risk of suffocation!

In the course of constant product improvements, we reserve the right to make technical 
and design changes.

Warranty and repair conditions
In case of warranty please contact your specialist shop or the service centre 
directly. If you need to return the device, please indicate the defect and enclose a 
copy the purchase receipt. The following warranty conditions apply:

1. All MEDISANA products are guaranteed for three years from the date of 
purchase. 
The date of purchase is to be proven in case of warranty by the purchase 
receipt or invoice.

2. Defects due to material or manufacturing defects shall be eliminated free of 
charge within the warranty period.

3. A warranty service does not extend the warranty period for either the equipment  
or any replacement parts.

4. The following are excluded from the guarantee:
a. any damage caused by improper handling, e.g. by non-observance of the  

instruction manual.
b. Damage due to repair or intervention by the purchaser or unauthorised third 

parties.
c. Transport damage that has occurred on the way from the manufacturer to the 

consumer  
or when sending it to the service centre.

5. Liability for direct or indirect consequential damages caused by the device  
is also excluded if the damage to the device is recognised as a warranty case.
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Legend:

          This instruction manual belongs 
to this device. The instruction manual 
includes information on the initial start-
up and handling. Read this instruction 
manual completely. Failure to follow 
these in-structions may result in serious 
injury or damage to the equipment.

WARNING!
These warnings must be followed to pre-
vent possible injury to the user.

         LOT number

Requirements for correct measurement results
• Always weigh yourself in the same conditions.
• Measure at the same time of day.
• Stand upright and calm.
• It is best to take the measurement in the morning, after showering or bathing, with 

dry foot.
•   With the results of the measurement, when carried out consistently, a reliable 

control of the development of the body weight is possible.

Insert/change batteries
Before putting your digital scale into operation, insert the three 1.5 V batteries (type 
AAA) included in the device. Open the battery compartment on the underside of 
the device and insert the batteries. Pay attention to the polarity (illustration in the 
battery compartment). Replace the battery compartment cover and push it in so that 
it clicks into place. Change the batteries if the battery change symbol “LO” appears 
on the display or if nothing is shown on the display after the unit has been operated.

Initialise scale
Make sure that the scale is on firm and level ground. If you want to weigh 
yourself, but have moved the scale immediately before, you must first 
initialise the scale. Briefly press the middle of the scale surface with your 
foot. The display will show “0.00”. When the scale has turned off, it is  
ready for the “step-on” function. If the scale hat not been moved before-hand, this 
process is omitted.

Simple weighing
1. Stand on the scale and stand still. The device switches on automatically.
2. Your weight will be measured and displayed.
3. Step down off the scale. The scale switches off automatically after approx. 
     10 seconds.

Body analysis
The scale can store the data of 8 persons: gender, age, height.
1. Briefly press the middle of the scale surface with your foot. The display will show 

“0.00 kg”.
2. Press the SET button w. The memory location flashes in the display.
3. Now you can select the desired memory location for your user profile (0 - 8) by 

pressing button q or button e.
4. Press the SET button w to save the setting. The symbol for gender starts flashing 

in the display.
5. Set your gender by pressing the button q or button e to select the corresponding 

symbol in the display.
6. Press the SET button w to save the setting. The preset height begins to flash in 

the display.
7. Now set your height with the button q or button e.
8. Press the SET button w to save the setting. The preset age begins to flash in the 

display.
9. Use the button q or the button e to set your age.
10. Press the SET button w to save the setting.
11. The configuration process is now complete. The display shows  

“0.00”. Stand on the scales barefoot and stand still. Place your feet on  
the electrodes r. Firstly, the weight is displayed. Thereafter, the meas- 
ured values for body fat, water mass, muscle percentage, bone weight,  
calorie requirement and BMI are displayed one after the other.

Packaging is recyclable or can be recycled into raw materials. Please 
dispose of unwanted packaging material properly. If you notice any 
transport damage while unpacking, please contact your dealer immediately.

Connect with the VitaDock+ App
Download the VitaDock+ App free from the AppStore or the Google Play Store. 
Activate Bluetooth® on your iOS or Android device. Start the App. Tap the Bluetooth® 
icon to go to the device selection. Scroll down until you see the scale. Tap the arrow 
next to the illustration to start the setup process.

Change the weight unit
Change the weight unit directly in the VitaDock+ App.

Error messages
O-Ld = The scale is overloaded. Lo = The battery is weak and needs to be replaced. 
Err 2 = Error in body fat percentage. Make sure foots stand on platform and fully-
touch the electrodes. If your scale does not work as desired, check the following 
before contacting the service center:
• Check that the battery has been correctly inserted. 
• Check that you have selected the correct weight unit. 
• Check whether the scale is standing freely on a firm and level surface. It must not 

touch a wall or another object. 
• Repeat the weighing process.

Cleaning and care
Never use aggressive cleaning agents or stiff brushes. Clean the scale only with a 
soft, slightly damp cloth. Never use harsh detergents or alco-hol. No water should 
enter the device.
Only use the device again when it is completely dry.

Instructions for disposal
This device must not be disposed of with domestic waste. Metals are reusable or 
can be recycled into raw materials. Dispose of a device that is no longer needed at a 
collection point in your town/city so that it can be disposed of in an environmentally 
friendly way. Please contact your local authority or retailer with regard to disposal 
procedures. Remove the battery before you dispose of the device. Do not dispose 
of spent batteries in domestic waste, rather in special waste or at a battery collection 
point at your retailer!

Technical specifications 
Model no.: BS A50
Product name: MEDISANA Body Analysis Scale
Voltage supply: 4.5 V (3x 1.5V, AAA)
Measuring range: up to 180 kg / 396 lb
Graduation: 0.1 kg/0.2 lb
Dimensions: approx. 300 x 300 x 21 mm
Weight: approx. 1.5 kg
Article no.: 99374
EAN no.: 4 015588 993749
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•	 Bu	baskül	kalp	pili	ya	da	benzeri	medikal	implant	kullanan	kişiler	için	uygun	değildir.	
Diyabet	hastaları	ya	da	benzeri	medikal/fiziksel	durumlardaki	kişiler	için	yağ	kütlesi	
değeri	gerçek	olmayabilir.	Yoğun	spor	yapanlar	için	de	aynı	durum	geçerlidir.

•	 Bu	cihaz	hamile	kadınlar	için	uygun	değildir!
•	 Herhangi	 bir	 tedavi	 ya	 da	 aşırı	 yüksek/düşük	 kilo	 için	 diyet	 uygulayan	 kişilerin	

uzman(doktor,	diyetisyen)	tavsiyesi	alarak	cihazı	kullanmaları	gerekir.
•	 Baskül	ile	hesaplanan	değerler	yardımcı	olması	içindir.
•	 Devrilme	tehlikesi!	Baskülü	düz	olmayan	zeminlerde	kullanmayınız.	Baskülün	tek	

bir	köşesine	basmayınız.	Ölçüm	yaparken,	baskülün	bir	köşesi	ya	da	bir	kenarı	
üzerinde	durmayınız.

•	 Kayma	tehlikesi!	Basküle	asla	ıslak	ayakla	çıkmayınız.	Baskülün	üzerine	çorapla	
çıkmayınız.

•	 Baskülü	 yalnızca	 kılavuzda	 belirtildiği	 şekilde	 kullanınız.	 Belirtilenin	 dışında	
kullanım	garantinin	geçersiz	kalmasına	neden	olacaktır.

•	 Bu	baskül	yalnızca	ev	kullanımı	içindir.	Hastanelerde,	medikal	merkezlerde	ya	da	
ticari	işletemelerde	kullanımı	uygun	değildir.

•	 Cihaz	 düzgün	 çalışmıyorsa,	 suya	 düşmüşse	 ya	 da	 hasar	 almışsa	 lütfen	 cihazı	
kullanmayınız.

•	 Bu	baskül	 180kg/396lbs’ye	 kadar	ölçek	 için	 tasarlanmıştır.	 Lütfen	baskülü	aşırı	
yüklemeyiniz.

•	 Lütfen	 baskülü	 düz	 bir	 yüzeye	 koyunuz.	 Yumuşak,	 düz	 olmayan	 ve	 dengesiz	
zeminlerde	ölçüm	yapmak	tehlikelidir	ve	yanlış	ölçüm	yapmaya	sebep	olur.

•	 Lütfen	baskülü	aşırı	sıcaklık	veya	nemin	olduğu	ortamlara	koymayınız.
•	 Lütfen	baskülü	dikkatli	bir	şekilde	taşıyınız.	Darbelerden	ve	titreşimden	koruyunuz.	

Düşürmeyiniz.
•	 Baskülün	üzerine	dikkatli	bir	şekilde	çıkınız.	Baskülün	üzerinde	zıplamayınız,	bu	

ölçüm	mekanizmasına	zarar	verebilir.
•	 Lütfen	 baskülü	 sökmeyiniz.	 Aksi	 halde	 baskül	 garanti	 dışı	 kalacaktır.	 Üründe,	

kullanıcının	sonradan	değiştirebileceği/onarabileceği	parçalar	bulunmamaktadır.
•	 Baskülün	 arızalanması	 durumunda	 cihazın	 yetkisiz	 kişilerce	 tamir	 edilmemesi	

gerekir.	Aksi	durumda,	cihaz	garanti	dışı	kalacaktır.	Onarım	işlemi	yalnızca	yetkili	
personel	tarafınca	yapılmalıdır.

Pil güvenlik talimatları
•	 Lütfen	cihazın	içindeki	pili	sökmeyiniz!
•	 Eğer	gerekiyorsa,	pili	ve	bağlantı	noktalarını	takmadan	önce	temizleyiniz.
•	 Bitmiş	pilleri	cihazdan	hemen	sökünüz!
•	 Akma	riski,	deriyle,	gözlerle,	mukoza	ile	temasından	kaçınınız.	Pil	asidiyle	temas	

edilmesi	 halinde,	 temas	 eden	 bölgeyi	 hemen	bol	 suyla	 yıkayınız	 ve	 hemen	bir	
doktora	başvurunuz!

•	 Pil	yutulursa,	hemen	bir	doktora	başvurunuz!
•	 Pili	kutuplarına	dikkat	ederek	doğru	bir	şekilde	cihaza	yerleştiriniz!
•	 Pil	kapağını	kapalı	tutunuz!
•	 Pilleri	çocukların	erişebileceği	yerden	uzak	tutunuz!
•	 Pilleri	şarj	etmeyiniz.	Patlama	tehlikesi	vardır!
•	 Pilleri	kısa	devre	yapmayınız.	Patlama	tehlikesi	vardır!
•	 Pilleri	ateşe	atmayınız.	Patlama	tehlikesi	vardır!
•	 Kullanılmayan	pilleri	kutusunda	tutunuz	ve	kısa	devre	olmasını	önlemek	için	metal	

nesnelerden uzak tutunuz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu ve 
güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Daha sonra 
ihtiyaç duyabilmeniz açısından kılavuzu saklayınız.

TR  Güvenlik Bilgileri Teslimat kapsamı
İlk	olarak,	ürünün	tam	ve	hasarsız	olduğundan	emin	olunuz.
Eğer	şüpheniz	varsa,	cihazı	çalıştırmayınız	ve	servise	gönderiniz.
Ürüne	şunlar	dahildir:
• 1 Medisana Vücut Analizli Baskül BS A50
•	1	Kullanım	kılavuzu

UYARI
Lütfen çocukların naylon poşetlerle oynamadığından 
emin olunuz. Boğulma tehlikesi!

Sürekli ürün geliştirme bağlamı kapsamında ürünün teknik özelliklerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutuyoruz.

Garanti ve Onarım Koşulları
Garanti	durumunda	lütfen	ürünü	satın	aldığınız	yere	ya	da	doğrudan	servis	
merkezine	başvurunuz.	Eğer	cihazı	geri	göndermeniz	gerekiyorsa,	lütfen	
sorununu	belirtiniz	ve	faturasının	bir	fotokopisini	ekleyiniz.	Aşağıdaki	garanti	
koşulları	geçerlidir.

1.	Bu	ürün	satın	alma	tarihinden	itibaren	üç	yıl	garantilidir.	Garantinin	geçerli	
olabilmesi	için	garanti	kağıdının	ya	da	faturanın	ibraz	edilmesi	gereklidir.

2.	Malzeme	hataları	ya	da	üretim	hataları	garanti	süresi	boyunca	ücretsiz	olarak	
giderilecektir.

3.	Cihazın	onarımı	için	geçen	süre,	garanti	süresine	eklenmeyecektir.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
a.	Uygunsuz	kullanım,	örneğin	kullanım	kılavuzundaki	talimatlara	uyulmadan	
oluşan	zararlar,

b.	Alıcının	veya	yetkisiz	üçüncü	şahısların	onarımı	veya	müdahelesi	sonucu	
oluşan	zararlar,

c.	Üreticiden	tüketiciye	giden	yolda	veya	müşteri	hizmetlerine	gönderilirken	oluşan	
nakliyat	zararları,

d.	Normal	bir	aşınmaya	tabi	olan	ek	parçalar(manşon	v.b.).
5.	Cihazın	sebep	oluşturduğu	doğrudan	veya	dolaylı	zararlar	için	sorumluluk,	

cihazdaki zarar garantiye tabi olsa bile kabul edilmeyecektir.
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Açıklama:

										Bu	kullanım	kılavuzu	bu	cihaza	
aittir.	Kurulum	ve	kullanım	için	gerekli	
bilgileri	içermektedir.	Lütfen	bu	kılavuzu	
tamamen	okuyunuz.	İçindeki	bilgilerin	
uyulmaması	ciddi	yaralanmalara	ya	da	
cihazın	zarar	görmesine	neden	olabilir.

UYARI!
Bu	uyarılar	kullanıcının	olası	
yaralanmalarını	önlemek	için	dikkate	
alınmalıdır.

									LOT	numarası

Doğru ölçüm için gerekli olanlar
•	 Her	zaman	aynı	koşullarda	tartılın.
•	 Günün	aynı	saatinde	tartılın.
•	 Dik	durun	ve	rahatlayın.
•	 En	doğru	yöntem,	sabah,	duş	aldıktan	sonra	kuru	ayaklarla	ölçüm	yapmaktır.
					Düzenli	olarak	yapılan	ölçümler	ile	vücudun	dengesini	korumak	mümkündür.

Pillerin yerleştirilmesi/değiştirilmesi
Dijital	baskülünüzü	kullanmadan	önce,	üç	adet	1.5V	AAA	tipi	pili	cihaza	yerleştirin.	
Pil	kapağını	açın.	Kutuplarına	dikkat	ederek(kapağın	altında	gösterilmiştir)	pilleri	
yerleştirin.	Ekranda	“LO”	öğesi	belirdiğinde	ya	da	hiçbir	yazı	görünmediğinde	pillerin	
değiştirilmesi	gerekir.

Ölçüme başlamak
Baskülün	 düz	 ve	 sağlam	bir	 zeminde	 olduğundan	 emin	 olunuz.	Kendinizi	 tartmak	
istediğinizde,	 ilk	 olarak	 tartıyı	 çalıştırınız.	Ayağınızla	 baskülün	 ortasındaki	 butona	
dokununuz.	Ekranda	“0.00”	değeri	görünecektir.	Baskül	kapandığında,	“bas-çalıştır”	
özelliği	 için	hazırdır.	Eğer	butona	basmadan	önce	basküle	çıkılmazsa,	 işlem	yarım	
kalacaktır.

Basit tartım
1.	Baskülün	üzerinde	dik	durun	ve	sabit	kalın.	Cihaz	otomatik	olarak	açık	konuma	

geçecektir.
2.	Ağırlığınız	ölçülecektir	ve	sonuç	ekranda	gözükecektir.
3.	Baskülden	inin.	Baskül	yaklaşık	10	saniye	sonra	kapalı	konuma	geçecektir.

Vücut analizi
Baskül	8	adet	kullanıcının	verilerini	kaydedebilir:	cinsiyet,	yaş,	boy.
1.		 Baskülün	ortasındaki	butona	ayağınızla	hafifçe	basınız.	Ekranda	“0.00	kg”	yazısı	

görünecektir.
2.  SET butonuna w	basınız.	Hafıza	konumu	ekranda	görünecektir.
3.		 Artık,	q ve e	butonlarıyla	(0-8)	aralığında	kullanıcı	seçimi	yapabilirsiniz.	
4.  w	 butonuna	 basarak	 seçimi	 kaydedebilirsiniz.	 Ekranda	 cinsiyet	 sembolü	

görünmeye	başlayacaktır.
5.  Buton q ya da buton e	yardımıyla	cinsiyet	seçimi	yapınız.
6.  Buton w	ile	seçimi	kaydediniz.	Ekranda	boy	ölçüsü	görünecektir.
7.  Boyunuzu buton q ve buton e	yardımıyla	seçiniz.
8.  Buton q	ile	seçimi	kaydediniz.	Ekranda	yaş	değeri	görünecektir.
9.   Buton q ya da buton e	yardımıyla	yaş	seçimi	yapınız.
10. Buton w	ile	seçimi	kaydediniz.
11.	Kurulum	işlemi	tamamlanmıştır.	Ekranda	“0.00”	yazısı	görünecektir.	Lütfen	yalın	

ayakla	 basküle	 çıkınız	 ve	 sabit	 durunuz.	 Ayaklarınızı	 elektrotların	r üzerine 
yerleştiriniz.	İlk	olarak	ağırlık	ekranda	görünecektir.	Ardından,	vücut	yağ,	su	kütlesi,	
kas	yüzdesi,	kemik	kütlesi,	kalori	ihtiyacı	ve	hesaplanan	Vücut	Kitle	Endeksi(BMI)	
değeri	sırayla	ekranda	görünecektir.

VitaDock+ Uygulamasıyla Bağlantı
VitaDock+	 Uygulamasını	 ücretsiz	 olarak	 AppStore	 ya	 da	 Google	 Play	 Store	
mağazasından	 indiriniz.	 Cihazınızın	 bluetooth	 özelliğini	 açınız.	 Uygulamayı	 açınız	
Bluetooth	 cihazları	 listesinden	 baskülü	 seçerek	 bağlantı	 kurunuz.	 Oka	 tıklayarak	
kurulum	işlemine	başlayın.	

Ölçüm Birimini Değiştirme
Ölçüm	birimini	VitaDock+	uygulamasından	değiştirebilirsiniz.

Paketleme	geri	dönüştürülebilir	malzeden	üretilmiştir	ve	ham	maddelerine	
ayrıştırılabilir.	Lütfen	ihtiyacınız	olmayan	paketleme	malzemesini	geri	
dönüşüme	atınız.	Eğer	taşıma	sırasında	herhangi	bir	hasar	tespit	
ederseniz,	lütfen	satıcınıza	başvurunuz.

Hata Mesajları
O-Ld =	Baskül	aşırı	yüklenmiştir.	Lo=Batarya	zayıf	ve	değiştirilmesi	gerekir.	Err 

2=Vücut	yağ	yüzdesinde	hata	mevcut.	Lütfen	ayaklarınızın	ölçüm	elektrotlarına	
tam	olarak	temas	ettiğinden	emin	olunuz.	Baskül	doğru	çalışmıyor	ise,	servise	
başvurmadan	önce	aşağıdaki	adımlalrı	kontrol	edin.

• Pilin	doğru	yerleştirildiğinden	emin	olun.
• Doğru	ölçüm	birimini	seçtiğinizden	emin	olun.
• Baskülün	düz	ve	sert	bir	zeminde	durduğundan	emin	olun.	Duvara	ya	da	başka	

bir nesneye temas etmemelidir.
• Ölçüm	işlemini	tekrarlayın.

Temizlik ve Bakım
Lütfen,	aşındırıcı	temizlik	ürünleri	ve	sert	fırçalar	kullanmayınız.	Baskülü	yalnızca	
nemli	bir	bezle	hafifçe	siliniz.	Asla	aşındırıcı	deterjanlar	veya	alkol	içerikli	ürünler	
kullanmayınız.	Basküle	su	girmemelidir.
Lütfen	baskülü	yalnızca	tamamen	kuru	olduğunda	kullanınız.

Ayrıştırma İle İlgili Bilgiler
Bu	cihaz	sıradan	ev	atıklarıyla	beraber	çöpe	atılmamalıdır.	Metal	parçalar	yeniden	
kullanılabilir.Yeniden	kullanmayacağınız	cihazı,	bulunduğunuz	yerdeki	atık	toplama	
merkezine	götürün.	Ayrıştırma	prosedürü	ile	ilgili	satıcınızla	ya	da	yerel	kuruluşlarla	
iletişime	geçin.

Teknik Özellikler 
Model no.: BS A50
Ürün ismi: Medisana Vücut Analizli Baskül
Çalışma gerilimi: 4.5 V (3x 1.5V, AAA)
Ölçüm aralığı: 180kg/396lb’ye kadar
Hassasiyet: 0.1 kg/0.2 lb
Ölçüler: yakl. 30 x 30 x 2.1 cm
Ağırlık: yakl. 1.5 kg
Article no.: 99374
EAN no.: 4 015588 993749
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Medisana Body Analysis Scale
Art. No: 99374
Model No: BF1321-BT

Made in P.R.C.

İthalatçı	Firma:
Kale	Elektronik	Dış	Tic.	A.Ş.
Bakır	ve	Pirinçciler	Sanayi	Sitesi
Menekşe	Cad.	No:2	34520
Beylikdüzü-İstanbul/Türkiye
Tel: 0850 532 56 66
info@medisanaturkiye.com.tr
www.medisanaturkiye.com.tr

Üretici	Firma:
Yilai Enlighting Limited 
No.6 Ouya Road, Torch Development Zone,
Zhongshan, Guangdong, P.R.C.


