
Withings Body Cardio - Instrukcja Obsługi 

Potrzebujesz więcej informacji na temat produktów Withings? 

Znajdziesz je na stronie support.withings.com

W zestawie
- Withings Body Cardio
- Kabel USB

Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący z boku wagi:

Instalacja za pomocą smartfonu/tabletu. 

Wejdź na stronę go.withings.com lub pobierz aplikacją 

Withings Health Mate z App Store lub Google Play 

i postępuj według wyświetlanych instrukcji.

Odkryj funkcje Body Cardio:
• Waga ciała oraz pomiar składu masy ciała
• Pomiar tętna oraz prędkość rozchodzenia fali tętna 
• Wskaźnik BMI
• Tryb Pregnancy (pozwala na łatwe i szybkie śledzenie zmian wagowych w okresie oczekiwania na dziecko oraz 
wyłączenie pomiaru pulsu i prędkości fali tętna – jest to wskazane!)
• Tryb Baby (Wystarczy wejść na wagę trzymając dziecko na rękach. Aplikacja sama obliczy wagę dziecka)
• Pogoda: prognoza pogody na dzień ważenia*
• Liczba postawionych kroków (z poprzedniego dnia)**

*Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga podłączenia do sieci Wi-Fi.
**Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga podłączenia do sieci Wi-Fi oraz monitora aktywności Withings



Personalizacja wyświetlanych informacji na ekranie wagi:
Zmieniaj kolejność wyświetlanych informacji na ekranie i wybierz informację
które są dla ciebie najważniejsze. Zmian można dokonać w ustawieniach aplikacji Health Mate.

Przegląd:
A Wyświetlacz
B Elektrody
C Nóżki 
D Port Usb
E Przycisk parowania

Korzystanie i przechowywanie

• Z produktu można korzystać w temperaturze 5°C and 35°C przy wilgotności 30% i 80%.

• Produkt można przechowywać w temperaturze -10°C and 50°C gdy nie jest używane, przy 
wilgotności 10% i 90%.

• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.

Do czyszczenia wagi używaj tylko szmatki zwilżonej wodą. Zastosowanie detergentu lub środki czyszczące mogą 
spowodować nieodwracalne uszkodzenie powłoki chroniącej elektrod (B) używanych do pomiaru tkanki 
tłuszczowej i tętna.

Nie używaj Body Cardio, jeśli jesteś w ciąży lub nosisz rozrusznik serca lub 
implanty elektroniczne.  Pomiar tętna, prędkości fali tętna oraz składu masy ciała 

- może zakłócać pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego.  
Istnieje możliwość wyłączenia tych funkcji w ustawieniach profilu użytkownika . Pozwala to na bezpieczne 
korzystanie z wagi kobietom w ciąży lub osobom z rozrusznikiem serca.



Gwarancja producenta wynosi 2 lata od momentu zakupu. 
Zachowaj paragon.

Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) oznacza, że nie wolno ich likwidować przez normalne wyrzucenie 

do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego. Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci 

miejskie. Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia 

recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie 

recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej 

w zakresie gospodarki odpadamii urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE). Powodem wyodrębnienia 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych 

wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać. 

Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu 

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy. Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości 
wprowadzania zmian. Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10, 

e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl, www.icorner.alstor.pl.

http://www.alstor.pl/

