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Oversikt vektSikkerhetsinformasjon

Hvis du lider av en sykdom- eller tar medisiner som påvirker kroppens vanninnhold.
Hvis du er gravid.
Hvis du har implanterte medisinske elektroniske instrumenter, for eksempel 
pacemaker.
Hvis du er koblet til medisinske elektroniske instrumenter, for eksempel 
elektrokardiograf.
Hvis du har andre medisinske elektroniske livreddende instrumenter  

Unngå å bruke vekten:

Unngå å lagre vekten på følgende steder:
Der det er vann.
Der enheten kan bli utsatt for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys.
Der det er fare for støt eller fall.

Bruksområde
Ridian Kroppsanalysevekt måler vekten og bruker Bioelektrisk Impedans Analyse (BIA) 
for å estimere kroppsfett, vannprosent, benmasse og muskelmasse hos friske voksne.

For å sikre nøyaktige målinger, følg instruksjonene nedenfor.
Plasser vekten på et flatt, hardt underlag. Mykt underlag som teppe kan gi feil målinger.
Gå opp på vekten med bare føtter. Stå stille og hold full kontakt mellom føttene
og elektrodene til målingen er fullført.
Start målingene minst to timer etter du har stått opp eller spist middag.
Unngå måling umiddelbart etter hard trening, badstue, bad eller drikking.
Gjør alltid målingene til samme tid på døgnet. 

Riktig bruk av vekten

Vektens deler

Batterirom

Display

Opp knapp

Ned knapp
Set/
Innstillingsknapp

Sammen-
koblingsknapp

Innhold
1. Kroppsanalysevekt GBF-1525-B
2. Tre AAA- Batteri (1.5V)
3. Bruksanvisning
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Første oppstartOversikt display
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LCD Display

Kroppsfett resultat

Kroppsvann resultat

Muskelmasse resultat

Benmasse resultat

Kilogram

Prosent

Centimeter

Alder

Lavt batterinivå

Mann

Kvinne

Idrettsmann

Idrettskvinne

Kalori analyse

Body Mass Index

Bruker ID (Fra P1-P8) 

Fot

Kroppsfettindikator

Stone

Pund

Dataoverføring / venter på å 
overføre data via Bluetooth

Vellykket Bluetooth sammenkobling

Airon Kroppsanalysevekt bruker teknologien BIA (Bioelektrisk Impedans 
Analyse). En liten mengde svak strøm sendes gjennom kroppen for å måle 
motstand.

Signalene møter størst motstand i fettvev, som inneholder 10-20% vann, mens 
muskelvev, som inneholder 70-75% vann, lar signalet passere med lavere 
motstand. 

Ut i fra disse målingene sammen med registrerte data som vekt, høyde, kjønn 
og alder beregnes din fettprosent, vann prosent, benmasse, muskelmasse og 
BMI. Strømmen er svak, mindre enn 1mA, så den er ikke merkbar.

Generelle instruksjoner

Sett inn batteriene

Åpne batterilokket på baksiden av vekten.

Sett inn batteriene (3 x 1.5V AAA). Sørg for at de 
settes inn riktig vei slik det er avmerket i 
batterirommet. Tallene 88888 vises i displayet.

Lukk batterilokket og vent til  “    ” vises i displayet 

Velg vektenhet
Du kan trykke på “Sammenkoblingsknappen” på baksiden av vekten for å 
veksle mellom  “kg” “lb” eller “lb st”. 
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Sett opp vektenFørste oppstart
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Installer appen og koble sammen

Last ned og installer appen MedM Health. 

Start appen, trykk «register» og legg inn e-post og passord.

Trykk på meny symbolet øverst til venstre, velg “My Account” og 
legg inn navn, fødselsdato, kjønn og høyde.

Trykk på meny symbolet igjen og velg «Settings» og 
“Measurement Types”. Huk av for “Weight”.

Trykk på meny symbolet igjen og velg “My Devices”. Trykk på 
sammenkoblingsknappen under vekten en gang
for å slå den på. Hold så inne knappen til to
firkanter begynner å blinke i displayet.

Trykk “Add New” og appen begynner å søke etter vekten.

Når appen har funnet vekten dukker et bilde av den opp på 
skjermen. Trykk på bildet og velg “User profile 1” og “Add to My 
Devices“. For bruker nr 2, velg ”User profile 2” i appen.
før du velger “Add to my devices

Når enhetene er sammenkoblet vil displayet
på vekten vise to klammer.

For Windows telefon eller PC må vekten kobles opp i Bluetooth i 
innstillinger først.

Hvis sammenkobling mislykkes vises “E1”. 
Prøv igjen til du får koblet opp vekten.

Du vil alltid finne oppdatert app bruksanvisning på www.ridian.no. 
Hvis du etter gjentatte forsøk ikke får koblet opp, kontakt oss på 
post@ridian.no. 

1. Trykk midt på vekten og slipp.
2. “0.0” vil vises i displayet.

3. Når displayet skrur seg av er vekten klar til bruk. Denne oppstartsprosessen
må gjentas hvis vekten flyttes. Alle andre ganger kan man bare gå opp på vekten.
Vekten kan nå brukes som en vanlig vekt.

Oppstart av vekten

Ridian Kroppsanalysevekt støtter opptil 8 brukere. Følg disse instruksene for å 
legge inn bruker-ID og sette opp brukerprofil med kjønn, alder og høyde.

Still inn din profil på vekten

Trykk på “SET” knappen mens vekten er avslått. Du kan også holde inne “SET” 
knappen mens displayet viser 0.0 for å komme inn på innstillinger.
Systemet krever at du velger bruker-ID først. Som vist under vil “P1” blinke. Du kan 
nå trykke på pilknappene     eller      for å velge bruker-ID P1 til P8.
Trykk “SET” knappen for å bekrefte bruker-ID.

1. Velg bruker-ID

Etter at du har bekreftet bruker-ID må du velge kjønn og idrettsmann/kvinne.
Som bildet under viser, vil symbolet for mann     blinke. Du kan nå trykke på 
pilknappene    eller    for å velge kjønn (Mann/Kvinne/Idrettsmann/Idrettskvinne).
Trykk “SET” knappen for å bekrefte kjønn.

Idrettsmann/kvinne: 
Bruk denne innstillingen hvis du trener mer enn
10 timer per uke aerob trening. vekten er ikke
kalibrert for bodybuildere eller profesjonelle
idrettsmenn/kvinner

2.Velg kjønn og idrettsmann/kvinne
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Start målinger

3.Velg høyde

Etter at du har bekreftet kjønn må du velge høyde.
Som bildet under viser, vil symbolet “165” blinke. Du kan nå trykke på 
pilknappene    eller    for å velge riktig høyde.
Du kan  holde pilknappene nede for rask endring av høyde. 
Trykk “SET” knappen for å bekrefte din høyde.

4.Velg alder

Etter at du har bekreftet høyde må du velge alder.
Som bildet under viser, vil symbolet “30” blinke. Du kan nå trykke på 
pilknappene    eller    for å velge riktig høyde.
Du kan  holde pilknappene nede for rask endring av høyde. 
Trykk “SET” knappen for å bekrefte din alder.

Etter at du har bekreftet alder vil displayet vise “0.0”, og du kan begynne målingene. 

  

Gjenta punkt 1 - 4 for de neste brukerne eller for å endre dine brukerinnstillinger.

Merk: Du må også sette profilen din i appen. Når vekten er koblet opp mot telefonen 
eller nettbrettet vil profilen fra appen overføres til vekten.

Sett opp vekten

Første måling
• Plasser vekten på et flatt hardt underlag.
• Trykk på “SET” knappen piltastene til du kommer til din bruker-ID (P1-P8)
• Åpne appen og trykk på bildet av vekten.
• Når vekten viser 0.0, gå barbeint opp på vekten og sørg for full kontakt med 
elektrodene (metallplatene). Først vises vekten, så
vil en firkant “  ” bevege seg horisontalt over displayet
som vist under. Stå stille til firkanten slutter å bevege
seg. Når målingen er gjennomført vil resultatene vises
fortløpende tre ganger: Kalorianalyse, BMI,
Fettprosent, Vannprosent, Muskelmasse, Benmasse og vekt.
• Hvis analysen mislykkes vil kun vekten vises.

(For å finne ut hvorfor, se “Feilsøking” under)
• Dataene vil nå bli overført til telefonen.

Daglige målinger

Hvis vekten ikke klarer å identifisere en bruker-ID vil den bare vise vekten. 
(For å finne ut mer om dette, se Feilsøking under.)

Hvis den identifiserer to eller flere brukere, f.eks. P1, P2 og P3 vil displayet
vise disse brukerne etter hverandre. Bruk piltastene og velg riktig bruker-ID.
Målingen blir da tillagt riktig bruker. Velger du ikke bruker vil vekten slå seg av.   

Etter at man foretar målinger vil vekten automatisk identifisere brukeren med
mest like historiske målinger Hvis den identifiserer en bruker, hopper den over 
valg av bruker-ID, og viser dataene. 

Når vekten er sammenkoblet med telefon eller nettbrett og appen er slått på 
vil den sende dataene dit.
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Se på data Problemløsing

Når vekten er slått av, trykk på sammenkoblingsknappen under vekten for å slå den på.

Trykk piltastene for å velge bruker-ID og analysen fra siste måling vises i displayet.
Etter at resultatene er vist er vekten klar til bruk og du kan foreta en ny måling.

Hvordan se analysen på vekten

Når vekten er sammenkoblet med telefon eller
nettbrett, vil data overføres via Bluetooth.

Bare når målingen er knyttet til en bruker-ID, vil 
dataene bli overført til korrekt telefonen eller 
nettbrettet, etter man har foretatt en måling.

Symbolet        vil forsvinne fra displayet når data er 
overført og du kan sjekke analysen på din telefon 
eller nettbrett.

Hvis det fortsatt er data lagret på vekten, som ikke er 
overført, vil symbolet      vises på vekten. De lagrede 
dataene vil overføres neste gang man foretar en 
måling eller når appen er åpen og vekten er på.

Vellykket Bluetooth-
oppkobling

Hvis dataoverføringen er 
vellykket vil dette 
symbolet slukke på 
vekten. Hvis dataene ikke 
overføres vil symbolet 
fortsatt være på vekten.

Dataoverføring

Feilmeldinger

Feil Beskrivelse Løsning

For stor vekt. Vekten vil slå 
seg av.

Ikke bruk vekten.

Lavt batterinivå, vekten vil 
slå seg av.

Bytt alle tre batteriene

Sjekk at Bluetooth er påslått og at 
avstanden mellom vekten og 
telefonen/nettbrettet ikke er for stor.
Prøv igjen.

Feil i oppkoblingen med 
telefon eller nettbrett.

Når du måler

Problem Årsak Løsning

Feil stilling på vekten.
Unormale resultat 
for høyt, for lavt eller 
store forskjeller 
mellom målinger

Stå barbeint på vekten. Stå stille 
og stødig.

Vekten står på et mykt 
underlag som et teppe, 
eller et ujevnt underlag.

Plasser vekten på et hardt og flatt 
underlag.

Det er fortsatt data lagret i
vekten klar til å overføres. 
(Symbolet notisblokk vises
i displayet) .

Overfør dataene.



Problemløsning Problemløsning

13

12

Problem Årsak Løsning

Føttene er for tørre.

Unormale resultat 
for høyt, for lavt eller 
store forskjeller 
mellom målinger

Ikke noe liv i 
displayet

Får ikke utført 
kroppsanalysen.

Vekten slår seg av 
før man får utført 
kroppsanalysen

Fukt føttene med en fuktig klut og 
start målingen.

Batteriene er ikke installert.

Utgåtte batteri.

Lavt batterinivå

Sett i batteriene.

Erstatt alle tre batteriene samtidig.

Du står på vekten med sko 
eller sokker

Stå barbeint på vekten og sørg for 
at føttene har full kontakt med 
elektrodene/metallplatene.

Bytt alle tre batteriene.

Vekten klarer ikke å 
identifisere bruker-ID.

Koble målingen til en bruker-ID

Brukeren har ikke lagt inn 
bruker-ID.

Opprett en bruker-ID og koble 
målingen til rett bruker-ID.

Problem Årsak Løsning

Bluetooth er slått av.

Dataoverføring
feilet

Skru på Bluetooth i innstillinger på 
telefonen eller nettbrettet.

Appen er slått av. Gå inn i appen og trykk på bildet 
av vekten før du veier deg.

Hold telefonen i nærheten av 
vekten.

Tildel en bruker-ID til målingen.

Telefonen er utenfor 
Bluetooths rekkevidde

Målingen er ikke tildelt 
noen bruker-ID.

Under dataoverføring
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Spesifikasjoner Vedlikehold

Spesifikasjoner

Produktnavn

Dimensjoner

Ridian Kroppsanalysevekt (GBF-1525-B)

Vekt: 306.5x306.5x23.5mm 

Display Digitalt LCD display

Måleenhet

Måleområde

Minste måleenhet 0.1kg / 0.2lb

Nøyaktighet 50kg: ±0.3kg;
150kg: ±0.5kg;

Miljø for bruk

Miljø for lagring

Strømkilde 4.5V (Tre AAA batterier)

Metode for å slå på SENSE ON teknologi

Auto-AV

Tilbehør 1. Tre AAA batteri
2. Bruksanvisning

Driftsmodus Kontinuerlig Drift

Kilogram / Stone/ Pound

5kg to 180kg / 0st: 11lb to 28st: 5lb / 11lb to 397lb

100kg: ±0.4kg;
180kg: ±0.7kg

Temperatur: 5℃ to 40℃

Temperatur: -20℃ to 60℃ Relativ fuktighet: ≤90% RH

Atmosfærisk trykk: 86kPa to 106kPa

Atmosfærisk trykk: 50kPa to 106kPa

Relativ fuktighet: ≤90% RH

Omtrent 15 sekunder etter displayet viser “0.0”
Omtrent 15 sekunder etter at vekten er vist på skjermen
Omtrent 30 sekunder når vekten ikke er stabil

RIDIAN AS
Grensen 12
0159 Oslo
NORWAY
Tel: +47 22 41 08 00
post@ridian.no
www.ridian.no

Det er to års garanti på vekten. 
Garantien gjelder ikke ved: 
Uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner;
Skade forårsaket av fall eller slag mot vekten;
Feilbruk i strid med instruksjonene i denne manualen.

Vedlikehold

Garanti

Bruk en tørr myk klut for å tørke støv av vekten.
Bruk en fuktet klut for å tørke bort skitt fra vekten. Bruk så en tørr klut for å
tørke den igjen. 
Ikke vask vekten med vann eller dypp den ned i vann.
Ikke bruk brennbar væske, slipemidler eller andre kjemikalier til å rengjøre
vekten for å unngå misfarging eller funksjonsfeil.

Har du problemer med å få vekten eller appen til å virke, kontakt oss på
telefon eller e-post adressen som står under. Det ligger også oppdatert
bruksanvisning for appen på våre hjemmesider.

Support




