
BRUGERVEJLEDNING
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones • Istruzioni per l’uso

Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás 
Руководство по эксплуатации • 

PC-PW3008 BT_IM 28.09.17

9 i 1 vægt med bluetooth PC-PW 3008 BT
9-in-1 Diagnose weegschaal met Bluetooth • Balance de diagnostic Bluetooth 9 en 1

Báscula de diagnosis 9 en 1 con Bluetooth • 9 in 1 Bilancia analitica con Bluetooth • 9 in 1 Diagnosis Scale with Bluetooth
9 w 1, waga diagnostyczna z funkcją Bluetooth • 9 az 1-ben diagnosztikai mérleg Bluetooth funkcióval

Диагностические весы “9 в 1” с поддержкой Bluetooth • 



3

Oversigt over komponenterne
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande 

Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése

Обзор деталей прибора • 

Display
Display • Affichage • Pantalla • Display • Display • Wyświetlacz • Kijelző • Дисплей • 

PC-PW3008 BT_IM 28.09.17



PC-PW3008 BT_IM 28.09.17

Instruktionsmanual
Tak, fordi du valgte vores produkt. Vi håber du nyder at 
bruge apparatet.

Symboler i denne brugsanvisning
Vigtig information for din sikkerhed er specielt markeret. Det 
er vigtigt at overholde disse instruktioner for at undgå 
ulykker og forhindre beskadigelse af apparatet:

 ADVARSEL:
Dette advarer dig om farer for dit helbred og indikerer 
mulige skaderisici.

 FORSIGTIG:
Dette henviser til mulige farer for apparatet eller andre 
genstande.

NOTE: Dette fremhæver tip og information.

General Notes
Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du tager 
apparatet i brug, og hold instruktionerne inklusive 
garantien, kvitteringen og om muligt kassen med den 
indvendige emballage. Hvis du giver dette apparat til andre 
mennesker, skal du også give brugervejledningen videre.
• Apparatet er udelukkende designet til privat og ikke til 
kommerciel brug.
• Brug kun apparatet til det tilsigtede formål.
• Brug ikke et beskadiget apparat.
• Holdes væk fra varme, direkte sollys, fugtigt (må aldrig 
komme i væske) og skarpe kanter.
• 

• 

Forsøg ikke at reparere apparatet alene. Kontakt altid 
en autoriseret tekniker.
Børn skal overvåges på alle tidspunkter for at sikre, at 
de ikke leger med apparatet.

• For at sikre dine børns sikkerhed skal du beholde alle
emballering (plastposer, kasser, polystyren osv.) uden 
for rækkevidde.

ADVARSEL:
Lad ikke små børn lege med folien. Der er fare for 
kvælning!

Særlige sikkerhedsinstruktioner 
til dette apparat

ADVARSEL:
Hvis vejefladen er fugtig, eller hvis der er vanddråber på den, 
skal du først tørre den tør, da der er risiko for at glide.

ADVARSEL:
• 

• 

• 

Håndter balancen med omhu, da det er et præcist 
måleinstrument. Slip det ikke eller hopp på det.
Læg ikke apparatet med mere end 180 kg
(396,8 lb, 28: 3½ st: lb) for at undgå at beskadige 

apparatet. Hvis vægten bæres eller ikke skal bruges, skal 
du kun opbevare dem i vandret position.

• Kropsfedtanalyseskalaen er ikke egnet til følgende
personer:
- Børn under 6 år og voksne over 100 år
- Personer med symptomer på feber, ødemer eller osteo-

kommando
- Personer, der gennemgår behandling for 
dialyse
- Personer, der bruger en pacemaker
- Personer, der tager hjerte-kar-medicin
- Gravid kvinde
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- Sportspersoner, der udfører over 5 timers intensiv
sportsaktiviteter hver dag

- 
- 

Personer med et hjerteslag lavere end 60 slag / minut 
Personer med betydelige anatomiske afvigelser af 
benene i forhold til den samlede kropsstørrelse 
(benets længde betydeligt forkortet eller forlænget).

Håndtering af batterier

Oplad ikke!

Demonter ikke!

Indsæt korrekt!

Kortslut ikke!

Fare for eksplosion! Udsæt ikke batterierne for 
intens varme, såsom sollys, ild eller lignende.

Isætning af batterierne
(Batterier medfølger ikke)
1. Åbn batterirummet på undersiden.
2. Indsæt 3 batterier af typen AAA / R03. Sørg for, at 
polariteten er korrekt (se batteriets rum).
3. Luk batterirummet igen.
4. Hvis meddelelsen “” vises på displayet, skal batterierne 
udskiftes.

Oversigt over komponenterne
1 Display
2  knap
3  knap
4  knap
5 Kontaktflader

Underside (ikke vist) 
Batterirum

Display  
indikationer betydning

P0 - P9 Brugerhukommelsesplads

Mand

Kvinde

cm (ft:in) Højde
age Alder

kg (lb / st:lb) Kropsvægt
fat Kropsfedt display

Muskelmasse display

TBW Kropsvæske display

Knoglevægt display

% Procentdel - kropsfedt / kropsvand / 
muskelmasse

KCAL Basal metabolisk hastighed for det daglige 
energibehov i kilokalorier (BMR)

BMI BMI

Visceralt fedtvisning (organfedt)

body age Biologisk alder

Bluetooth-forbindelse med app succes

Tekniske dataer
Model:.............................................................PC-PW 3008 BT
Power supply:...................3 Batteries 1.5 V Type “AAA” / “R03”
Net weight of appliance:......................................approx. 1.7 kg
Memory capacity: .................................................................. 10
Mass alignment: ............from 80 to 220 cm (2‘7 ½“ - 7‘2 ½“ ft:in)
Age: ............................................................from 6 to 100 years
Minimum weight: .......................from 5.0 kg (11.0 lb / 0: 11 st:lb)
Maximum weight: ....................... 180 kg (396.8 lb / 28: 3½ st:lb)
Weight measurement unit: .... 100 g (0.2 lb / ¼ st:lb) increments
Body fat measurement unit: ............................................. 0.1 %
Body fluid graduation: ...................................................... 0.1 %
Recommended operating environment:

Temperature: ...............................0 °C - 40 °C / 32 °F - 104°F
Relative air humidity: ..................................................< 85 %

Body fat measuring range: ........................................ 5 % - 85 %
Body water measuring range: ................................... 7 % - 75 %
Muscle mass measuring range: .............................. 13 % - 82 %
Bone weight measuring range: ...............................0.5 kg - 8 kg
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Bluetooth
Bluetooth support: ............................................................. V 4.1
Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: ............. 2,5 mW
Rækkevidde: ................................................ .......... ca. 15 meter
Transmissionsfrekvens: ............................................. 2.4 GHz
Retten til at foretage tekniske og designændringer 
under løbende produktudvikling forbeholdes.
Meddelelse om direktivets overensstemmelse
Herved erklærer Clatronic International GmbH, at 
radioudstyrstypen PC-PW 3008 BT er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU.
Apparatet overholder desuden kravene i RoHS-
direktivet 2011/65 / EC.
Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen 
er tilgængelig på følgende internetadresse: 
www.sli24.de
Indtast modelnavnet i området "Download"
PC-PW 3008 BT.
Testet til drift i Storbritannien.
Oplysninger om analyseskalaen

 ADVARSEL:
Brug ikke vægten, hvis du bruger en pacemaker eller et 
andet medicinsk implantat med elektroniske komponenter. 
Implantatets funktion kan være nedsat ved målingen.

Hovedprincippet for dette apparat er baseret på måling af 
den elektriske impedans i menneskekroppen. For at 
bestemme de faktiske kropsdata fører apparatet et svagt, 
ubemærket elektrisk signal gennem din krop.
Signalet er generelt sikkert! Læs dog vores specielle 
sikkerhedsinstruktioner!
Målemetoden benævnes ”bioelektrisk 
impedansanalyse” (BIA), en faktor, der er baseret på 
forholdet mellem kropsvægt og dertil knyttede procentdel af 
kropsvand samt på andre biologiske data (alder, køn, 
kropsvægt).
Oplysninger om Bluetooth
Bluetooth er en teknologi til fjern trådløs forbindelse af 
enheder over en kort afstand. Enheder med Bluetooth-
standard transmitterer i ISM-båndet (industrielt, 
videnskabeligt og medicinsk) mellem 2.402 og 2.480 GHz. 
Interferens kan være forårsaget f.eks. via WLAN-netværk, 
DAB-radioer, trådløse telefoner eller mikrobølgeovne, der 
fungerer i samme frekvensområde.
Disse skalaer giver dig muligheden for at sende de 
beregnede data via Bluetooth til din smartphone eller tablet-
pc. Mere information kan findes i det næste afsnit (Oplysning 
om appen "Dr. Curve +").
På grund af de mange forskellige enhedsproducenter, 
modeller og softwareversioner kan der ikke garanteres fuld 
funktionalitet.

Information om appen “Dr. Kurve +”
               Dr.Curve + -appen er tilgængelig til Android og iOS. 
Scan den tilsvarende QR-kode for at komme direkte til 
download.

NOTE:
Afhængigt af udbyderen kan der være omkostninger 
forbundet med at downloade appen.

Google Play App Store

Derudover kan linket til at downloade appen også findes på 
vores websted:

Systemkrav til brug af appen
• iOs 8.0 eller nyere + Bluetooth 4.0 eller nyere
• Android 4.4 eller nyere + Bluetooth 4.0 eller nyere

Første brug med appen
1. Installer appen “Dr. Curve + ”fra den tilsvarende App 
Store / Google Play.
2. Aktivér Bluetooth i indstillingerne på dit apparat.
3. Indtast dine brugeroplysninger i appen.
4. Vælg derefter "Body fedt skala" i appen.
5. Tænd for apparatet ved hjælp af               knappen.

NOTE:
• For at oprette forbindelse til skalaen skal appen på 
smartphonen åbnes.
• Apparatet opretter først forbindelse til appen, når den 
er tændt via knappen.
• Sørg for, at din bruger er valgt.
• Sørg for, at den samme måle- og vægtenhed 
indtastes i appen og skalaen. 

6.                 Symbolet vises på displayet, når skalaen er 
forbundet til appen.
7. Udfør målingen som beskrevet i punkt 2 i afsnittet “Brug 

 Måling og analyse”.
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BRUG

NOTE:
• Knapperne er sensor-berøringsknapper. Tryk let på 
tonerne med en finger for at udføre funktionen.
• Vægten er fabriksindstillet med enhederne “kg” og “cm”.

For at ændre indstillingerne til “lb” eller “st: lb” såvel 
som “ft: in”, skal du gøre som følger:
1. 

2. 

Tænd på skalaerne ved let tryk med foden på 
vejningsoverfladen.
Tryk                         gentagne gange på knappen eller, 
indtil den ønskede vægtenhed vises. Enheden til højden 
skifter også automatisk-matisk.

Vejefunktion
1. Placer skalaen på en hård, flad overflade (undgå tæpper). 
Et ujævnt gulv bidrager til unøjagtige målinger.
2. Stå på vægterne med begge fødder. Apparatet tændes 
automatisk.
3. Fordel din vægt lige og vent til skalaen bestemmer din 
vægt.
4. Cifrene på displayet vil blinke, inden din nøjagtige vægt 
vises.
• For at forlænge batteriets levetid slukker apparatet 
automatisk 15 sekunder, efter at du har afbrudt skalaen.
• Hvis der ikke er nogen vægtbestemmelse, mens “0.0” 
vises, slukkes skalaen automatisk efter 15 sekunder.

Gemme personlige data

NOTE:
• Skalaen har standardværdier, som du kan ændre, som 
beskrevet nedenfor.
• Udfør følgende trin i rækkefølge og inden for et par 
sekunder. Ellers annullerer apparatet indtastningstilstand 
automatisk.
• Ved at holde en af knapperne (/ ) trykket i ca.

1. 
2 sekunder vælger hurtig tilstand.
Tryk på knappen .    Den valgte hukommelsesplacering 
sidst blinker på displayet (for eksempel P0). Bekræft 
indstillingen ved at       trykke på eller vælg en anden 
plads ved at               trykke på / -knappen. Tryk 
derefter på for at gå til den næste indstilling.

2. Symbolet for "mand" eller "kvinde" vil blinke. Bekræft 
det ved at trykke på          eller                 / til at vælge 
symbolet for dit køn. Tryk derefter på                for at gå til 
den næste indstilling.
3. Højdeindstillingen vil blinke. Vælg din højde ved at 
trykke              knappen. Bekræft din indtastning ved at 
trykke på.
4. Indstillingsalderen vil blinke. Vælg din alder ved at 
trykke på eller         -knappen. Bekræft din indtastning 
ved at trykke på.

5. Det korte display “” afslutter indgangstilstanden
til denne hukommelses placering. Derefter vil du se 
hukommelsens placering, symbolet på kønet og vægten 
“0,0 kg” (0,0 lb / 0: 00 st: lb) på displayet.

Du har nu følgende muligheder:
• Tryk                  gentagne gange på knappen for at få 
vist indstillingerne igen eller for at ændre dem.
• Du kan indstille yderligere forudindstillede placeringer. 
Fortsæt som beskrevet ovenfor.
• Du kan straks begynde at måle.

Måling og analyse
Registrer dine personlige data i 
hukommelsen.NOTE:

1. 

• Analyseskalaen fungerer kun korrekt, når du står barfodet 
på kontaktfladerne og med let fugtede fodsåler, hvis muligt. 
Helt tørre fodsåler kan føre til utilfredsstillende resultater, da 
de har en for lav ledningsevne.
• Tør om nødvendigt kontaktfladerne for at forbedre 
resultaterne.
• På grund af den betydelige udsving i kropsfedt er det 
vanskeligt at opnå en standardværdi. Derfor må du altid måle 
på samme tid på dagen for at få konsistente data.
• Vores krop består blandt andet af krop
fedt, kropsvand, muskelmasse og knoglevægt. De opnåede 
værdier kan variere på grund af individuel vandretension i 
disse hovedkomponenter. Dette er normalt og meget 
afhængigt af ernæring og livsstil.

Tryk på             . Brug knappen           / til at vælge den 
gemte position, hvor dine data gemmes på. Placeringen 
blinker i ca. 3 sekunder. Derefter vil du se hukommelsens 
placering, symbolet på kønet og vægten “0,0 kg” (0,0 lb / 0: 
00 st: lb) på displayet.

2. Stå på vægternes kontaktflader (5) med begge fødder.
3. Først blinker din vægt på displayet. Analysen starter, når 
displayet er ophørt med at blinke. Du vil se en løbebånd “” 
på displayet under analysen. Forbliv på skalaerne, indtil den 
sidste skærm (kropsalder) er vist.
Følgende resultater vises efter hinanden:

1. Vægten i den tidligere valgte enhed (kg / lb / st: lb)
2. Andelen af kropsfedt i% (fedt)
3. Andelen af kropsvæske% (TBW)
4. Andelen af muskelmasse i%              (    )
5. Knoglevægten i kg        (   )
6. Den basale metaboliske hastighed for det daglige 
energibehov i KCAL
7. Body Mass Index (BMI)
8. Visceralt fedt      (    )
9. Den biologiske alder (kropsalder)
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Vigtigheden af vand for vores helbred Cirka femtifem til 
tres procent af den menneskelige krop består af vand 
afhængigt af alder og køn i forskellige mængder.
Vand skal udføre flere opgaver i kroppen:

• Det er byggestenen til vores celler. Det betyder, at alle 
celler i vores krop, hvad enten hudceller, kirtelceller, 
muskelceller, hjerneceller eller andre, kun er funktionelle, 
hvis de indeholder nok vand.
• Det er et opløsningsmiddel til vigtige stoffer i vores krop.
• Det er et middel til transport af næringsstoffer, kroppens 
egne stoffer og metaboliske produkter.
Referenceværdier for din fitnessprofil kan ses i 
benchmarktabellen. Det viser afhængigheden af data om 
kropsfedt om alder og køn. Vær altid opmærksom på din 
krops vandbalance, som såvel som fedtniveauet gennemgår 
kraftige udsving hele dagen. Derfor må du altid måle på 
samme tid på dagen for at få konsistente data.
De beregnede resultater af kropsfedt og vandstand skal kun 
betragtes som referenceværdier. De anbefales ikke at blive 
brugt til medicinske formål. Kontakt altid en læge, hvis du har 
spørgsmål om en medicinsk behandling eller en diæt for at 
opnå en normal kropsvægt.

Evaluering af resultaterne
Der er tunge personer med en velafbalanceret procentdel 
mellem fedt og muskelmasse, og der er tilsyneladende 
slanke personer med betydeligt høje kropsfedtværdier. Fedt 
er en faktor, der lægger alvorlig belastning på kroppen, især 
det kardiovaskulære system. Derfor er kontrol af begge 
værdier (fedt og vægt) en forudsætning for sundhed og 
fitness.
Kropsfedt
Kropsfedt er en vigtig komponent i kroppen. Fra at beskytte 
leddene som et vitaminoplagringssted til at regulere 
kropstemperaturen spiller fedt en vigtig rolle i kroppen. Målet 
er således ikke at reducere andelen kropsfedt radikalt, men 
snarere at opnå og opretholde en sund bal
ance mellem muskel og fedt.

Retningslinjer for kropsfedtprocentdel (ca. tal)
Alder 

(år)
Kvinde Mand

Undervægtig Normal Overvægtig Fed Undervægtig Normal Overvægtig Fed
6 - 39 < 21 21 ~ 33 33 ~ 39 > 39 < 8 8 ~ 19 19 ~ 25 > 25
40 - 59 < 23 23 ~ 35 35 ~ 40 > 40 < 11 11 ~ 22 22 ~ 28 > 28
60 - 100 < 24 24 ~ 36 36 ~ 42 > 42 < 13 13 ~ 25 25 ~ 30 > 30

Benchmarks for kropsvandniveau og muskelmasse i procent (ca. figurer)

Alder 
(År)

Kvinde Mand
Kropsvæske

Muskelmasse
Kropsvæske

Muskelmasse
Lav Normal Høj Lav Normal Høj

6 - 15 < 57 57 - 67 > 67

> 34

< 58 58 - 72 > 72

> 40
16 - 30 < 47 47 - 57 > 57 < 53 53 - 67 > 67
31 - 60 < 42 42 - 52 > 52 < 47 47 - 61 > 61
61 - 100 < 37 37 - 47 > 47 < 42 42 - 56 > 56

Benchmarks for knoglevægt i kilogram (ca. tal)

Kvinde Mand
Kropsvægt < 45 45 - 60 > 60 < 60 60 - 75 > 75
Knoglevægt - 2,6 - 3,2 - 8 - 3,4 - 3,8 - 8

BMR (Basal Metabolic Rate / Energiudgifter)
Basal Metabolic Rate (BMR) karakteriserer energiforbruget. 
Energiforbruget bruges til at beskrive den mængde energi i 
KCAL, som kroppen kræver per dag under fuldstændig hvile, 
ved en ligegyldighedstemperatur (28 - 30 ° C)

og på tom mave til opretholdelse af dens funktion (f.eks. 
mens du sover).
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Referenceværdier for det daglige indtag af kilokalorier 
uden fysiske aktiviteter

Alder 
(År)

Kvinde Mand
Vægt (kg) KCAL Vægt (kg) KCAL

6 - 17 50 1265 60 1620
18 - 29 55 1298 65 1560
30 - 49 60 1416 70 1680
50 - 69 60 1302 70 1561
70 - 100 50 1035 65 1397

BMI (Body Mass Index)
Body Mass Index (BMI) henviser kropsvægten til kvadratet 
af kropshøjden.
BMI = Vægt i kg: (kropshøjde i m x kropshøjde i m)
Eksempel:
En kvinde vejer 55 kg og er 1,68 m høj. Hendes BMI 
beregnes som følger:
55 kg: (1,68 m x 1,68 m) ≈ 19,5 kg / m² Normal vægt
Værdien "kvadrat af kropshøjden" er ikke i relation til 
kropsoverfladen. BMI er kun en grov referenceværdi, da den 
hverken overvejer bygning og køn eller den individuelle 
sammensætning af kropsmassen fra et menneskes fedt og 
muskelvæv.

Referenceværdier for BMI

BMI
Undervægtig Normal Overvægtig Fed

< 18.5 18.5 - 27 30 - 39 > 40
Please note that the interpretation of the BMI indicates 
excess weight with very muscular bodies (bodybuilder). The 
reason for this is that the far above-average muscle mass is 
not considered in the BMI formula.

Visceral Fat Percentage Guidelines (Approx. Figures)

Visceral 
fat

Normal Noget for høj For høj
< 9 10 - 14 > 15

Vis fejlmeddelelser

NOTE:
Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, skal du 
vente til apparatet er slukket. Tænd det igen for at 
genstarte handlingen. Hvis fejlvisningen ikke er forsvundet, 
skal du tage batterierne ud af batterirummet i 10 sekunder.

Display indikatorer betydning

Selvtest (efter isætning af batterierne) for 
perfekt funktion af skærmen

Batteriet er lavt
Procentdelen af kropsfedtindhold 
ligger over eller under grænserne 
for måleskalaen
Vægten ligger over den tilladte 
maksimale vægt.

Rengøring

 CAUTION:
• Dyk ikke balancen i vand: de elektroniske komponenter kan 
blive beskadiget.
• Brug ikke en trådbørste eller nogen slibende genstande.
• Brug ikke sure eller slibende rengøringsmidler.

• Rengør apparatet med en let fugtig klud. Sørg for, at ingen 
luftfugtighed eller vand siver ind i apparatet!
• Brug et kommercielt solgt vaskemiddel eller sæbe til 
rengøring.
• Tør apparatet godt efter rengøring med en tør og blød klud.

Bortskaffelse
Bortskaffelse af batterier
Dit apparat indeholder batterier. Hvis disse batterier 
bruges, skal du følge instruktionerne herunder:

 CAUTION:
Batterier / genopladelige batterier må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffald!

• Batterierne skal fjernes fra apparatet.
• Tag brugte batterier til det passende indsamlingssted eller til 
en forhandler.
• Din by eller din lokale myndighed kan give oplysninger om 
offentlige indsamlingssteder.

Betydning af symbolet “skraldespand”
Beskyt vores miljø: Bortskaf ikke elektrisk 
udstyr i husholdningsaffaldet.
Returner alt elektrisk udstyr, som du ikke 
længere vil bruge, til de indsamlingssteder, der 
er til rådighed for deres bortskaffelse.

Dette hjælper med at undgå de potentielle virkninger af 
forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed.
Dette vil bidrage til genanvendelse og andre former for 
genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Oplysninger om, hvor udstyret kan bortskaffes, kan fås hos 
din lokale myndighed.



PC-PW3008 BT_IM 28.09.17

St
an

d 0
9/ 

20
17

PC-PW 3008 BT

Internet: www.proficare-germany.de
Made in P.R.C.




