
Εγχειρίδιο χρήσης 
Ζυγαριάς - Εφαρμογής

Συγχρονίστε τα δεδομένα σας με 
οποιαδήποτε smart συσκευή που διαθέτει 
Bluetooth.

∆εν χρειάζεται η χρήση smart phone για την 
χρήση της ζυγαριάς.

50.00

Powerpharm



Συμβατό με 
Android4.3 και 
άνω µε 
Bluetooth 4.0 και 
άνω

iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus,

iPhone X, iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad5, iPad mini, iPad mini 2, iPad 

mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad Pro 2...etc

SAMSUNG: Galaxy S9/S9+, Galaxy S8/S8+, Galaxy S7, Galaxy S6, Galaxy 
S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note8, Galaxy Note7, Galaxy Note6, 
Galaxy Note5, Galaxy Note4, Galaxy Note3, Galaxy Note2, Galaxy 
Grand2...etc.

HUAWEI: P20 Pro, P20, P20 lite, P smart, P10, P10 Plus, P10 lite, P9, P9 
lite, P9 Plus, P8 lite, Mate RS, Mate 10 Pro, Mate 10, Mate 9 Pro, Mate 9,  
Ascent P8, Ascent P7, Ascent G7, Nove 2, Nove 2  Plus...etc.

Others: Google Pixel 2 XL, Google Pixel 2, LG V30, HTC U11 που 
υποστηρίζουν Android4.3 και άνω για τις επιλεγμένες Android  Bluetooth 4.0 
και άνω

1 Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών

2 Βάλτε της μπαταρίες στην σωστή 

κατεύθυνση

 3 Κλείστε το καπάκι των μπαταριών

Ελέγξτε τα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά για κάθε κινητό ή Tablet

Ενεργοποιήστε την ζυγαριά

Βήμα 1

Συμβατό με 
iOS7.0 και άνω 
µε Bluetooth 4.0 
και άνω

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Βήμα 2 



Βήμα 3

Βήμα 4

1 Συνδέστε το Κινητό/Tablet σε δίκτυο (Wi-Fi, 3G/4G/2G). 

2 Ανοίξτε τα Bluetooth του Κινητού/Tablet.

3 Επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία, 
τον αποθηκευτικό χώρο και σε άλλα για να εξερευνήσετε τις 
δυνατότητες της εφαρμογής.

Εγγραφείτε σαν χρήστης 
 και συμπληρώστε τα 

προσωπικά σας στοιχεία

Κάντε Click στο "Device"  
και στην συνέχεια πατήστε "Pair"

Πατήστε "Pair" και 
ξεκινήστε στην εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε το Κινητό/Tablet σας 
για να σκανάρετε το QR Code κάτω 
από την ζυγαριά ή από εδώ για να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Κατεβάστε την εφαρμογή OKOK INTERNATIONAL

Κάντε εγγραφή και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία



Μέτρηση σωματοδόμησης

Ιστορικό μετρήσεων

Βήμα 5

Βήμα 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ
•  Χωρητικότητα κιλών: (0.4 lb-396 lb) 150g-180kg
•  Division: 1D=100g/0.2lb
•  Μονάδες Μέτρησης: kg/lb/st
•  Τάση: 3V
•  Μπαταρία: 2x1.5V AAA µπαταρίες
•  Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: 2.4V±0.2V, εμφανίζεται “Lo” 
•  Ρεύμα: ≤25mA
•  Ρεύμα αναμονής: ≤10µA
•  Ένδειξη υπερφόρτωσης: υπερφόρτωση άνω των 5.5 lbs (2.5kgs), και συνολικά 401.5 lbs (182.5kgs) 

εμφανίζεται “Err”
•  Κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας: 35~60°C
•  Κατάλληλη θερμοκρασία χώρου: -10~60°C
•  Υγρασία Περιβάλλοντος: ≤90%RH
•  ∆ιαστάσεις: 11”(L) x 11”(W) x 1”(H)/28x28x2.5cm
•  Βάρος: 3 lbs / 1.4 κιλά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
•  Ζυγαριά
•  Οδηγίες
•  2 x 1.5V (AAA) µπαταρίες (Μην δοκιμάσετε να της επαναφορτίσετε, δεν είναι επαναφορτιζόμενες). 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
• Αν ξεπεραστεί το όριο των κιλών, θα εμφανιστεί “Err”.
• Όταν οι μπαταρίες θα χρειάζονται αντικατάσταση, θα εμφανιστεί “Lo”.
• Τοποθετήστε την ζυγαριά σε ομοιόμορφη και σταθερή επιφάνεια. Αποφύγετε το χαλί ή κάποια άλλη μαλακή 
επιφάνεια.
• Πάντα να ζυγίζεστε με την ίδια κλίμακα στην επιφάνεια που τοποθετείτε την ζυγαριά. Ανόμοιο πάτωμα 
μπορεί να επηρεάσει την μέτρηση.

• Η επιφάνεια της ζυγαριάς μπορεί να είναι ολισθηρή εάν είναι βρεγμένη. ∆ιατηρήστε την στεγνή!
• Μην εκθέτετε την ζυγαριά στη ακτίνες του ήλιου.
• Κρατήστε την ζυγαριά σε στεγνή περιοχή για να προστατευτούν τα ηλεκτρονικά της στοιχεία.
• Καθαρίστε την ζυγαριά με ένα ελαφρώς υγρό πανί, μην χρησιμοποιείται διάφορα διαλυτικά και μην την 
βάλετε μέσα σε νερό.
• Αποφύγετε να υπερφορτώσετε την ζυγαριά.
• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την ζυγαριά.
• Μην αποθηκεύεται την ζυγαριά σε όρθια θέση. Αποθηκεύστε την μόνο σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια
• Αποφύγετε να αφήνεται διάφορα υλικά πάνω στην ζυγαριά ή να πέφτουν αντικείμενα πάνω σε αυτήν. 



iPad, iPhone, iPod touch are trademarks of Apple Inc.
Android is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. 
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