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Uwagi dotycz ce bezpiecze stwa

PL

BF508
Body Composition Monitor

Przed u yciem urz dzenia nale y zapozna  si  z instrukcj  i zachowa  j  do wykorzystania w przysz o ci. 
Urz dzenia nie nale y wykorzystywa  w celach innych ni  opisane w instrukcji.

Przeznaczenie
Urz dzenie s u y do pomiaru i wy wietlania wymienionych ni ej parametrów sk adu cia a.
- Masa cia a
- Tkanka t uszczowa w ciele (w %)
- T uszcz trzewny (do 30 poziomów)
- BMI (wska nik masy cia a)

Urz dzenie jest przeznaczone do obs ugi przez osoby doros e, które s  w stanie zrozumie  tre  niniejszej 
instrukcji obs ugi.
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Uwagi dotycz ce bezpiecze stwa
Poni ej znajduje si  lista symboli i ich definicje:

Niebezpiecze stwo:
• Nigdy nie wolno stosowa  urz dzenia razem 

z elektronicznymi urz dzeniami medycznymi, 
takimi jak:

(1) Medyczne implanty elektroniczne, 
np. rozruszniki serca.

(2) Elektroniczna aparatura 
podtrzymuj ca ycie, taka jak 
sztuczne serce/p uco.

(3) Przeno ne elektroniczne urz dzenia medyczne, 
takie jak elektrokardiograf.

Urz dzenie mo e zak óci  dzia anie tych urz dze , 
powoduj c zagro enie dla zdrowia osób z nich 
korzystaj cych.

Ostrze enie:
• Nie nale y rozpoczyna  zmniejszania masy cia a 

ani wicze  bez wskazówek lekarza lub 
odpowiedniego specjalisty.

• Urz dzenia nie nale y u ywa  na liskich 
powierzchniach, takich jak mokra pod oga.

• Urz dzenie nale y chroni  przed dzie mi. Zawiera 
drobne cz ci, które po po kni ciu przez 
niemowl ta mog  grozi  zad awieniem.

• Przewód wy wietlacza mo e spowodowa  
przypadkowe uduszenie bawi cych si  nim dzieci.

• Nie wskakiwa  na urz dzenie ani nie podskakiwa  
na nim.

• Nie nale y u ywa  urz dzenia, kiedy ca e cia o lub 
stopy s  mokre, np. po k pieli.

• Na jednostce centralnej nale y stawa  boso. 
Stawanie na urz dzeniu w skarpetach mo e 
spowodowa  po lizgni cie. 

• Nie nale y stawa  na kraw dzi ani na wy wietlaczu 
jednostki centralnej.

• Ludzie niepe nosprawni lub s abi fizycznie powinni 
korzysta  z urz dzenia w asy cie innej osoby. 
Podczas stawania na urz dzeniu nale y u ywa  
por czy lub jej odpowiednika.

• Je li p yn z baterii dostanie si  do oczu, nale y 
natychmiast przep uka  je du  ilo ci  czystej 
wody. Niezw ocznie skontaktowa  si  z lekarzem.

Niebezpiecze stwo: Nieprawid owe u ycie mo e by  przyczyn  mierci lub powa nych obra e .

Ostrze enie: Nieprawid owe u ycie grozi mierci  lub powa nymi obra eniami cia a.

Przestroga: Nieprawid owe u ycie mo e spowodowa  obra enia cia a lub uszkodzenie 
mienia.

Przed u yciem urz dzenia
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Uwagi dotycz ce bezpiecze stwa

• Wadliwe dzia anie urz dzenia mo e powodowa  
jego nagrzewanie si .
Obszary, w których mo e wzrasta  temperatura:
(1) wokó  komory baterii: 105°C (maks.);
(2) elektrody i przyciski obs ugi: 48°C (maks.).
Je li urz dzenie dzia a wadliwie lub w ogóle nie 
funkcjonuje, nale y natychmiast zaprzesta  jego 
u ywania. Nie nale y u ywa  elektrod ani dotyka  
przycisków obs ugi d u ej ni  10 minut.

Przestroga:
• To urz dzenie jest przeznaczone wy cznie do 

u ytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do 
profesjonalnych zastosowa  w szpitalu lub innych 
placówkach medycznych.

• Nie nale y rozmontowywa , naprawia  ani 
modyfikowa  wy wietlacza b d  jednostki 
centralnej.

• W trakcie pomiaru nale y upewni  si , e telefon 
komórkowy i inne urz dzenia elektryczne 
wytwarzaj ce pole elektromagnetyczne znajduj  
si  w odleg o ci co najmniej 30 cm od urz dzenia. 
W przeciwnym razie mog  one wp ywa  
niekorzystnie na dzia anie analizatora i/lub 
powodowa  jego nieprawid owe odczyty.

• Wy wietlacz nale y sk ada  ostro nie. 
W przypadku zbyt silnego naci ni cia palce mog  
utkn  mi dzy uchwytem i jednostk  centraln .

• Nie stosowa  baterii, które nie zosta y okre lone 
dla tego urz dzenia. Baterie nale y wk ada  
zgodnie z podan  biegunowo ci .

• Zu yte baterie nale y bezzw ocznie wymieni  
na nowe.

• Nie wrzuca  baterii do ognia.
• Je li p yn z baterii dostanie si  na skór  lub 

ubranie, nale y natychmiast sp uka  go du  
ilo ci  czystej wody.

• Je li urz dzenie nie b dzie u ywane przez d u szy 
czas (w przybli eniu 3 miesi ce lub d u ej), nale y 
wyj  z niego baterie.

• Nie nale y korzysta  jednocze nie z ró nych 
rodzajów baterii.

• Nie u ywa  nowych i zu ytych baterii jednocze nie.
• Przed wej ciem na jednostk  centraln  nale y 

odczepi  od niej wy wietlacz. Próba zdj cia 
wy wietlacza podczas wchodzenia na jednostk  
centraln  mo e spowodowa  utrat  równowagi 
i upadek.

Rady ogólne:
• Urz dzenia nie nale y ustawia  na mi kkich 

nawierzchniach, takich jak maty lub dywany. 
Mo e to by  powodem niedok adno ci pomiaru.

• Urz dzenia nie nale y umieszcza  
w pomieszczeniach o du ej wilgotno ci i nale y 
chroni  je przed zamoczeniem.

• Urz dzenia nie nale y umieszcza  w pobli u róde  
ogrzewania lub klimatyzatorów oraz nie nale y 
wystawia  go na dzia anie promieni s onecznych.

• Urz dzenia nie nale y wykorzystywa  w celach 
innych ni  opisane w instrukcji.

• Nie nale y ci gn  za przewód wy wietlacza 
pod czony do jednostki g ównej.

• Poniewa  urz dzenie s u y do pomiarów 
precyzyjnych, nie nale y go upuszcza , wstrz sa  
ani w nie uderza .

• Zu yte baterie nale y usun  zgodnie z krajowymi 
przepisami dotycz cymi ich utylizacji.

• Wy wietlacza jednostki g ównej nie nale y 
przemywa  wod .

• Nie wolno czy ci  urz dzenia benzenem, benzyn , 
rozcie czalnikiem do farb, alkoholem ani innymi 
lotnymi rozpuszczalnikami.

• Nie wolno umieszcza  urz dzenia w miejscach, 
gdzie b dzie ono nara one na opary chemiczne lub 
powoduj ce korozj .

• Bateri  nale y u ytkowa  przez zalecany dla niej 
czas ywotno ci.

Nale y przeczyta  i post powa  zgodnie z „Wa nymi 
informacjami zwi zanymi ze zgodno ci  elektromag-
netyczn  (EMC)” w rozdziale Dane techniczne.
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Informacje na temat sk adu cia a

Podstawy oblicze  sk adu cia a
T uszcz w organizmie ma niewielkie przewodnictwo elektryczne
Urz dzenie BF508 s u y do pomiaru procentowej zawarto ci tkanki t uszczowej metod  impedancji bioelektrycznej 
(ang. bioelectrical impedance, BI). Mi nie, naczynia krwiono ne i ko ci s  tkankami o du ej zawarto ci wody, która 
atwo przewodzi pr d elektryczny. T uszcz jest tkank  o s abej przewodno ci elektrycznej. Aby okre li  ilo  tkanki 
t uszczowej, urz dzenie BF508 wysy a przez cia o bardzo s aby pr d elektryczny o cz stotliwo ci 50 kHz i nat eniu 
mniejszym ni  500 μA. Pr d ten jest na tyle s aby, e nie jest odczuwalny podczas korzystania z urz dzenia BF508.
W celu obliczenia sk adu cia a analizator wykorzystuje impedancj  elektryczn  wraz z informacjami o wzro cie, 
masie cia a, wieku i p ci, po czym oblicza wyniki na podstawie danych firmy OMRON dotycz cych sk adu cia a.

Sprawdzanie ca ego cia a w celu unikni cia zak óce  b d cych wynikiem waha
W ci gu dnia pewna ilo  wody w organizmie przemieszcza si  stopniowo do ko czyn dolnych. Dlatego nogi 
i kostki maj  tendencj  do puchni cia pod wieczór i w nocy. Stosunek ilo ci wody w górnych i dolnych partiach 
cia a jest ró ny rano i wieczorem, w zwi zku z czym ró ni si  równie  impedancja elektryczna. Poniewa  podczas 
pomiaru urz dzenie BF508 korzysta z elektrod zarówno dla r k, jak i dla nóg, mo liwe jest znaczne zmniejszenie 
wp ywu tych waha  na wyniki pomiaru.

Zalecane czasy pomiarów
Zrozumienie normalnych zmian zachodz cych w procentowej zawarto ci tkanki t uszczowej mo e pomóc 
w zapobieganiu oty o ci lub jej zmniejszeniu. Wiedz c, kiedy procentowa zawarto  tkanki t uszczowej zmienia 
si w ci gu dnia, mo na uzyska  dok adne tendencje zmian ilo ci tkanki t uszczowej. Zaleca si  stosowanie 
urz dzenia w takim samym rodowisku i codziennych warunkach. (Patrz wykres)

Nale y unika  wykonywania pomiarów w nast puj cych okoliczno ciach:
- tu  po intensywnym wysi ku fizycznym, po k pieli lub przebywaniu w saunie,
- po wypiciu du ej ilo ci alkoholu lub wody oraz po posi ku (do 2 godzin).
Je li pomiar jest wykonywany w tych warunkach fizycznych, obliczony sk ad cia a mo e znacznie ró ni  si  od 
rzeczywistego, poniewa  zawarto  wody w organizmie uleg a zmianie.

Codzienne czynności

Budzenie się

Śniadanie

Obiad

Pójście do łóżka

2 godziny

2 godziny

2 godziny

Po obudzeniuZalecany czas

Zalecany czas

Zalecany czas

Zalecany czas

Pomiaru nie należy wykonywać 
bezpośrednio po jedzeniu lub kąpieli.

Kapiel lub kolacja

Po południu, w około 2 godzin lub 
więcej po obiedzie i przed kąpielą 
lub kolacją

Przed pójściem do łóżka i w ok. 
2 godzin lub więcej po kolacji lub 
kapieli

Przed obiadem i w ok. 2 godzin po 

śniadaniu



4

Informacje na temat sk adu cia a

Co to jest BMI (Body Mass Index)? 
Warto  BMI obliczana jest przy pomocy prostego wzoru, w celu wyznaczenia stosunku mi dzy ci arem i mas  
cia a osoby.

BMI = masa cia a (kg) / wzrost (m) / wzrost (m)
Do celów klasyfikacji BMI urz dzenie OMRON BF508 wykorzystuje dane na temat wzrostu osoby zachowane 
w profilu osobistym oznaczonym numerem lub dane wprowadzone w trybie go cia. 
Je li poziom tkanki t uszczowej okre lony przez BMI przekracza standard mi dzynarodowy, istnieje zwi kszone 
ryzyko wyst pienia cz stych chorób. BMI nie ujawnia jednak wszystkich rodzajów tkanki t uszczowej.

Co to jest procentowa zawarto  tkanki t uszczowej?
Procentowa zawarto  tkanki t uszczowej to masa tkanki t uszczowej w odniesieniu do ca kowitej masy cia a 
wyra ona w procentach.

Procent zawarto ci tkanki t uszczowej w ciele (%) = 
{masa tkanki t uszczowej (kg) / mas  cia a (kg)} × 100

Do oszacowania procentowej zawarto ci tkanki t uszczowej w ciele urz dzenie BF508 wykorzystuje metod  
impedancji bioelektrycznej (BI).
W zale no ci od umiejscowienia, tkank  t uszczow  okre la si  mianem tkanki trzewnej lub podskórnej.

Czym jest poziom trzewnej tkanki t uszczowej?
Trzewiowa tkanka t uszczowa = tkanka t uszczowa otaczaj ca 
organy wewn trzne
Przypuszcza si , e zbyt du e ilo ci trzewnej tkanki t uszczowej s  powi zane ze 
zwi kszon  ilo ci  t uszczów w krwiobiegu, co w efekcie prowadzi do cz sto 
spotykanych chorób, takich jak hiperlipidemia i cukrzyca, ograniczaj ca zdolno  
insuliny do przenoszenia energii z krwiobiegu i wykorzystywania jej w komórkach. 
W celu unikni cia lub poprawy stanu niektórych cz sto spotykanych chorób, wa ne 
jest obni enie poziomu trzewnej tkanki t uszczowej. Osoby o wysokim poziomie 
trzewnej tkanki t uszczowej maj  tendencj  do posiadania du ych o dków. Jednak 
nie dzieje si  tak zawsze; du e ilo ci trzewnej tkanki t uszczowej mog  prowadzi  do 
oty o ci metabolicznej. Oty o  metaboliczna (oty o  trzewna przy normalnej masie 
cia a) oznacza ilo ci tkanki t uszczowej przekraczaj ce norm , przy czym masa cia a 
danej osoby mie ci si  w standardzie dla jej wzrostu lub jest poni ej niego.

Czym jest podskórna tkanka t uszczowa?
Podskórna tkanka t uszczowa = tkanka t uszczowa znajduj ca 
si  pod skór
Podskórna tkanka t uszczowa odk ada si  nie tylko wokó  o dka, ale równie  
dooko a ramion, bioder i ud, i mo e spowodowa  zniekszta canie proporcji cia a. 
Mimo e tkanka ta nie jest bezpo rednio zwi zana ze zwi kszonym ryzykiem 
chorób, przypuszcza si , e zwi ksza ona nacisk na serce i mo e prowadzi  do 
innych komplikacji. Urz dzenie to nie wy wietla zawarto ci podskórnej tkanki 
t uszczowej, ale jest ona uwzgl dniana w obliczeniach procentowej zawarto ci 
tkanki t uszczowej w ciele.

Przyczyna ró nic mi dzy obliczonymi wynikami a rzeczywist  procentow  
zawarto ci  tkanki t uszczowej w ciele
Procentowa zawarto  tkanki t uszczowej w ciele obliczona przez to urz dzenie mo e znacznie odbiega  od 
rzeczywistej zawarto ci w nast puj cych sytuacjach:
osoby w wieku podesz ym (powy ej 81 lat) / osoby z gor czk  / kultury ci lub bardzo wytrenowani sportowcy / 
osoby poddawane dializie / osoby z osteoporoz  o bardzo niskiej g sto ci ko ci / kobiety ci arne / osoby 
z obrz kami.
Ró nice te mog  wi za  si  ze zmianami stosunku p ynów cia a lub sk adu cia a.

Przyk ad trzewnej tkanki 
t uszczowej (obraz rezonansu 
magnetycznego)

Trzewna tkanka t uszczowa

Podskórna tkanka 
t uszczowa

Kr gos up

Przyk adowa podskórna 
tkanka t uszczowa (obraz 
rezonansu magnetycznego)

Trzewna tkanka t uszczowa

Podskórna tkanka 
t uszczowa

Kr gos up

Instrukcja obs ugi
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1. Budowa urz dzenia

2. Wk adanie i wymiana baterii

1. Otwórz pokryw  baterii znajduj c  si  
z ty u jednostki centralnej.

1) Naci nij zatrzask pokrywy baterii, aby go 
zwolni .

2) Poci gnij pokryw  ku górze, jak pokazano 
na rysunku.

2. Zainstaluj baterie w poprawnym 
po o eniu, zgodnie z oznaczeniami 
wewn trz komory na baterie.

3. Zamknij pokryw  baterii.

Elektrody uchwytowe

Wyľącznik zasilania

Wyświetlacz

Przewód

Podpórka wyświetlacza

Przycisk 
UŻYTKOWNIK

Przycisk GOŚĆ

Przycisk 
USTAW/TRYB

Przyciski do góry / 
w dó?

Elektrody pod stopy

Wy wietlacz

Jednostka centralna (platforma pomiarowa)

Widok z przodu

Przyciski

Zatrzask

ywotno  i wymiana baterii
Je li pojawi si  wska nik niskiego poziomu 

na adowania baterii ( ), nale y wymieni  
wszystkie cztery baterie na nowe.
Dane osobiste przechowywane w pami ci 
analizatora pozostaj  zapisane nawet po 
wyj ciu baterii.
• Przed wymian  baterii nale y wy czy  

urz dzenie.
• Zu yte baterie nale y usun  zgodnie 

z krajowymi przepisami dotycz cymi ich 
utylizacji.

• Cztery baterie AA wystarczaj  na oko o 1 rok 
(przy wykonywaniu pomiarów cztery razy 
dziennie).

• Poniewa  dostarczane baterie s u  jedynie do 
stosowania przez okres próbny, ich ywotno  
mo e by  krótsza.
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3. Ustawianie i zapami tywanie danych osobistych
Pomiar procentowej zawarto ci tkanki t uszczu w ciele i poziomu trzewiowej tkanki t uszczowej wymaga 
wprowadzenia danych osobistych (wiek, p e , wzrost).

1. W cz zasilanie.
Na wy wietlaczu 
zamiga komunikat 
„CAL”, a nast pnie 
pojawi si  warto  
„0.0 kg”. 

Uwaga: Poczekaj, a  wy wietli si  warto  
„0,0 kg”.

2. Naci nij 
przycisk USER 
(U YTKOWNIK), 
aby wybra  numer 
swojego profilu 
osobistego.

1) Wybrany numer 
zamiga na 
wy wietlaczu. 

2) Naci nij przycisk 
SET/MODE 
(USTAW/TRYB), 
aby potwierdzi .
Nast pnie na 
wy wietlaczu 
zamiga domy lne 
ustawienie wieku.

3. [ABY USTAWI  WIEK]
Zakres ustawienia: od 10 do 80 lat

1) Naci nij przycisk 
 lub , aby 

dopasowa  wiek.

2) Naci nij przycisk 
SET/MODE 
(USTAW/TRYB), 
aby potwierdzi .
Nast pnie na 
wy wietlaczu 
zamigaj  ikony p ci.

4. [ABY USTAWI  P E  I WZROST]
Ustaw p e  —  (M CZYZNA) lub  
(KOBIETA) — a nast pnie w taki sam sposób 
ustaw wzrost.

Po wy wietleniu wszystkich ustawie  w celu ich 
potwierdzenia, na wy wietlaczu pojawi si  
warto  „0.0 kg”.

Ustawienia zostan  zapami tane.

Wybór jednostek pomiaru
Dla ustawie  wzrostu i masy cia a mo na zmieni  jednostki pomiaru.

1. W cz zasilanie.
Na wy wietlaczu zamiga komunikat „CAL”, 
a nast pnie pojawi si  warto  „0.0 kg”. 
Poczekaj na wy wietlenie warto ci „0.0 kg”.

2. Przytrzymaj przycisk  do 
momentu zamigania jednostek „lb” 
i „kg” na wy wietlaczu.

3. Naci nij przycisk , aby wybra  
jednostk  „kg” lub „lb”. 
Automatycznie zmieni to równie  jednostka 
„cm” i „in”.

4. Naci nij przycisk SET/MODE 
(USTAW/TRYB), aby potwierdzi .

Wszystkie warto ci pomiarów wzrostu i masy cia a 
b d  wy wietlane w nowych jednostkach. 
Ustawienia zostan  zachowane do momentu 
wprowadzenia ponownych zmian.
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Zmiana danych osobistych

1. W cz zasilanie.
Na wy wietlaczu zamiga komunikat „CAL”, 
a nast pnie pojawi si  warto  „0.0 kg”. 
Poczekaj na wy wietlenie warto ci „0.0 kg”.

2. Naci nij przycisk USER 
(U YTKOWNIK), aby wybra  numer 
swojego profilu osobistego.

1) Twój numer mignie raz na wy wietlaczu.

2) Naci nij 
przycisk SET/
MODE 
(USTAW/
TRYB), aby 
potwierdzi .
Nast pnie na wy wietlaczu zamiga 
wybrane ustawienie wieku.

3. Za pomoc  przycisku  lub  
zmodyfikuj wybrany element, 
a nast pnie naci nij przycisk SET/
MODE (USTAW/TRYB). Na 
wy wietlaczu wy wietlane b d  
kolejno ustawienia wieku, p ci 
i wzrostu.

Usuwanie danych osobistych

1. W cz zasilanie.
Na wy wietlaczu zamiga komunikat „CAL”, 
a nast pnie pojawi si  warto  „0.0 kg”. 
Poczekaj na wy wietlenie warto ci „0.0 kg”.

2. Naci nij przycisk USER 
(U YTKOWNIK), aby wybra  numer 
swojego profilu osobistego.

1) Twój numer mignie raz na wy wietlaczu.

2) Naci nij 
przycisk SET/
MODE 
(USTAW/
TRYB), aby 
potwierdzi .
Nast pnie na wy wietlaczu zamiga 
wybrane ustawienie wieku.

3. Usu  dane osobiste.
Naci nij 
i przytrzymaj 
przycisk GUEST 
(GO ) przez 
ponad dwie 
sekundy.

Na wy wietlaczu pojawi si  komunikat „Clr”, 
a warto ci danych osobistych zostan  
usuni te z pami ci.

Wy cznik zasilania
Urz dzenie wy czy si  automatycznie w przypadku spe nienia jednego z nast puj cych warunków:
1. Urz dzenie nie jest u ywane przez minut  po pojawieniu si  na ekranie warto ci „0.0 kg”.
2. Podczas wprowadzania informacji osobistych przez 5 minut nie zosta y wprowadzone adne dane.
3. Urz dzenie nie jest u ywane przez 5 minut od momentu wy wietlenia wyników pomiaru.
4. Urz dzenie nie jest u ywane przez 5 minut od momentu wy wietlenia wyniku pomiaru samej masy cia a.
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4. Wykonywanie pomiaru
Aby upewni  si , e otrzymane wyniki b d  dok adne, pomiary nale y przeprowadza  na twardej, równej 
powierzchni.

1. W cz zasilanie.
Na wy wietlaczu 
zamiga komunikat 
„CAL”, a nast pnie 
pojawi si  warto  
„0.0 kg”.

Uwaga: W przypadku wej cia na urz dzenie 
przed wy wietleniem warto ci 
„0.0 kg” na wy wietlaczu, pojawi si  
komunikat b du „Err”.

2. Po pojawieniu si  na wy wietlaczu 
warto ci „0.0 kg”, wyjmij go.

Uwaga: Wy wietlacza nie nale y wyjmowa  
przed pojawieniem si  na nim 
warto ci „0.0 kg”. W przeciwnym 
razie masa wy wietlacza zostanie 
dodana do masy cia a, co spowoduje 
otrzymanie niepoprawnego wyniku.

3. Wybierz numer profilu osobistego.
Trzymaj c wy wietlacz, naci nij przycisk 
USER (U YTKOWNIK). Wybrana liczba 
zostanie wy wietlona po pojedynczym migni ciu.
Je li pojawi si  nast puj cy komunikat:

Twoje dane osobiste nie zosta y zachowane 
pod wybranym numerem profilu osobistego. 
Zapoznaj si  z cz ci  3 w celu uzyskania 
informacji na temat zapisywania danych 
osobistych.

4. Rozpocznij pomiar.

1) Trzymaj c wy wietlacz, sta  na jednostce 
centralnej i umie  stopy na elektrodach, 
równomiernie rozmieszczaj c ci ar.

2) Po pojawieniu si  na wy wietlaczu 
komunikatu „START” wyci gnij r ce pod 
k tem 90° wzgl dem cia a, jak pokazano 
na rysunku na nast pnej stronie.

3) Po zako czeniu 
pomiaru zostanie 
ponownie wy wietlona 
masa cia a. W tym 
momencie mo na 
zej  z urz dzenia.

Zapoznaj si  z punktem 5 w cz ci 4, 
aby uzyska  informacje dotycz ce 
sprawdzania wyników pomiarów.Gdy w urz dzeniu nie ma 

zapisanych danych osobistych 
(tryb GO ):

1) Trzymaj c wy wietlacz, naci nij 
przycisk GUEST (GO ).

2) Na wy wietlaczu wy wietlony 
zostanie znacznik GO CIA, „G”. 

3) Ustaw dane osobiste (wiek, p e , 
wzrost). Zapoznaj si  
z informacjami w punktach 3 i 4 
w cz ci 3, Ustawianie i 
zapami tywanie danych 
osobistych.

Wy wietlacz poka e mas  cia a, a nast pnie wynik 
pomiaru masy cia a zamiga dwukrotnie.
Urz dzenie rozpocznie pomiar zawarto ci 
procentowej tkanki t uszczowej w ciele i poziomu 
trzewiowej tkanki t uszczowej.

Wska niki na pasku post pu pomiaru u do u 
wy wietlacza b d  pojawia  si  stopniowo, 
od lewej do prawej.
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4.Wykonywanie pomiaru

PL

Po zmierzeniu 
masy cia a.

R ce s  wyci gni te poziomo, 
okcie s  proste.
Wyprostuj r ce pod k tem 
90° wzgl dem cia a.

Wyprostuj plecy oraz 
kolana i patrz przed 
siebie.

Trzymaj wy wietlacz tak, aby widzie  
ekran.

• Upewnij si , e obie pi ty s  ustawione 
w pokazany sposób. Sta  w taki 
sposób, aby ci ar by  równomiernie 
rozmieszczony na platformie 
pomiarowej.

Sta  boso na jednostce centralnej.

90°

Pi ty

(1)

(2)

(3)

Umie  rodkowe 
palce we 
wg bieniach 
znajduj cych si  
z ty u elektrod.

Przytrzymaj mocno 
wewn trzne 
elektrody kciukiem 
i palcem 
wskazuj cym.

Przytrzymaj zewn trzne 
elektrody czwartym 
i ma ym palcem.

ci nij mocno elektrody.

Pozycje, jakich nale y unika  podczas pomiaru
Ruch podczas 
pomiaru

Zgi cie r k R ce za wysoko 
lub za nisko

Wy wietlacz 
skierowany 
ku górze

Kolana ugi te Stanie na 
kraw dzi 
urz dzenia

Prawid owa postawa pomiarowa
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4.Wykonywanie pomiaru

5. Sprawd  wyniki pomiaru.
Naci nij przycisk SET/MODE (USTAW/TRYB), aby wy wietli  wyniki pomiaru. Po ka dym naci ni ciu 
przycisku SET/MODE (USTAW/TRYB) informacje na ekranie zmieniaj  si  w nast puj cy sposób: 
FAT (T uszcz) -> VISCERAL FAT (T uszcz trzewny) ->BMI -> WEIGHT (Masa cia a) (i ponownie).

Interpretacja wyniku procentowej zawarto ci tkanki t uszczowej w ciele

Na podstawie wytycznych NIH/WHO dla BMI
Na podstawie publikacji: Gallaher i in., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000

Interpretacja wyniku poziomu trzewnej tkanki t uszczowej

Zgodnie z badaniami firmy Omron Healthcare

P e Wiek – (Niska) 0 (Normalna) + (Wysoka) ++ (Bardzo wysoka)

Kobieta
20–39 < 21,0% 21,0–32,9% 33,0–38,9%  39,0%
40–59 < 23,0% 23,0–33,9% 34,0–39,9%  40,0%
60–79 < 24,0% 24,0–35,9% 36,0–41,9%  42,0%

M czyzna
20–39 < 8,0%   8,0–19,9% 20,0–24,9%  25,0%
40–59 < 11,0% 11,0–21,9% 22,0–27,9%  28,0%
60–79 < 13,0% 13,0–24,9% 25,0–29,9%  30,0%

Poziom trzewnej tkanki t uszczowej Klasyfikacja poziomu
1–9 0 (Normalna)

10–14 + (Wysoka)
15–30 ++ (Bardzo wysoka)

Procentowa zawarto  
tkanki t uszczowej

Klasyfikacja procentowej 
zawarto ci tkanki 
t uszczowej w ciele

Poziom trzewnej tkanki 
t uszczowej

Klasyfikacja poziomu 
trzewnej tkanki t uszczowej

BMI

Klasyfikacja BMI

>__

>__

>__

>__

>__

>__
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5.Pomiar wy cznie masy cia a

PL

Interpretacja wyników BMI

Wspominane wy ej wska niki odnosz  si  do warto ci s u cych do oceny oty o ci zaproponowanych przez WHO – 
wiatow  Organizacj  Zdrowia.

6. Po potwierdzeniu wyników wy cz zasilanie.

Uwaga: Gdy zasilanie nie zostanie wy czone, urz dzenie wy czy si  automatycznie po 5 minutach.

5. Pomiar wy cznie masy cia a

1. W cz zasilanie.
Na wy wietlaczu 
zamiga komunikat 
„CAL”, a nast pnie 
pojawi si  warto  
„0.0 kg”.

Uwaga: W przypadku wej cia na urz dzenie 
przed wy wietleniem warto ci 
„0.0 kg” na wy wietlaczu, pojawi 
si komunikat b du „Err”.

2. Po pojawieniu si  na wy wietlaczu 
warto ci „0.0 kg” sta  na urz dzeniu.

3. Sprawd  wynik pomiaru.
Wy wietlona zostanie masa cia a, która zamiga 
dwukrotnie, informuj c o zako czeniu pomiaru.

Uwaga: Wyniki pomiaru mo na równie  
sprawdzi , wyjmuj c wy wietlacz.

4. Po zako czeniu pomiaru nale y zej  
z urz dzenia i wy czy  je.

BMI BMI (uznane przez WHO) Pasek kwalifikacji BMI Wskaźnik 
BMI

- (niedowaga)

0 (normalny)

+ (nadwaga)

++ (otyľość)

  BMI < 18,5

 18,5 <  BMI < 25

 25 <  BMI < 30

 30 <  BMI

>__
>__

>__

  7,0 - 10,7
10,8 - 14,5
14,6 - 18,4

18,5 - 20,5
20,6 - 22,7
22,8 - 24,9

25,0 - 26,5
26,6 - 28,2
28,3 - 29,9

30,0 - 34,9
35,0 - 39,9
40,0 - 90,0



12

6. Wy wietlanie b dów

7. Rozwi zywanie problemów
W razie wyst pienia podczas pomiarów jakichkolwiek ni ej wymienionych problemów, nale y najpierw sprawdzi , 
czy w odleg o ci 30 cm od analizatora nie znajduj  si  jakie  urz dzenia elektryczne. 
Je eli problem si  utrzymuje, nale y zapozna  si  z informacjami w poni szej tabeli.

Prezentacja b du Przyczyna Dzia anie koryguj ce

D onie lub stopy nie przylegaj  dok adnie 
do elektrod.

Nale y u o y  stopy lub d onie tak, aby 
przylega y ci le do elektrod, a nast pnie 
przeprowadzi  pomiar (patrz cz  4).

Pozycja pomiarowa jest nieprawid owa 
lub d onie b d  stopy nie przylegaj  
dok adnie do elektrod.

Wykonaj pomiar nie ruszaj c d o mi ani 
stopami (patrz cz  4).

D onie lub stopy s  zbyt suche. Zwil  d onie lub stopy wilgotnym r cznikiem, 
a nast pnie powtórz pomiar.

Warto ci sk adu cia a znajduj  si  poza 
zakresem pomiarowym.

• Upewnij si , e ustawienia wieku, p ci 
i wzrostu zachowane jako dane osobiste s  
poprawne. (Patrz „Ustawianie elementów” 
w cz ci 9).

• Jednostka centralna nie jest w stanie 
wykonywa  pomiarów sk adu cia a 
wykraczaj cego poza zakres pomiarowy, 
nawet gdy ustawienia wieku, p ci i wzrostu 
zosta y wprowadzone poprawnie.

Nieprawid owa operacja.

W ó  ponownie baterie i powtórz pomiar.
Je li b d nadal wyst puje, nale y 
skontaktowa  si  z przedstawicielem serwisu 
firmy OMRON.

Rozpocz to pomiar zanim na urz dzeniu 
wy wietli a si  warto  „0.0 kg”.

Wejd  na jednostk  centraln  po wy wietleniu 
warto ci „0.0 kg”.

Urz dzenie przesuni to przed 
wy wietleniem warto ci „0.0 kg”.

Nie przesuwaj jednostki centralnej przed 
wy wietleniem warto ci „0.0 kg”.

rodek ci ko ci uleg  przesuni ciu 
podczas pomiaru.

Podczas wykonywania pomiaru nie nale y 
si rusza .

Masa cia a u ytkownika wynosi 150 kg 
(330 lb) lub wi cej.

Masa cia a 150 kg (330 lb) lub wi ksza 
wykracza poza zakres pomiarowy urz dzenia. 
U ytkownik nie mo e u ywa  tego urz dzenia.

Problem Przyczyna Dzia anie koryguj ce

Wy wietlona warto  sk adu cia a 
jest nietypowo wysoka lub niska. Patrz cz  „Informacje na temat sk adu cia a”.

Zasilanie zostanie wy czone po 
oko o 5 minutach od potwierdzenia 
masy cia a i przed obliczeniem 
procentowej zawarto ci tkanki 
t uszczowej w ciele i poziomu 
trzewiowej tkanki t uszczowej.

Nie wybrano poprawnego profilu 
osobistego lub trybu GO  (na 
wy wietlaczu nie zosta  wy wietlony 
numer profilu lub znacznik „G”).

Wybierz poprawny numer profilu 
osobistego lub tryb GO  
(patrz cz  4).

Po w czeniu zasilania nic nie wida  
na wy wietlaczu.

Nie w o ono baterii. W ó  baterie.

Bieguny baterii nie zosta y 
ustawione prawid owo.

W ó  baterie ustawiaj c prawid owo 
bieguny.

Baterie s  wyczerpane. Wymie  wszystkie cztery baterie na 
nowe. (patrz cz  2).

Przewód cz cy jednostk  
centraln  z wy wietlaczem jest 
uszkodzony lub zu yty.

Skontaktuj si  z najbli szym 
przedstawicielem serwisu firmy 
OMRON.

Konserwacja i naprawa urz dzenia
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PL

8. Jak dba  o urz dzenie i przechowywa  je
Jak czy ci  urz dzenie
• Przed u yciem nale y zawsze upewni  si , e urz dzenie jest czyste.
• Wytrzyj jednostk  g ówn  such  szmatk .

W razie potrzeby nale y u y  szmatki zwil onej wod  i detergentem, dok adnie j  wyciskaj c przed przetarciem 
urz dzenia, a nast pnie wysuszy  such  szmatk .

• Elektrody mo na czy ci  spirytusem, ale nie nale y stosowa  go na innych cz ciach urz dzenia.
• Urz dzenia nie nale y czy ci  benzenem lub rozpuszczalnikiem.

Konserwacja i przechowywanie
• Wy wietlacz nale y przechowywa  w jednostce centralnej, jak pokazano na rysunku.
• Podczas przechowywania wy wietlacza nale y unika  zagniece  na przewodzie.

• Urz dzenia nie nale y przechowywa :
- w warunkach wilgotnych, gdzie wilgo  lub woda mog  przedosta  si  do urz dzenia,
- w warunkach wysokotemperaturowych, z bezpo rednim dzia aniem wiat a s onecznego i w miejscach 

zakurzonych,
- w warunkach zwi kszonego ryzyka nag ych wstrz sów lub wibracji,
- w miejscach przechowywania chemikaliów lub r cych gazów.

• Nie nale y przeprowadza  samodzielnych napraw. To urz dzenie zosta o skalibrowane w czasie produkcji. 
Je eli u ytkownik w dowolnym momencie podda w w tpliwo  dok adno  pomiarów, prosimy o kontakt 
z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON. Ogólnie zaleca si  kontrol  urz dzenia co 2 lata w celu 
zapewnienia prawid owego funkcjonowania i dok adno ci.
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9. Dane techniczne

Uwaga: Produkt mo e podlega  modyfikacjom technicznym bez wcze niejszego powiadomienia.

Urz dzenie to spe nia wymogi dyrektywy WE 93/42/EWG (dyrektywa dotycz ca urz dze  medycznych).

Kategoria produktu Analizatory sk adu cia a
Opis produktu Body Composition Monitor
Model (kod) BF508 (HBF-508-E)
Wy wietlacz Masa cia a: od 0 do 150 kg z dok adno ci  do 0,1 kg

(od 0,0 do 330,0 funtów z dok adno ci  
do 0,2 funta)

Procentowa zawarto  tkanki 
t uszczowej: od 5,0 do 60,0% z dok adno ci  do 0,1%
BMI: od 7,0 do 90,0 z dok adno ci  do 0,1
Poziom trzewnej tkanki t uszczowej: 30 poziomów z dok adno ci  do 1 poziomu
Klasyfikacja BMI:
– (Niedowaga) / 0 (Normalny) / + (Nadwaga) / ++ (Oty o ), wy wietlany na 
12-poziomowym pasku
Klasyfikacja procentowej zawarto ci tkanki t uszczowej:
– (Niska) / 0 (Normalna) / + (Wysoka) / ++ (Bardzo wysoka), wy wietlana na 
12-poziomowym pasku
Klasyfikacja poziomu trzewnej tkanki t uszczowej: 
0 (Normalny) / + (Wysoki) / ++ (Bardzo wysoki), wy wietlana na 9-poziomowym pasku

Ustawianie elementów Wzrost: od 100,0 do 199,5 cm (od 3' 4" do 6' 6 3/4")
Wiek: od 10 do 80 lat
P e : M czyzna/kobieta
*Jednostki miary: kg (cm) / lb (funty) (feet, ' • inch, " (stopy•cale))
*Zakres wieku dla poziomu trzewnej tkanki t uszczowej i klasyfikacji poziomu 
trzewnej tkanki t uszczowej wynosi od 18 do 80 lat.

*Zakres wieku dla klasyfikacji procentowej zawarto ci tkanki t uszczowej wynosi 
od 20 do 79 lat.

Dok adno  pomiaru 
masy cia a

od 0,0 kg do 40,0 kg: ± 0,4 kg
(od 0,0 funta do 88,2 funta: ± 0,88 funta)
od 40,0 kg do 150,0 kg: ± 1%
(od 88,2 funta do 330,0 funta: ± 1%)

Dok adno  (S.E.E.) Procentowa zawarto  tkanki t uszczowej: 3,5%
Poziom trzewnej tkanki t uszczowej: 3 poziomy

Okres trwania 5 lat
Zasilanie 4 baterie AA (R6) – mo na u ywa  równie  alkaicznych baterii AA (LR6).
Okres u ytkowania 
baterii

Ok. 1 rok (w przypadku korzystania z baterii manganowych, przy czterech 
pomiarach dziennie)

Temperatura / 
wilgotno  / ci nienie 
powietrza podczas pracy

od +10 do 40°C / od 30 do 85% wilg. wzgl dnej (bez skraplania) / 
od 700 do 1060 hPa

Temperatura / wilgot-
no  / ci nienie przecho-
wywania i transportu

od -20 do 60°C / od 10 do 95% wilg. wzgl dnej (bez skraplania) / 
od 700 do 1060 hPa

Ochrona przed 
pora eniem pr dem

Medyczne urz dzenie elektryczne z zasilaniem wewn trznym

Cz  wchodz ca w kon-
takt z cia em u ytkownika

Typ BF (elektrody chwytane r kami, elektrody pod stopy)

Klasyfikacja IP IP21
*Klasyfikacja IP oznacza stopie  ochrony wg normy IEC 60529.
Urz dzenie posiada zabezpieczenie przed dost pem obcych cia  sta ych o rednicy 12,5 mm, jak np. palec lub 
wi kszy przedmiot. Urz dzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem pionowo spadaj cych kropel wody.

Masa Ok. 2,2 kg (4,85 lb) ( cznie z bateriami)
Wymiary zewn trzne Wy wietlacz: Ok. 300 (szer.) × 35 (wys.) × 147 mm (g .)

(Ok. 11 3/4" (szer.) x 1 3/8" (wys.) x 5 3/4" (g .))
Jednostka g ówna: Ok. 303 (szer.) × 55 (wys.) × 327 mm (g .)

(Ok. 11 7/8" (szer.) x 2 1/8" (wys.) x 12 7/8" (g .))
Zawarto  opakowania Urz dzenie Body Composition Monitor, 4 AA baterie manganowe (R6), instrukcja 

obs ugi, karta gwarancyjna
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9.Dane techniczne

PL

Opis symboli, które w zale no ci od modelu mo na znale  na samym urz dzeniu, opakowaniu 
sprzeda owym lub w instrukcji obs ugi

Cz  wchodz ca w kontakt 
z cia em u ytkownika — typ BF
Stopie  ochrony przed pora eniem 
pr dem (pr d up ywu)

Numer seryjny

Stopie  ochrony przed 
przedostaniem si  wody do wn trza 
urz dzenia: IEC 60529

Zakres temperatury

Oznaczenie CE Zakres wilgotno ci

Symbol GOST-R Zakres ci nienia atmosferycznego

Symbol Zgodno ci Euroazjatyckiej Pr d sta y

Sprawdzi  w instrukcji obs ugi

Niniejsze urz dzenie nie powinno 
by  u ywane przez osoby 
z implantami medycznymi, 
np. stymulatorami pracy serca, 
sztucznym sercem, p ucem lub 
innymi elektronicznymi systemami 
podtrzymywania ycia.

Data produkcji urz dzenia stanowi cz  numeru seryjnego umieszczonego na tabliczce znamionowej lub 
opakowaniu sprzeda owym: pierwsze 4 cyfry oznaczaj  rok produkcji, kolejne 2 — miesi c produkcji.

IP XX
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9.Dane techniczne

Prawid owa utylizacja produktu
(Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie, znajduj ce si  na produkcie lub w literaturze dotycz cej go, wskazuje, e po zu yciu nie nale y 
utylizowa  go razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec mo liwemu ska eniu rodowiska lub 
szkodom dla zdrowia ludzkiego wynik ym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, nale y oddzieli  je od innych 
typów odpadów i przetwarza  w odpowiedzialny sposób, dzia aj c na rzecz ponownego wykorzystania 
zasobów materia owych.

U ytkownicy korzystaj cy z urz dzenia w domu powinni skontaktowa  si  ze sprzedawc  detalicznym, 
u którego kupili produkt lub z lokalnym urz dem, aby uzyska  szczegó owe informacje na temat gdzie i w jaki 
sposób mo na zutylizowa  produkt w sposób bezpieczny dla rodowiska.

U ytkownicy komercyjni powinni skontaktowa  si  z dostawc  i sprawdzi  warunki oraz zasady umowy 
zakupu. Produktu nie nale y czy  z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

Produkt nie zawiera adnych niebezpiecznych substancji.
Zu yte baterie nale y usun  zgodnie z krajowymi przepisami dotycz cymi ich utylizacji.

Wa ne informacje dotycz ce zgodno ci elektromagnetycznej 
(ang. Electro Magnetic Compatibility, EMC)

Niniejsze urz dzenie wyprodukowane przez firm  OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. spe nia wymagania normy 
EN60601-1-2:2015 dotycz ce zgodno ci elektromagnetycznej (EMC). 
Dalsza dokumentacja zgodna z norm  EMC dost pna jest w firmie OMRON HEALTHCARE EUROPE pod 
adresem podanym w tej instrukcji obs ugi lub na stronie internetowej www.omron-healthcare.com. 
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