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DEAR CUSTOMER!
WE CONGRATULATE YOU WITH THE RIGHT CHOICE! YOU HAVE BECOME AN OWNER 

OF ‘ATLANTA’ TRADE MARK PRODUCTION, FAMOUS FOR PROGRESSIVE DESIGN AND 
GOOD PERFORMANCE QUALITY. WE HOPE THAT OUR PRODUCTION WILL BECOME YOUR 

COMPANION FOR YEARS.

CAUTION:
DON’T PLACE NEAR HEAT SOURCES, SUCH AS HEATING RADIATORS, GAS STOVES OR AT 
PLACES EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT, EXCESSIVE DUST, MECHANICAL VIBRATION OR 

IMPACT LOAD, STRONG MAGNETIC OR ELECTROSTATIC FIELD.   
DON’T COVER THE DEVICE. PREVENT FROM WATER OR OTHER LIQUIDS PENETRATION 
AS IT MAY RESULT IN DAMAGE OF THE DEVICE. AFTER TRANSPORTATION UNDER LOW 
TEMPERATURE CONDITIONS DON’T SWITCH EARLIER THAN TWO HOURS AFTER THE 

DEVICE IS LEFT IN WARM PLACE. DON’T USE REACTIVE LIQUIDS (GASOLINE, KEROSENE, 
ALCOHOL, DIFFERENT SOLVENTS) FOR SCALES CLEANING.

ATTENTION!
TO AVERT DANGER OF INFLAMMATION OR ELECTRIC SHOCK DON’T EXPOSE THE 

ELECTRICAL PART OF THE DEVICE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT IMMERSE SCALES 
IN WATER OR OTHER LIQUID. TO AVOID ELECTRIC SHOCK DO NOT ATTEMPT TO OPEN 

THE CASE OF THE DEVICE. FOR MAINTENANCE, PLEASE, REFER TO THE SKILLED 
SPECIALISTS ONLY.
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BASIC COMPONENTS OF THE SCALES 

A - Case
B - Liquid crystal display
C - Select button
D - Scales standard select button
E - Up edit button
F - Down edit button

DISPLAY INDICATIONS

1 - user number  
2 - user sex  
3 - body state (calm, active, jogging)
4 - body height, cm
5 - age, years
6 - fatty tissue analysis value
7 - water analysis value
8 - statistical standard indicator
9 - weight, kg
10 - muscular tissue analysis value
11 - osseous tissue analysis value
12 - recommendations on kcal intake per day
13 - weight change as compared to the last weighing

SPECIFICATIONS

Fat content measurement range:  4,0-45,0%
Water content measurement range: 37,8-66,0%
Analyzer measurement accuracy:   0,1%
User age:     from 10 to 80 years
User body height:    from 100 to 250 cm
Parameter memory:   8 users
Maximal weight:     150 kg 
Measurement accuracy:    100 g 
Measurement interval:    100 g 
Power elements:    4х1,5V, AAA type (do not come with)
Service life:     5 years 
 When used with care, this item service life may significantly exceed the 
value set by the manufacturer. 
 Date of manufacture is displayed in the serial number of the item: the third 
fourth numeral is the month of manufacture, the fifth is the year of manufacture 
(from 2010 to 2019). Example: хх120ххххххх – 12th month, 2010.
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BEFORE USE

Please read carefully this manual prior to use the scales. 
Before the first use, power elements must be installed. Be careful; observe the 
polarity when installing the power elements. The power elements do not come 
with.

PROPER USE OF THE SCALES

For proper operation of the analyzer, your personal data must be entered in the 
scales memory, otherwise the scales will use data by default and will display 
correctly your weight only. It is recommended to weigh at the same time of the day, 
if possible (preferably in the morning), and in the same place, then you will be able 
to get comparable results. Even different surface slope may dither your weight data 
and, as a consequence, your body content values. In addition, you should consider 
that weighing when in clothes, after meals or drinking may lead to improper results. 
Pay attention to the long-term only. Short-term deviations in weight in most cases 
are connected exclusively with the liquid loss. If the weight decreases only, and 
the share falling at the fat tissue increases or remains stable, this means that you 
have lost just the liquid, for example, as a result of training session, visit of sauna 
or diet oriented exclusively to a fast reduction of weight. If the weight increases, 
and the share falling at the fat tissue decreases or remains the same, this means 
by contrast that you managed to gain in precious muscular tissue. Simultaneous 
reduction of the weight and the share falling at the fat tissue means that your diet 
works right and your weight actually decreases.

OPERATION

1. Install the scales on a firm, enduring and horizontal surface. 
2. Touch the scales with your toe, in order to turn them all. Wait few seconds, until 
the scales zero their sensor indications. 
3. Once the scales display “0.0kg”, they are ready to measure your weight. 
If you put at once your foot on the scales, without waiting for zero setting, the scales 
may display “Err”. In this event it will be enough to repeat correctly the operation 
of turning on. Optionally, the scales may be furnished with the chip turning off the 
display only, in this event the scales do not need to be “waked up” before weighing, 
stand on the scales at once.
4. Stand on the scales, try to stand still, your weight will be displayed in kg. For 
example, 90 kg 100 g.
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5. The scales are designed for weighing up to 150 kg. In case of any excess weight, 
the indicator will show error.
6. You may change the weighing standard from kilograms to pounds or stones.  For 
this purpose press the UNIT button one or two times accordingly.
7. After weighing, the scales will automatically turn off within 8 seconds.

OPERATION IN ANALYZER MODE

1. Press the SET button. You will pass to the memory section, where you may store 
your personal data or select a storage cell with your data. By doing so, the given user’ 
s storage cell symbol will flash awaiting further actions.

2. Using the up « » and down « » buttons, select the storage cell, from 1 to 
8, where you will store your values. Then, pressing the SET button, you may pass 
successively to the change of sex, body height, age values and finally set the body 
activity state value, press the SET button and stand on the scales platform. 

To update the data in accordance with your ones, use the up « » and down « » 
buttons.
3. If you have already entered your data in the scales memory, you do not need to 
enter them each time: do this only as far as your body state or age changes. Using 
the up « » and down « » buttons, select the cell, where you have already stored 
your body height, sex and age values, and simply press the SET button  to skip the 
settings and proceed to analysis.
4. Stand carefully on the scales with your bare feet on the contact plates. You 
should be located on the scales so that you stand on the right hand and left hand 
electrode with your different feet.  Your feet should be in contact nowhere in order to 
prevent the analyzing pulse passage via a shorter circuit. It should be remembered 
that the scales have the function of automatical turning off, and if you don’t stand on 
the scales within 8 seconds, the scales will turn off.
5. Distribute load evenly between both feet, stand still and straight without holding 
on anything. Once you stand on the scales, the display will show some digits and 
then will fix and highlight your weight value.
6. Stand still, wait several more seconds. The display will show the information on 



7

INSTRUCTION MANUAL

fatty tissue content (symbol  ) and water content value (symbol  ) in your body 
in per cent.

Then the second display will appear showing the information on muscular tissue 

content (symbol  ) and osseous tissue content value (symbol  ) in your body 
in per cent. In addition, on the second display you can view the recommendation on 
quantity of consumed kcals for your body per day.

Finally, the last display will appear showing your values and change of your weight 
as compared to the last measurement, Increase – you put on weight, Decrease- you 
grew meager.

7. The statical norm indicator will appear in the display bottom. Every time showing 
the fat and water content in per cent, the indicator will additionally point your position 
in the statical picture.

Age Fat
Female

Water
Female

Fat
Male

Water
Male

State
Indicator

Up to 30 4,0-18,0% 66,0-56,4% 4,0-12,0% 66,0-60,5% too meager

18,1-23,0% 56,3-52,9% 12,1-17,0% 60,4-57,1% meager

23,1-28,0% 52,8-49,5% 17,1-22,0% 57,0-53,6% normal

28,1-33,0% 49,4-46,1% 22,1-27,0% 53,5-50,2% stout

33,1-45,0% 46,0-37,8% 27,1-45,0% 50,1-37,8% too stout
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Age Fat
Female

Water
Female

Fat
Male

Water
Male

State
Indicator

Over 30 4,0-20,0% 66,0-55,0% 4,0-14,0% 66,0-59,1% too meager

20,1-25,0% 54,9-51,6% 14,1-19,0% 59,0-55,7% meager

25,1-30,0% 51,5-48,1% 19,1-24,0% 55,6-52,3% normal

30,1-35,0% 48,0-44,7% 24,1-29,0% 52,2-48,8% stout

35,1-45,0% 44,6-37,8% 29,1-45,0% 48,7-37,8% too stout

NOTES

• The data that you will get using this device is not medical condition for reduction 
of your fat and water intake. If you have intention to amend significantly your food 
intake, please consult first your dietarian.
• The scales do not provide consistent results for persons aged under 10 or 
over 80, those with high temperature, edema or osteoporosis signs, with the pulse 
less than 60 beats per minute, using drugs for cardiovascular system treatment, 
being in excitatory state or persons with athletic musculation and for professional 
sportsmen.
• Do not store the scales in vertical position with batteries, as in such position the 
scales may automatically turn on and discharge the batteries.
• Do not leave batteries in the scales, if you have no intention to use them for a 
long time.
• If as a result of a double measurement, the scales showed different results,
your true weight will be between theses two values.
• In order to provide more accurate weighing, it should be carried out in the same 
place in the room. By doing so, try to stand straight.

• The manufacturer reserves the right to make additional alterations in the design 
of the electronic scales in order to improve product application properties.
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SAFETY PRECAUTIONS

• The electronic scales are designed for operation from the power source, the 
characteristics of which are specified in this manual. 
• The scales surface may be very slippery, if your feet are wet or if you wear socks 
made of slippery material or shoes with slippery sole. In order to avoid accidents, do 
not use the scales in the bathroom and put your feet on the scales carefully. 
• Persons with medical electronic implants and pregnant women are not allowed 
to use these devices.
• Never use this device on uneven or slippery surface. 
• The electronic scales are designed for home use. 
• If during operation any failures occur, do not use the scales. Visit your nearest 
service center having your guarantee card with you. Never rectify faults yourself.

CLEANING AND MAINTENANCE

• The scales may be wiped using slightly moistened cloth. 
• Do not use chemically active or abrasive detergents to clean the scales, as this 
may damage their surface. 
• Do not clean the scales using tools. 
• Never moisten and submerge the item in water of other liquid.

TROUBLESHOOTING

Defect signs Probable cause Remedy

The scales do not response 
to button pressing or do not 
get activated

Electronic or static error.
Low batteries

Remove batteries. Wait 
several secons and then 
reinstall the batteries.
Make sure that batteries are 
not low

The symbol «_____» is not 
displayed

Sensor indications are out 
of measurement zone

Do not measure the weight 
of less than two kilograms

«LO» Batteries are low Replace batteries
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INSTRUCTIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

 The old appliances are the assemblage of technical materials 
and therefore cannot be utilized with household rubbish! For this 
reason, we would kindly ask you to support us in resource saving 
and environmental protection and deliver this appliance into a 
utilization reception center (if there is one).

Symbol «Err» is displayed The scales were not 
activated by short touch-
down. Maximal load of 150 
kg was exceeded

Touch slightly the working 
surface of the scales for a 
short moment 
(activate them) and repeat 
the measurement.
You may weigh on the scales
only the weight, which does 
not exceed the specified 
maximal load.
Repeat the measurement, 
and when measuring, stand 
still without motion

Symbol «Err» is displayed Your weight is not 
determined, because during 
measurement you stood 
unevenly or you moved

Repeat the measurement, 
and when measuring, stand 
still without motion

Symbol «Err» is displayed The content of the tissue 
analysed is beyond the 
measurement limits, your 
feet are in contact with 
each other, or poor contact 
of your feet with analysing 
plates

Repeat the measurement, 
having raised on the working 
surface of the scales with 
your bare feet. If necessary,
moisten slightly the bottom 
surface of your feet.
Your feet should be not in 
contact.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ “ATLANTA”, 
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ 

КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ 
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ АППАРАТ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ТАКИХ КАК: РАДИАТОРЫ 

ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИЛИ В МЕСТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОЙ ПЫЛИ, МЕХАНИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ 

ИЛИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК, СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ. НИЧЕМ НЕ НАКРЫВАЙТЕ АППАРАТ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ 
ИЛИ ИНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ВЕСЫ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 

АППАРАТА. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ РАНЕЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ В 
ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЖИДКОСТИ 
(БЕНЗИН, КЕРОСИН, СПИРТ, РАЗЛИЧНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ) ДЛЯ ЧИСТКИ ВЕСОВ.

ВНИМАНИЕ! 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ АППАРА-
ТА ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ВЕСЫ В ВОДУ ИЛИ 

ИНУЮ ЖИДКОСТЬ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИ-

ЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕСОВ 

A - корпус
B - жидкокристаллический дисплей
C - кнопка выбора установок
D - кнопка выбора стандарта весов
E - копка редактирование вверх
F - копка редактирование вниз

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЖК ДИСПЛЕЕ 

1 - номер пользователя  
2 - пол пользователя  
3 - состояние организма (спокойный, активный, бег)
4 - рост в сантиметрах
5 - возраст в годах
6 - показатель анализа жировой ткани
7 - показатель анализа воды
8 - индикатор статистической нормы
9 - вес в килограммах
10 - показатель анализа мышечной ткани 
11 - показатель анализа костной ткани 
12 - рекомендации по потреблению килокалорий в день
13 - изменение веса по сравнению с последним взвешиванием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения содержания жира:   4,0-45,0%
Диапазон измерения содержания воды:   37,8-66,0%
Точность измерений анализатора:  0,1%
Возраст пользователя:     от 10 до 80 лет
Рост пользователя:     от 100 до 250 см
Память параметров:     8 пользователей
Максимальный вес:     150 кг 
Точность измерения:     100 гр. 
Шаг измерения:     100 гр. 
Элементы питания:     4х1,5В, тип AAA (не включены  
       в комплект)
Срок службы:      5 лет

При бережном использовании срок службы может значительно превысить по-
казатель, установленный производителем.
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Дата производства представлена в серийном номере изделия: третья четвер-
тая цифра месяц производства, пятая год производства (с 2010 по 2019 год). 
Пример: хх120ххххххх – 12 месяц, 2010 год.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом 
эксплуатации весов. 
Перед первым использованием необходимо  установить элементы питания. 
Будьте внимательны, соблюдайте полярность при установки элементов питания. 
Элементы питания в комплект не входят.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

Для правильной работы анализатора следует внести в память весов свои лич-
ные данные, в противном случае весы будут использовать данные по умолча-
нию и показывать правильно только Ваш вес. Рекомендуется взвешиваться
по возможности в одно и то же время дня (лучше утром) и в одном и том же
месте, тогда Вы сможете получить сравнимые результаты. Даже различный
уклон поверхности может вносить искажения в данные о Вашем весе, а как
следствие - в параметры состава Вашего организма. Кроме того, Вам следует
учитывать, что взвешивание в одежде, после еды или питья может привести
к неправильным результатам. Обращайте внимание только на долгосрочную
тенденцию. Кратковременные отклонения в весе в большинстве случаев свя-
заны исключительно с потерей жидкости. В случае, когда уменьшается толь-
ко вес, а доля, приходящаяся на жировую ткань, увеличивается или остается
постоянной, то это означает, что Вы всего лишь потеряли жидкость, напри-
мер, в результате тренировки, посещения сауны или диеты, ориентированной
исключительно на быстрое уменьшение веса. Если же вес увеличивается, а
доля, приходящаяся на жировую ткань, уменьшается или остается той же, то
это, напротив, означает, что Вам удалось нарастить ценную мышечную ткань.
Одновременное уменьшение веса и доли, приходящейся на жировую ткань,
означает, что Ваша диета работает правильно, и Ваш вес действительно
уменьшается.

РАБОТА ВЕСОВ

1. Установите весы на твердую, устойчивую, горизонтальную поверхность. 
2. Дотроньтесь ногой до платформы весов, чтобы включить их. Подождите не-
сколько секунд, пока весы обнулят показания сенсоров. 
3. После того, как весы отобразят на дисплее «0.0kg», они готовы для измерения 
Вашего веса. Если сразу наступить на весы, не дожидаясь обнуления, весы мо-
гут отобразить ошибку «Err». В этом случае достаточно вновь проделать опера-
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цию включения правильно. Опционально весы могут быть укомплектованным 
чипом, отключающим только дисплей, в этом случае весы не нужно «будить» 
перед взвешиванием, вставайте на весы сразу.
4. Встанете на весы, постарайтесь не двигаться, на дисплее отразится ваш вес 
в килограммах. Например, 90 килограмм 100 грамм

5. Весы предназначены для взвешивания веса до 150 килограмм. В случае пе-
ревеса индикатор отобразит ошибку.
6. Вы может изменить стандарт взвешивания из килограммов в фунты или стру-
ны.  Для этого нажмите на кнопку «UNIT» один или два раза соответственно.
7.После окончания взвешивания весы отключатся автоматически через 8 се-
кунд.

РАБОТА В РЕЖИМЕ АНАЛИЗАТОРА

1. Нажмите на кнопку «SET». Вы перейдете в отдел памяти, где сможете сохра-
нить свои личные данные или выбрать ячейку памяти со своими данными. При 
этом Символ ячейки памяти данного пользователя будет моргать ожидая даль-
нейших действий.

2. Выберете кнопками верх или вниз « » « » ячейку памяти, от 1 до 8, в кото-
рой Вы сохраните свои параметры. Далее, нажимая на кнопку установки «SET»,
Вы можете перейти последовательно к изменению параметров пола, роста,
возраста и в заключении установите показатель состояния активности организ-
ма, нажмите на кнопку «SET» и вставайте на платформу весов.

Чтобы откорректировать данные в соответствии с Вашими, пользуйтесь кнопка-
ми верх или вниз « » « ».
3. Если Вы уже ввели в память весов свои данные, нет необходимости вводить
их каждый раз: делайте это только по мере изменения Вашего состояния или 
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возраста. Выберете ячейку кнопками верх или вниз « » « », в которой Вы уже
сохранили значения Вашего роста, пола и возраста и просто нажмите на кнопку 
«SET» чтобы пропустить настройки и приступить к анализу.
4. Аккуратно встаньте на весы босыми ногами на контактные пластины. Вы
должны расположится на весах так, чтобы стоять на правом и левом электродах 
разными ногами.  Ноги не должны негде соприкасаться во избежание прохода 
анализирующего импульса по более короткому кругу. Не следует забывать, что 
весы снабжены функцией автоотключения, и если на весы не встать в течение 
8 секунд, весы отключатся.
5. Распределяйте нагрузку равномерно между обеими ногами, стойте спокойно 
и прямо, ни за что не держитесь. Как только Вы встанете на весы, дисплей от-
разит ряд цифр и затем зафиксирует значение Вашего веса и высветит его.
6. Не двигайтесь, подождите еще несколько секунд. На дисплее отразится ин-

формации о содержание жировой ткани, значок  и значение содержание 

воды, значок  в Вашем организме в процентах.

Затем отразится второй дисплей отражающий информацию о содержание мы-

шечной ткани, значок   и значение содержание костной ткани, значок  в 
Вашем организме в процентах. Дополнительно на втором дисплее вы можете 
видеть рекомендацию по количеству потребляемых килокалорий для вашего 
организма в день.

В заключении будет показан последний дисплей отражающий ваши параметры 
и отражающий изменение вашего веса по сравнению с последним измерени-
ем, Increase – вы добавили, Dncrease- похудели.

7. В нижней части дисплея отображается индикатор статистической нормы. Каж-
дый раз, отображая содержание жира или воды в процентах, индикатор будет
дополнительно указывать Ваше положение в общей статистической картине.
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Возраст Жир
женщина

Вода
женщина

Жир
мужчина

Вода
мужчина

Состояние
Индикатор

До 30 лет 4,0-18,0% 66,0-56,4% 4,0-12,0% 66,0-60,5% cлишком худой

18,1-23,0% 56,3-52,9% 12,1-17,0% 60,4-57,1% худой

23,1-28,0% 52,8-49,5% 17,1-22,0% 57,0-53,6% норма

28,1-33,0% 49,4-46,1% 22,1-27,0% 53,5-50,2% полный

33,1-45,0% 46,0-37,8% 27,1-45,0% 50,1-37,8% слишком полный

Возраст Жир
женщина

Вода
женщина

Жир
мужчина

Вода
мужчина

Состояние
Индикатор

Свыше 30 
лет

4,0-20,0% 66,0-55,0% 4,0-14,0% 66,0-59,1% cлишком худой

20,1-25,0% 54,9-51,6% 14,1-19,0% 59,0-55,7% худой

25,1-30,0% 51,5-48,1% 19,1-24,0% 55,6-52,3% норма

30,1-35,0% 48,0-44,7% 24,1-29,0% 52,2-48,8% полный

35,1-45,0% 44,6-37,8% 29,1-45,0% 48,7-37,8% слишком полный

ПРИМЕЧАНИЯ

• Данные, которые Вы получите при помощи этого прибора, не являются ме-
дицинским показанием к сокращению потребления жира или воды. Если Вы 
со-бираетесь внести существенные изменения в рацион своего питания, пред-
варительно проконсультируйтесь, пожалуйста, с врачом диетологом.
• Весы не дают достоверных результатов для лиц младше 10 и старше 80 лет, 
с повышенной температурой, с симптомами отеков или остеопороза, с пульсом
менее 60 ударов в минуту, применяющих препараты для лечения сердечно со-
судистой системы, находящихся в состоянии возбуждения, лиц с атлетической
мускулатурой и профессиональных спортсменов.
• Не храните весы в вертикальном положении с батарейками, так как в таком 
положении весы могут автоматически включиться и разрядить батарейки.
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• Не оставляете батарейки в весах, если Вы не собираетесь использовать их
длительный срок.
• Если в результате двукратного измерения весы показали разные результа-
ты, Ваш истинный вес находится между двумя этими значениями.
• Чтобы взвешивание было точнее, его следует производить в одном и том же 
месте комнаты. Старайтесь при  этом стоять прямо.

• Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электрон-
ных весов дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства 
изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронные весы приспособлены для работы от источника тока,  характе-
ристики которого указаны в инструкции. 
• Поверхность весов может быть очень скользкой, если ваши ноги влажные 
или вы используете носки из скользкого материала или обувь со скользкой по-
дошвой. Во избежание несчастных случаев,  не используйте весы в ванной ком-
нате и наступайте на весы осторожно. 
• Запрещается пользоваться данным приборам лицам с медицинскими элек-
тронными имплантатами и беременным женщинам.
• Никогда не используйте устройство на неровной или скользкой поверхности. 
• Электронные весы рассчитаны на использование в домашних условиях. 
• Если во время работы произошли какие-либо неполадки,  не пользуйтесь 
весами. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Ни-
когда не устраняйте неполадки самостоятельно.

ЧИСТКА И УХОД

• Весы можно протирать слегка влажной тряпочкой. 
• Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для 
чистки весов, так как это может повредить их поверхность. 
• Не чистите весы при помощи инструментов. 
• Никогда не мочите, и не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
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Симптомы неисправности Причина проблемы Способ устранения

Весы не реагируют на 
кнопки или не включаются

Электронная или статиче-
ская ошибка.
Разряженные батареи

Удалите батареи. Подо-
ждите несколько секунд, а 
затем установите батареи 
на место.
Удостоверьтесь в том, что
батареи не разрядились

На дисплее отражается 
символ «_____»

Показания сенсоров нахо-
дятся вне зоны измерения

Не измеряйте вес менее 
двух килограмм

«LO» Низкий уровень зарядки 
батареек

Замените батарейки

На дисплее отражается 
символ «Err»

Весы не были активирова-
ны кратким касанием.
Превышена максимальная 
нагрузка весов, состав-
ляющая 150 кг

Кратковременно слегка 
прикоснитесь к рабочей
поверхности весов (акти-
вируйте их) и повторите
измерение. На весах 
можно измерять только 
тот вес, который не пре-
вышает установленную 
максимальную нагрузку. 
Измерение проведите
повторно, при проведении
измерения стойте 
спокойно,не двигаясь

На дисплее отражается 
символ «Err»

Ваш вес не определен, 
т.к. во время измерения 
Вы стояли неровно, либо 
двигались

Измерение проведите
повторно, при проведении
измерения стойте 
спокойно,не двигаясь

На дисплее отражается 
символ «Err»

Содержание анализи-
руемой ткани находится 
вне пределов измерения, 
Ваши ноги соприкасаются
между собой, либо плохой 
контакт ног с анализирую-
щими пластинами

Выполните измерение
повторно, встав на рабо-
чую поверхность весов 
босыми ступнями. При 
необходимости слегка 
увлажните нижнюю по-
верхность стоп. Ноги не 
должны соприкасаться.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Старые приборы представляют собой совокупность технических 
материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми от-
ходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать 
нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать 
этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 
МИ ВІТАЄМО ВАС З ВДАЛИЙ ВИБІР! ВИ СТАВ ВОЛОДАРЕМ  ПРОДУКЦІЯ ТОРГОВОЇ 
МАРКИ «ATLANTA»,  ЯКА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПРОГРЕСИВНІ ДИЗАЙНОМ І ХОРОШИМ 

ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ. МИ СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО НАША ПРОДУКЦІЯ СТАНЕ  ВАШИМ 
СУПУТНИКОМ НА ДОВГІ РОКИ. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ АПАРАТ ПОБЛИЗУ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА, ТАКИХ ЯК: РАДІАТОРИ 

ОПАЛЮВАННЯ, ГАЗОВІ ПЛИТИ; АБО В МІСЦЯХ, СХИЛЬНИХ ДО ДІЇ ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ 
ПРОМЕНІВ, НАДМІРНОГО ПИЛУ, МЕХАНІЧНОЇ ВІБРАЦІЇ АБО УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, 
СИЛЬНИХ МАГНІТНИХ АБО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ. НІЧИМ НЕ НАКРИВАЙТЕ АПАРАТ. НЕ 

ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ВОДИ АБО ІНШИХ РІДИН НА ВАГИ, ЦЕ МОЖЕ ПРИВЕСТИ 
ДО ПОШКОДЖЕННЯ АПАРАТУ. ПІСЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ В УМОВАХ ЗНИЖЕНИХ 

ТЕМПЕРАТУР НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АПАРАТ В МЕРЕЖУ РАНІШЕ, ЧИМ ПІСЛЯ ДВОХ ГОДИН 
ЙОГО ЗНАХОДЖЕННЯ В ТЕПЛОМУ ПРИМІЩЕННІ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ХІМІЧНО 

АКТИВНІ РІДИНИ (БЕНЗИН, ГАС, СПИРТ, РІЗНІ РОЗЧИННИКИ) ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ВАГІВ. 

УВАГА! 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕБЕЗПЕЦІ ЗАЙМАННЯ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 

СТРУМОМ ЗАХИЩАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНУ ЧАСТИНУ ВАГІВ ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ. НЕ 
ЗАНУРЮЙТЕ ВАГИ У ВОДУ АБО ІНШУ РІДИНУ. ЩОБ УНИКНУТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
УДАРУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО РОЗКРИВАТИ КОРПУС. ЗА ТЕХНІЧНИМ 
ОБСЛУГОВУВАННЯМ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЛИШЕ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ.
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВАГІВ 

A - корпус 
B - рідкокристалічний дисплей 
C - кнопка вибору установок 
D - кнопка вибору стандарту вагів 
E - копка редагування вгору 
F - копка редагування вниз

ПОЗНАЧЕННЯ НА ЖК ДИСПЛЕЇ 

1 - номер користувача   
2 - пів користувача   
3 - стан організму (спокійний, активний, біг) 
4 - зростання в сантиметрах 
5 - вік в літах 
6 - показник аналізу жирової тканини 
7 - показник аналізу води 
8 - індикатор статистичної норми 
9 - вага в кілограмах 
10 - показник аналізу м'язової тканини  
11 - показник аналізу кісткової тканини  
12 - рекомендації по вживанню кілокалорій в день 
13 - зміни ваги в порівнянні з останнім зважуванням

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Діапазон виміру вмісту жиру:   4,0-45,0% 
Діапазон виміру вмісту води:   37,8-66,0% 
Точність вимірів аналізатора:   0,1% 
Вік користувача:    від 10 до 80 років 
Зріст користувача:    від 100 до 250 см 
Пам'ять параметрів:    8 користувачів 
Максимальна вага:    150 кг  
Точність виміру:     100 гр 
Крок виміру:     100 гр  
Елементи живлення:    4х1,5В, тип AAA (не включені 
     в комплект) 
Термін служби:     5 років

При дбайливому використанні термін служби може значно перевищити показ-
ник, встановлений виробником.   
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Дата виробництва представлена в серійному номері виробу: третя четверта 
цифра - місяць виробництва, п'ята - рік виробництва (з 2010 по 2019 рік). При-
клад: хх120ххххххх – 12 місяць, 2010 рік.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ 

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед початком експлуатації 
вагів.  Перед першим використанням необхідно  встановити елементи живлення. 
Будьте уважні, дотримуйте полярність при установки елементів живлення. 
Елементи живлення в комплект не входять.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВАГІВ 

Для правильної роботи аналізатора слід внести до пам'яті вагів свої особисті 
дані, інакше ваги використовуватимуть дані за умовчанням і показувати 
правильно лише Вашу вага. Рекомендується зважуватися по можливості в 
один і той же час дня (краще вранці) і в одному і тому ж місці, тоді Ви зможете 
отримати порівнянні результати. Навіть різний ухил поверхні може вносити 
спотворення до даних про Вашу вагу, а як слідство - в параметри складу Вашого 
організму. Крім того, Вам слід враховувати, що зважування в одязі, після 
їди або пиття може привести до неправильних результатів. Звертайте увагу 
лише на довгострокову тенденцію. Короткочасні відхилення у вазі в більшості 
випадків  пов'язані виключно з втратою рідини. У разі, коли зменшується лише 
вага, а доля, що доводиться на жирову тканину, збільшується або залишається 
постійною, то це означає, що Ви всього лише втратили рідину, наприклад, в 
результаті тренування, відвідин сауни або дієти, орієнтованої виключно на 
швидке зменшення ваги. Якщо ж вага збільшується, а доля, що доводиться на 
жирову тканину, зменшується або залишається тій же, то це, навпаки, означає, 
що Вам удалося наростити коштовну м'язову тканину. Одночасне зменшення 
ваги і долі, що доводиться на жирову тканину, означає, що Ваша дієта працює 
правильно, і Ваша вага дійсно зменшується.

РОБОТА ВАГІВ

1. Встановите ваги на тверду, стійку, горизонтальну поверхню.  
2. Доторкніться ногою до платформи вагів, щоб включити їх. Почекайте 
декілька секунд, поки ваги обнулять свідчення сенсорів.  
3. Після того, як ваги відображуватимуть на дисплеї «0.0kg», вони готові для 
виміру Вашої ваги.  Якщо відразу настати на ваги, не чекаючи обнулення, ваги 
можуть відображувати помилку «Err». В цьому випадку досить знов виконати 
операцію включення правильно.
Опционально ваги можуть бути укомплектованим чіпом, що відключає лише ди-
сплей, в цьому випадку ваги не потрібно «будити» перед зважуванням, вставай-
те на ваги відразу. 
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4. Встанете на ваги, постарайтеся не рухатися, на дисплеї відіб'ється ваша 
вага в кілограмах. Наприклад, 90 кілограм 100 грам.

5. Веси призначені для зважування ваги до 150 кілограм. В разі переваги 
індикатор відображуватиме помилку. 
6. Ви можете змінити стандарт зважування з кілограмів у фунти або струни.  
Для цього натискуйте на кнопку «UNIT» один або двічі відповідно. 
7. Пысля закінчення зважування ваги відключаться автоматично через 8 се-
кунд.

РОБОТА В РЕЖИМІ АНАЛІЗАТОРА

1. Натискуйте на кнопку «SET». Ви перейдете у відділ пам'яті, де зможете  збе-
регти свої особисті дані або вибрати елемент пам'яті зі своїми даними. При цьо-
му Символ елементу пам'яті даного користувача моргатиме чекаючи подальших 
дій.

2. Виберіть кнопками вверх або вниз « » « » елемент пам'яті, від 1 до 8, в якій 
Ви збережете свої параметри. Далі, натискаючи на кнопку установки «SET»,
Ви можете перейти послідовно до зміни параметрів статі, зросту, віку і в кінці 
встановіть показник стану активності організму, натисніть на кнопку «SET» та 
вставайте на платформу ваг.

Щоб відкоригувати дані відповідно до Ваших, користуйтеся кнопками вверх або 
вниз « » « ».
3. Якщо Ви вже ввели в пам'ять ваг свої дані, немає необхідності вводити
їх щоразу: робіть це тільки в міру зміни Вашої стану чи віку. Виберете клітинку 
кнопками вверх або вниз « » « » в якій Ви вже зберегли значення Вашого 
зросту, статі та віку і просто натисніть на кнопку «SET» щоб пропустити настройки 
і приступити до аналізу.
4. Акуратно встаньте на ваги босими ногами на контактні пластини. Ви 
повинні розташується на вагах так, щоб стояти на правому і лівому електро-



23

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

дах різними ногами. Ноги не повинні ніде стикатися щоб уникнути проходу 
аналізує імпульсу за більш коротким колі. Не слід забувати, що ваги забезпечені 
функцією автовідключення, і якщо на ваги не встати протягом 8 секунд, ваги 
відключаться.
5. Розподіляйте навантаження рівномірно між обома ногами, стійте спокійно
і прямо, ні за що не потягнути. Як тільки Ви встанете на ваги, дисплей відобразить 
ряд цифр і потім зафіксує значення Вашого ваги і висвітить його.
6. Не рухайтеся, почекайте ще кілька секунд. На дисплеї відобразиться 

інформації про вміст жирової тканини, значок  і значення вміст води, значок  

  у Вашому організмі у відсотках.

Потім відіб'ється другий дисплей відображає інформацію про зміст м'язової тка-

нини, значок  і значення вміст кісткової тканини, значок  у Вашому організмі 
у відсотках. Додатково на другому дисплеї ви можете бачити рекомендацію за 
кількістю споживаних кілокалорій для вашого організму в день.

У висновку буде зображений останній дисплей відображає ваші параметри і 
відображає зміну вашої ваги в порівнянні з останнім виміром, Increase - ви до-
дали, Dncrease-схудли.

7. У нижній частині дисплея відображається індикатор статистичної норми. Ко-
жен раз, відображаючи вміст жиру чи води у відсотках, індикатор буде
додатково вказувати Ваше становище в загальній статистичної картині.
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Вік Жир
жінка

Вода
жінка

Жир
чоловік

Вода
чоловік

Стан
Індикатор

До 30 
років

4,0-18,0% 66,0-56,4% 4,0-12,0% 66,0-60,5% cлішком худий

18,1-23,0% 56,3-52,9% 12,1-17,0% 60,4-57,1% худий

23,1-28,0% 52,8-49,5% 17,1-22,0% 57,0-53,6% норма

28,1-33,0% 49,4-46,1% 22,1-27,0% 53,5-50,2% повний

33,1-45,0% 46,0-37,8% 27,1-45,0% 50,1-37,8% занадто повний

Вік Жир
жінка

Вода
жінка

Жир
чоловік

Вода
чоловік

Стан
Індикатор

Понад 30 
років

4,0-20,0% 66,0-55,0% 4,0-14,0% 66,0-59,1% cлішком худий

20,1-25,0% 54,9-51,6% 14,1-19,0% 59,0-55,7% худий

25,1-30,0% 51,5-48,1% 19,1-24,0% 55,6-52,3% норма

30,1-35,0% 48,0-44,7% 24,1-29,0% 52,2-48,8% повний

35,1-45,0% 44,6-37,8% 29,1-45,0% 48,7-37,8% занадто повний

ПРИМІТКИ

• Дані, які Ви отримаєте за допомогою цього приладу, не є медичним пока-
занням до скорочення споживання жиру або води. Якщо Ви збираєтеся внести 
суттєві зміни в раціон свого харчування, попередньо проконсультуйтесь, будь 
ласка, з лікарем дієтологом.
• Ваги не дають достовірних результатів для осіб молодше 10 і старше 80 
років, з підвищеною температурою, з симптомами набряків або остеопорозу, з 
пульсом менше 60 ударів на хвилину, що застосовують препарати для лікування 
серцево судинної системи, що знаходяться в стані збудження, осіб з атлетичної
мускулатурою та професійних спортсменів.
• Не зберігайте ваги у вертикальному положенні з батарейками, тому що в та-
кому положенні ваги можуть автоматично включитися і розрядити батарейки.
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• Не залишаєте батарейки у вагах, якщо Ви не збираєтеся використовувати їх 
тривалий термін.
• Якщо в результаті дворазового виміру ваги показали різні результати,
Ваша істинна вага знаходиться між двома цими значеннями.
• Щоб зважування було точніше, його слід проводити в одному і тому ж місці 
кімнати. Намагайтеся при  цьому стояти прямо.

• Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію електронних ваг 
додаткові зміни, що поліпшують споживчі властивості виробу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Електронні ваги пристосовані для роботи від джерела струму, характеристи-
ки якого вказані в інструкції.
• Поверхня ваг може бути дуже слизькою, якщо ваші ноги вологі або ви 
використовуєте шкарпетки зі слизького матеріалу або взуття зі слизькою 
підошвою. Щоб уникнути нещасних випадків, не використовуйте ваги у ванній 
кімнаті і наступайте на ваги обережно. 
• Забороняється користуватися даними приладів особам з медичними елек-
тронними імплантатами та вагітним жінкам.
• Ніколи не використовуйте пристрій на нерівній або слизькій поверхні. 
• Електронні ваги розраховані на використання в домашніх умовах.
• Якщо під час роботи відбулися які-небудь неполадки, не користуйтеся вага-
ми. Зверніться в найближчий сервісний центр з гарантійним талоном. Ніколи не 
усувайте неполадки самостійно.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

• Ваги можна протирати ледь вологою ганчіркою.
• Не використовуйте хімічно активні або абразивні миючі засоби для чищен-
ня ваг, так як це може пошкодити їх поверхню. 
• Не чистіть ваги за допомогою інструментів.
• Ніколи не мочіть, і не занурюйте виріб у воду або іншу рідину.
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НЕСПРАВНОСТІ ЩО ЧАСТО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ЇХ ПРИЧИНИ, І СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Симптоми несправності Причина проблеми Спосіб усунення

Терези не реагують на 
кнопки або не включа-
ються

Електронна або статич-
на помилка. Розряджені 
батареї

Видалите батареї. Поче-
кайте декілька секунд, а 
потім встановите батареї 
на місце. Впевніться в 
тому, що батареї не розря-
дилися

На дисплеї відбивається 
символ «_____»

Показання сенсорів 
знаходяться поза зоною  
вимірювання

Не вимірюйте вагу  менш 
двох кілограмів

«LO» Низький рівень зарядки
батарейок

Замініть батарейки

На дисплеї
відбивається
символ «Err»

Ваги не були активовані 
коротким торканням.
Перевищено максимальне 
навантаження ваг, складо-
ва 150 кг

Короткочасно злегка 
доторкніться до робочої
поверхні ваг (Активуйте їх) 
і повторіть вимір.
На вагах можна 
вимірювати тільки ту вагу, 
який не перевищує вста-
новлену максимальне на-
вантаження. Вимірювання 
проведіть повторно, при 
проведенні виміру стійте 
спокійно, не рухаючись

На дисплеї
відбивається
символ «Err»

Ваша вага не визначенна,
т.к. під час вимірювання 
Ви стояли нерівно, або 
рухалися

Вимірювання проведіть
повторно, при проведенні
вимірювання стійте 
спокійно,не рухаючись

На дисплеї
відбивається
символ «Err»

Зміст аналізованої ткани-
ни знаходиться поза межа-
ми вимірювання, Ваші
ноги стикаються між со-
бою, або поганий контакт 
ніг з аналізуючими пласти-
нами

Виконайте вимір повторно, 
вставши на робочу поверх-
ню ваг босими ступнями. 
При необхідності злегка 
зволожити нижню поверх-
ню стоп. Ноги не повинні 
стискатися.
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ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 Старі прилади є сукупністю технічних матеріалів і тому не можуть 
утилізувати з побутовими відходами! Тому ми хотіли б попросити 
Вас активно підтримати нас в справі економії ресурсів і захисту на-
вколишнього середовища і здати цей прилад в приймальний пункт 
утилізації (якщо такий є).




