
Bluetooth smart scale (chytrá osobní váha) 
 

Krok 1:  

 
Před instalací aplikace OKOK  zkontrolujte, zda telefon nebo tablet splňuje následující: 
 
 
Kompatibilní s iOS7.0: Telefon4s iPhone, 5.iPhone, 5c iPhone, 5s iPhone, 6.iPhone, iPhone 6 Plus, 
iPod touch 5, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3 
 
Kompatibilní s Android: Xiaomi, Xiaomi Note, Xiaomi4, Xiaomi3, Xiaomi 2/2s, Huawei, Honor, 
Samsung ( galaxy s5, s4, s3, note..) 
 
 
 

Krok 2:  

 
Vložte baterie 
      a) otevřete kryt baterie 
      b) vložte baterie vpravo 
      c) zavřete kryt 
 

Krok 3: 

       
Nainstalovat aplikaci 

a) Zapněte Bluetooth 
b) Telefon nebo tablet se připojí do sítě (wifi, 3G nebo 4G) 
c) Pomocí zařízení naskenujte QR kód nebo vyhledejte OKOK International z App Store/Google 

(přehrajte a nainstalujte aplikaci) 
 
 

Krok 4:  
 
Spárujte zařízení, zaregistrujte se a dokončete uživatelské informace 
 

a) Otevřete APP, začněte vážit a párovat 
b) Zaregistrujte se jako uživatel 
c) Dokončete osobní informace 

 

Krok 5:  

 
Vážení 

a) zadejte ,,Dynamické rozhraní váhy“ 
b) Postavte se na váhu a dejte synchronizovat údaje o hmotnosti na APP 

 

Krok 6: 

  
Podívejte se na výsledek testu 

a) Zadejte ,,Hmotnost Rozhraní,,  



b) Zobrazit testovací protokol 
 
 
Pokyny pro aplikaci OKOK: 

a) Okamžité vážení  
 

Otevřete OKOKAPP, připomene Vám to zapnutí Bluetooth. Zapněte Bluetooth a proces 
automatického párování se dokončí automaticky. Uživatel zahájí vážení, údaje o hmotnosti se 
budou synchronizovat s APP. Pokud se Bluetooth odpojí, údaje o hmotnosti budou uloženy 
do paměti váhy a poté se synchronizují s APP, když se zase připojí. 
 
 
 

b) Zadejte údaje o hmotnosti do APP ( uživatel může do aplikace APP zadat údaje o hmotnosti 
aby měl přehled) 

c) Aktuální hmotnost 
 

Rozhraní aktuální hmotnosti zobrazuje informace o hmotnosti uživatele a rodiny a na základě 
měření generuje zprávu a poskytuje zdravotní doporučení. Počítaje v to rozhraní aktuální 
váhy, rozhraní seznamu hmotnosti, zpráva o datu a upozornění.  
 

d) Trend hmotnosti 
Včetně týdenní zprávy, měsíční zprávy a čtvrtletní zprávy s uvedením změn hmotnosti 
prostřednictvím křivek 
 
Pro tukové měřítko existuje 8 údajů: hmotnost, tělesný tuk viscální tuk, sval, kost, Všimněte si 
BMR, věku, BMI  
 

c) Řízení měřítka 
Správa měřítka včetně dvou částí: správa měřítka a připojení řízení 
 
Správa měřítka: Spravuje proces párování, svázání a odblokování  
Správa připojení: Včetně indikace stavu Bluetooth a připojení Bluetooth 
 

d) Účet a uživatel  
Správa účtu: včetně registrace, přihlášením změny hesla, zapomenutí hesla, odkazů na 
Facebook, Twitter… 
Správa uživatelů: Spravuje také informace o uživateli, včetně přezdívky, narozenin, výšky, 
pohlaví… 
 
 
 

Varování 
 

1. Udržujte váhu mimo mokrou podlahu, nepoužívejte váhu pokud je sklo mokré 
2. V případě obratu se prosím postavte doprostřed váhy 
3. Plošina váhy je ze skla, vyhněte se prosím ostrým nebo drsným věcem nadměrné síle, 

náhlým otřesům.  
4. Váha není vodotěsná ( udržujte v suchu) 

 



 
Oznámení : 
 
1. Postavte se na váhu správným směrem. 
2. Pokud měříte tělesný tuk, postavte se na váhu alespoň na deset sekund. 
3. Potvrďte správnost údajů o pohlaví, výšce, hmotnosti  

 
 
 

 


