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2ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ
ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΕ SMARTPHONE 
(ANDROID 4.4 ή νεότερο / iOS 10 ή νεότερο). 
ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ!ΒΑΡΟΣ

Αυτή η ζυγαριά είναι ιδανική για 
τις καθηµερινές µετρήσεις του 
βάρους µας.

BMI
Ο δείκτης µάζας σώµατος, 
γνωστός και ως BMI (Βody 
Μass Ιndex) είναι µία παγκόσµια 
κοινά αποδεκτή ιατρική ένδειξη 
για τον καθορισµό και την 
ποσοτικοποίηση της 
παχυσαρκίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
Το ποσοστό του σωµατικού 
βάρους το οποίο είναι λίπος.

ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ
Το βάρος των µυών 
στο σώµα µας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΡΟΥ
∆είκτης ο οποίος µας δείχνει 
πόσο ενυδατωµένος είναι ο 
οργανισµός µας.

ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΛΙΠΟΣ
Το λίπος που εναποτίθεται 
στην περιοχή της κοιλιάς, 
περιβάλλει και προστατεύει 
τα ζωτικά όργανα.

ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ
Το βάρος του 
σκελετού µας.

BMR
Ο βασικός µεταβολικός ρυθµός 
είναι το ελάχιστο ηµερήσιο 
επίπεδο ενέργειας ή θερµίδων 
που χρειάζεται το σώµα µας όταν 
είναι σε κατάσταση ηρεµίας για 
να λειτουργήσει αποτελεσµατικά.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ
Το ποσοστό της πρωτεΐνης που 
υπάρχει στο σώµα µας.

ΗΛΙΚΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αναφέρεται στη βιολογική 
κατάσταση του σώµατός µας.

LBM

LBM
Το σωµατικό βάρος που 
µεταφέρουµε το οποίο 
δεν έχει λίπος.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
∆είκτης σώµατος που µας δείχνει 
αν έχουµε το ιδανικό βάρος.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

        Bolou Smartguy Industrial Co., 
Ltd. Room 05, 9 Floor, B Section, 2 Block, 
Huixintiandi Commercial Plaza,
11 Yanda Avenue, Huizhou City,
Guangdong Province, China
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METRICY
ACTIVE ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καλοσωρίσατε
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε την ζυγαριά Active της METRICY. Μόλις αποκτήσατε µία 
έξυπνη ζυγαριά νέας γενιάς που συνδέεται µε το κινητό σας, δίνοντάς σας πολλές χρήσιµες 
πληροφορίες, που ελπίζουµε να αξιοποιήσετε και να χαρείτε όσο περισσότερο γίνεται. 
Παρακαλούµε σηµειώστε ότι για να χρησιµοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών της 
συσκευής, απαιτείται η σύνδεσή της µε κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone µε λειτουργικό 
σύστηµα iOS ή Android, µέσω της δωρεάν εφαρµογής OKOK INTERNATIONAL, που 
βρίσκεται στο App Store ή το Google Play αντίστοιχα. Για το κατέβασµα και την εγκατάσταση 
της εφαρµογής απαιτείται σύνδεση στο Internet και ενεργός λογαριασµός στο αντίστοιχο App 
Store / Google Play.

Ζυγαριά Μπάνιου Metricy Active
Αυτός ο αναλυτής σώµατος, σου επιτρέπει να πραγµατοποιήσεις διάφορες µετρήσεις και να 
γνωρίσεις καλύτερα το σώµα σου. Αφού συνδέσεις την ζυγαριά σου µε το app µέσω του 
Bluetooth, θα µπορείς να φτιάξεις το δικό σου προσωπικό προφίλ. 

Έξυπνη ζυγαριά που σου δείχνει κάθε αλλαγή στο σώµα σου!
Κατέβασε το OKOK International app και σύνδεσε τη ζυγαριά µε το smartphone σου, για να 
βλέπεις όλα τα δεδοµένα των µετρήσεων. Η ζυγαριά χρησιµοποιεί ειδικές τεχνολογίες για να 
µετρήσει τα στοιχεία του σώµατός σου µέσω ηλεκτρικών παλµών, όπως λίπος, µάζα οστών, 
σπλαχνικό λίπος και άλλα, κάνοντάς την ιδανική για αθλητές και όχι µόνο. Παρακολούθησε 
την υγεία σου σε βάθος και δες τις αλλαγές του σώµατός σου µέσα από την εφαρµογή!

Μνήµη
Η εξελιγµένης τεχνολογίας ζυγαριά θυµάται τα δικά σου δεδοµένα, αλλά και των µελών της 
οικογένειάς σου. Έτσι, µπορεί να τη χρησιµοποιεί όλη η οικογένεια χωρίς τον κίνδυνο να 
χαθούν τα αποτελέσµατα καµιάς µέτρησης!

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Μοντέλο: Έξυπνη ζυγαριά Active Metricy, που συνδέεται µε smartphone Android 4.4, iOS 
10 ή νεότερο
• Μετρήσεις: Βάρος, ΒΜΙ, Μυϊκή Μάζα, Λίπος Σώµατος, Ποσοστό Νερού, Μάζα Οστών, 
Μεταβολισµός, Σπλαχνικό Λίπος, Πρωτεΐνη, ∆είκτης Παχυσαρκίας, Ηλικία Σώµατος, Άλιπη 
Μάζα Σώµατος 
• Εύρος µέτρησης: 3kg-180kg
• Σύνδεση: Bluetooth
• Οθόνη: LED
• Μπαταρίες: 2 AAA (δεν περιλαµβάνονται)

Παρατηρήσεις
 Ανεβείτε στη ζυγαριά και µε τα δύο πόδια. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα.
 Σταθείτε σταθερά µε το βάρος σας να µοιράζεται ισόποσα στα πόδια σας µέχρι η ζυγαριά 
να µετρήσει το βάρος σας.
 Σταθείτε επάνω στην ζυγαριά για 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα, εάν µετράτε το σωµατικό 
λίπος.

Προφυλάξεις
• Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε ολισθηρή, υγρή επιφάνεια και µη στέκεστε στη ζυγαριά µε 
βρεγµένα πόδια για να µη γλιστρήσετε.
• Κατά τη ζύγιση να τοποθετείτε και τα δύο πόδια σας στο κέντρο της ζυγαριάς για να µην 
πέσετε.
• Η επιφάνεια είναι κατασκευασµένη από γυαλί. Μη ρίχνετε αντικείµενα πάνω στη ζυγαριά για 
να µην προκληθεί ζηµιά ή θραύση.
• Χρησιµοποιήστε τη ζυγαριά µόνο πάνω σε στεγνή επιφάνεια. ∆εν πρέπει να βυθιστεί σε 
νερό.
• Τοποθετήστε την συσκευή σε µία σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (απευθείας πάνω στο δάπεδο). 
Ένα ανοµοιόµορφο δάπεδο θα µπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβείς µετρήσεις. 
• Χρησιµοποιήστε ένα καθαρό νωπό πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια της ζυγαριάς. 
Αποφύγετε την επαφή µε διαλυτικά, χλωρίνες ή άλλα χηµικά καθαριστικά.
• Μετά την πλήρη αποφόρτιση των µπαταριών, αφαιρέστε τες αµέσως, για την αποφυγή 
διαρροής από τις µπαταρίες και διάβρωσης της ζυγαριάς. 

Εγγύηση
H ζυγαριά Active Metricy που µόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση ∆ύο (2) Ετών 
από την Biopharm. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που 
συνοδεύουν το προϊόν.
Η Biopharm, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει τυχόν 
βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, 
είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται µε βάση τον προορισµό του, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης:
Η εγγύηση ξεκινά από την ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται µε την 
προσκόµιση νόµιµης απόδειξης. Παρακαλούµε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα 
www.biopharm.gr και καταχωρίστε την εγγύησή σας µέσω της συµπλήρωσης µιας απλής 
φόρµας.

Η Εγγύηση παύει να ισχύει όταν:
 Η βλάβη είναι αποτέλεσµα µετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής 
χρήσης.

Τοποθετούµε τις µπαταρίες στη συσκευή
Ενεργοποιούµε το Bluetooth
Σαρώνουµε το QR CODE ή αναζητούµε την εφαρµογή ΟΚΟΚ 
στο App Store / Google Play και την εγκαθιστούµε 
Κάνουµε εγγραφή στο app και δηµιουργούµε το προφίλ µας
Ανοίγουµε την εφαρµογή «OKOK INTERNATIONAL» και µε βάση τον 
σειριακό αριθµό της ζυγαριάς τη συνδέουµε µε το κινητό τηλέφωνο
Μόλις ανέβουµε στην ζυγαριά, το app στο smartphone συγχρονίζεται και 
µας δείχνει τις µετρήσεις

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

OKOK
HEALTHCARE

 Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχηµα, υγρό ή φωτιά, κακοµεταχείριση ή αµέλεια.
 Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
 Ελαττώµατα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτηµάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή 
αποστολή ή µεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
 Υπάρχουν εµφανή σηµάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, 
στραβές βίδες, κοµµένα καλώδια, κ.ά.

Η Εγγύηση δεν καλύπτει:
 Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβληµα της συσκευής ή ζηµιές που 
προκλήθηκαν από ατυχήµατα, νερό ή φωτιά.
 Ζηµιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρµογές ή ρυθµίσεις, που δεν 
αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του.
 Ελαττώµατα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση ή οξείδωση.
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτηµάτων, ως αποτέλεσµα φυσικής 
φθοράς.
 Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισµού που έγιναν από τρίτους.


