
Manualul utilizatorului 

 

Cântar Smart eufy C1 

 
Instrucțiuni de siguranță importante 

 

• Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul. Păstrați manualul pentru referințe 

viitoare. 

• Utilizați dispozitivul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Orice utilizare 

greșită poate provoca șocuri electrice, arsuri, aprinde un incendiu sau alte pericole neașteptate. 

• Rețineți că acest dispozitiv este conceput pentru ca indivizii să-și măsoare greutatea și să-și 

monitorizeze compoziția corporală. Orice informație furnizată de acest dispozitiv nu este în 

niciun fel menită să trateze, să vindece sau să prevină apariția bolilor sau a bolilor. 

• NU utilizați acest dispozitiv dacă sunteți gravidă sau dacă bănuiți că ați putea fi însărcinată. 

Efectele acestui dispozitiv asupra unui făt sunt necunoscute și netestate. 

• NU utilizaţi acest dispozitiv dacă utilizaţi un dispozitiv electronic purtabil sau implantat, cum ar 

fi un defibrilator sau un stimulator cardiac. 

• Aparatul este echipat cu o funcție de transmisie a datelor care emite energie electromagnetică. 

Echipamentele portabile de comunicații cu radiofrecvență (RF) (inclusiv periferice, cum ar fi 

cablurile de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la o distanță de 30 cm (12 inchi) de 

dispozitiv, în caz contrar, performanța poate fi afectată. 

• Nu modificați acest dispozitiv. 

• Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umezeală sau 

medii corozive. 

• Pentru a preveni alunecarea, nu călcați pe dispozitiv după baie sau duș. 

• Acest dispozitiv nu trebuie utilizat atunci când este adiacent sau stivuit deasupra altui 

dispozitiv, deoarece ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Dacă o 

astfel de utilizare este necesară, acest dispozitiv și celălalt dispozitiv trebuie să fie observate 

pentru a verifica dacă funcționează normal. 

• Acest dispozitiv este alimentat de trei baterii AAA. Nu încercați să reîncărcați bateriile 

nereîncărcabile, deoarece acest lucru poate cauza scurgerile sau explozia bateriilor. 

• Acest dispozitiv poate fi alimentat cu baterii reîncărcabile. 

• Nu amestecați și utilizați diferite tipuri de baterii împreună, de ex. baterii litiu-ion (Li-ion) și 

baterii nichel-metal hidrură (NiMH). 

• Nu amestecați bateriile noi și uzate. 

• Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile înainte de a 

depozita dispozitivul într-un loc răcoros și uscat. 

• Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu vârsta peste 16 ani și de persoane cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă 

au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg 

pericolele implicate. . Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea 

cântarului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. 

• Bateriile uzate trebuie plasate într-o pungă de plastic sigilată și aruncate în siguranță, conform 

reglementărilor locale de mediu. 



Sfaturi de utilizare: 

 

Pentru a asigura acuratețea măsurării, urmați instrucțiunile de mai jos când începeți măsurarea: 

 

• Așezați cântarul pe o suprafață plană și tare. Suprafețele moi, cum ar fi mocheta, vor afecta 

performanța cântarului. 

• Pășiți pe platformă cu picioarele goale. Stați nemișcat și mențineți contactul complet cu 

electrozii până când măsurarea este completă. 

• Pentru cele mai consistente măsurători, cântăriți-vă în aceeași oră a zilei și în aceeași locație. 

• Evitați să vă cântăriți imediat după exerciții fizice intense, după saună, după ce ați făcut baie 

sau ați și mâncat. 

• Starea pielii de pe partea de jos a picioarelor poate afecta măsurarea. Efectele naturale ale 

îmbătrânirii sau ale activității pot întări această piele. Luați măsurătorile cu picioarele curate, 

ușor umede pentru cea mai bună acuratețe. 

• Estimările procentului de grăsime corporală vor varia în funcție de cantitatea de apă din 

organism și pot fi afectate de deshidratare sau suprahidratare din cauza unor factori precum 

consumul de alcool, menstruație, boală, exerciții fizice intense etc. 

 

Înștiințare 

 

 
Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la o 

unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la 

protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații 

despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de 

eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs. 

 

 
Acest simbol înseamnă „Consultați manualul de instrucțiuni sau broșura”. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Declaratie de conformitate 

Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene. Prin 

prezenta, Anker Innovations Limited declară că echipamentul radio de tip T9146 este în 

conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este 

disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.eufylife.com/. 

 

Puterea maximă de ieșire: 4 dBm 

Banda de frecventa: banda 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz) 

 

 

 

 
Ce este în cutie 

 

 
 

Cântar Smart C1 

 
Baterii AAA  (×3) 

 
 
Manualul proprietarului & 
Ghid de inițiere rapidă 

 

 
Introducerea bateriilor 

 

1. Întoarceți cântarul și așezați-l pe o suprafață plană. 

2. Deschideți capacul bateriei și introduceți trei baterii AAA. Asigurați-vă că capetele pozitive și 

negative sunt îndreptate către direcțiile de polaritate corecte marcate în compartimentul bateriei. 

- Cifrele „  ” vor apărea pe afișajul LED. 

3. Închideți capacul bateriei și așteptați până când cifrele „  ” sunt afișate pe afișajul LED. 

 



 
 

 

Notă: 

  va apărea pe afișajul LED când bateriile sunt descărcate. Înlocuiți toate cele trei baterii în 
același timp. Nu amestecați bateriile noi și uzate. 
 

 
Selectarea unității de măsură 

 

Apăsați butonul UNIT din partea de jos a cântarului pentru a parcurge și selecta unitatea de 

măsură: lb (pound) / kg (kilogram). Unitatea de măsură poate fi selectată și din aplicația 

EufyLife. 

 

 

 
Instalarea aplicației EufyLife și asocierea 

 

1. Descărcați aplicația EufyLife din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive 

Android). 



 

2. Activați Bluetooth pe smartphone sau tabletă. 

 

 

3. Deschideți aplicația EufyLife și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia cântarul cu 

dispozitivul dvs. 

 

 
 

- Odată asociate, aplicația și cântarul se vor conecta automat data viitoare când aplicația este 

deschisă. 

 

 

 

Pictograma de stare Indică 

Intermitent Se asociază 

Solid Conectat 

 

 

 

 
- Aceast cântar este compatibilă cu dispozitivele care rulează iOS 9.0 și versiuni ulterioare sau 

Android 5.0 și versiuni ulterioare. 

- Nu asociați cântarul din meniul Bluetooth al smartphone-ului dvs. Utilizați aplicația EufyLife 

pentru a asocia cântarul cu smartphone-ul dvs. 

 
Pornirea unei măsurători 

 

Înainte de a efectua prima măsurătoare, va trebui să creați și să configurați un ID de utilizator în 

aplicația EufyLife. 

 

 



1. Așezați cântarul pe o suprafață dură și plană. 

 

2. Deschideți aplicația EufyLife și selectați Smart Scale pe pagina de pornire a dispozitivului. 

 

3. Pășiți desculț pe cântar. 

➢ O analiză a măsurătorilor corpului tău va începe automat. 

 ● Călcați desculț pe centrul cântarului. Stați nemișcat și mențineți contactul complet cu 

electrozii până când măsurarea este completă. 

● Având în vedere diferențele individuale mari între copiii sub 16 ani, măsurarea grăsimii 

corporale sau alte măsurători ale compoziției corporale pot fi mai puțin precise. Măsurarea lor 

numai în funcție de greutate ar trebui să rămână exactă. 

 
 

Măsurare numai în greutate 

 

Acest cântar poate fi folosit și ca cântar convențional pentru citirea greutății. Puteți pur și simplu 

să pășiți pe cântar pentru a vă măsura greutatea actuală fără a deschide aplicația EufyLife. 

 
Întreținere 

 

Curățați în mod regulat cântarul cu o cârpă moale uscată sau ușor umezită.

 
  

 



 
- Nu spălați cântarul cu apă și nu îl scufundați în apă. 
- Nu utilizați niciodată detergenți pentru a curăța cântarul, deoarece aceasta poate cauza 
funcționarea defectuoasă sau decolorarea acestuia. 

 
 

 

 
Depanare 

 

Mesaj de eroare 

 

Afișare eroare Descriere Soluție 

 

Supraîncărcare. 
Dispozitivul se va opri. 
 
 

Nu mai folosiți această cântar pentru 
măsurare.  

 

Baterie descarcata. 
Dispozitivul va 
oprire.  

Înlocuiți toate cele trei baterii în 
același timp. 

 

Eșecul de măsurare. 
 

• Călcați desculț și păstrați contactul 

complet cu electrozii. 

 

• Stați nemișcat până când 

măsurarea de pe afișajul LED se 

blochează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Când măsurați 

 

Problemă Cauză Soluție 

Rezultate anormale ale 
măsurătorilor: 
• Prea sus 
• Prea jos 
• Diferență uriașă între 
două măsurători recente 

Poziție incorectă. Pășește pe cântar 
desculț și stați pe loc. 

Dispozitivul este plasat pe 
mochetă moale sau pe o 
suprafață neuniformă. 

Așezați dispozitivul pe a 
suprafata tare si plana. 
 
 

Afișajul LED nu se aprinde 
după ce ați pășit pe cântar. 

Bateriile nu sunt instalate. Instalați trei baterii noi. 

Baterii uzate. Înlocuiți toate cele trei baterii în 
același timp. 

Cântarul nu continuă să 
analizeze măsurătorile 
corporale. 

Luarea unei măsurători în 
timp ce purtați pantofi sau 
șosete. 
 
 

Stați desculț pe cântar și 
mențineți picioarele în contact 
complet cu electrozii atunci când 
efectuați o măsurătoare. 
 

 

 

 

 
Specificații 

 

Modelul produsului T9146 

Putere 4.5 V (3 × AAA baterii) 

Display LED  67 × 29 mm / 2.6 × 1.2 in 

Unitati de masura Pound / Kilogram  

Incremente de unitate 0.1 lb / 0.1 kg 

Incremente unități de grăsime corporală 0.1 % 

Incremente unități de apă corporală 0.1 % 

Incremente unități de masă musculară 0.1 % 

Raza de masurare 11-397 lb / 5-180 kg  



 

Mediu de lucru Temperatură: 5 - 40 °C 
Umiditate: 20 - 90% RH 
 

Mediul de stocare Temperatură: -20 - 50 °C 
Umiditate: <= 90% RH 

Gama de frecvențe de operare 2402 - 2480 MHz 

Putere de radio-frecvență 4 dBm 

Dimensiune 280 × 280 × 23 mm / 11.0 × 11.0 × 0.9 in  

Greutate netă 3.31 lb / 1. 5 kg 

 

 
 

Serviciu clienți 
 

Garanție 24 luni 

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați  www.eastcom.ro  

 

Telefon: 0376.448.990 

Mail: contact@eastcom.ro,  

East Com Trading 

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia 

de luni până vineri, 9:00-17:00 

 

Facebook: eastcom.ro 

Instagram: eastcom_ro 

 

 

http://www.eastcom.ro/

