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SAFETY	AND	SET-UP	________________________

When using the scales for the 
first time, please pay attention 
to the following: 

 7 This scales is only intended for 
household use. 

 7 Do not use the scales on a 
carpet or carpeted flooring. 

 7 Always use the scales on the 
same smooth and hard floor. 
This ensures consistent meas-
ured values. 

 7 When stepping on the scales, 
keep a distance of 2 cm to the 
edge. Please be careful when 
doing this.

 7 First centralise your body 
weight in the middle of the 
scales before taking one foot 
off the scale. Here, always 
make sure that the scales can-
not tip over (risk of injury). 

 7 Never step on the scales with 
wet feet. Danger of slipping! 

 7 Never use the scales out-
doors.

 7 Stop using the scales if defects 
occur. 

 7 Stop using the scales if the 
glass surface breaks or has a 
crack in it. 

 7 Do not place any objects on 
the glass surface of the scale. 

 7 Never jump on or off the 
scales. 

 7 If the scales is used in the bath-
room, ensure that it does not 
come into contact with water. 

 7 If you have problems with this 
device, try resetting it by re-
moving the batteries briefly or 
replacing them.

 7 Never immerse the scales into 
water. 

 7 Do not expose the scales to 
direct sunlight, high tempera-
tures, or constant high humid-
ity. 

 7 Keep the scales away from 
children. 

 7 Do not operate the scales if 
it shows signs of visible dam-
age. 

 7 Do not open the scales under 
any circumstance. For dam-
age occurring as a result 
of improper handling, any 
claims under guarantee are 
no longer valid.
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SAFETY	AND	SET-UP	________________________

Caution
The scales may not be used by 
the following groups: 

 7 This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if 
they have been given supervi-
sion or instruction concerning 
use of the appliance in a safe 
way and understand the haz-
ards involved. Children shall 
not play with the appliance. 
Cleaning and user mainte-
nance shall not be made by 
children without supervision.

 7   Pregnant women and youths 
under 18 years old should 
not use the scales for body 
fat analysis (in such cases, an 
exact body fat value cannot 
be determined).

 7 The scales measures your 
proportion of body fat using 
BIA (Bioelectrical Impedance 
Analysis). To do this, a harm-
less signal is sent through your 
body. Thus this scales should 
not be used by persons with a 
pacemaker or with any other 
kind of operatively inserted 
medical device. 

When in doubt, consult your 
physician. 

 7 Your product is designed with 
complex algorithms. Due to 
these algorithms, if an external 
electromagnetic disturbance 
happens near your device, it 
may affect your readings. In 
such cases, first remove the 
electromagnetic disturbance 
reason and repeat your meas-
urement. Under extreme elec-
tromagnetic disturbance, your 
device will protect itself and 
enter into protection mode. To 
turn back to normal running 
mode, remove and replace 
the battery of the product after 
removing the disturbance.
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OVERVIEW	________________________________

Dear customer, 
Congratulations on the purchase of your   
PS 5111 Multi-function Body Analyser Scales. 
Please read the following user guide for this 
scales thoroughly so that you may enjoy many 
years of use with this high-quality Grundig prod-
uct! 

A	responsible	approach!
GRUNDIG focusses on contractu-
ally agreed social working condi-
tions with fair wages for both 
internal employees and suppliers. 
We also attach great importance 
to the efficient use of raw materials 

with continuous waste reduction of several tonnes 
of plastic every year. Furthermore, all our acces-
sories are available for at least 5 years. 
For a future worth living. 
Grundig.

Meanings	of	the	symbols
Following symbols are used in various sections 
of this manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
WARNING: Warnings against 
dangerous situations concerning 
the security of life and property.

Electrical insulation class.

Brief	description
Refer to the diagrams on page 3.
A  Measuring electrodes (left and right)
B  Button ▼  (on narrow top side)
C  Button  (on narrow top side)
D  Button ▲  (on narrow top side)
E  LCD screen
F  Glass surface
G  Sensors with anti-slip stands
H  Unit selector switch (st, lb, kg)
I  Battery compartment

It does not contain PCB.
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STARTING	OPERATION	______________________

Power	supply
This scales operates on 2 x 1.5 V LR3/AAA bat-
teries (total of 3 V).

1		Open the cover of the battery compartment 
I .

2		Insert the 1.5 V LR3/AAA batteries. When 
doing so, pay attention to the polarity markings 
in the bottom of the battery compartment.

3		Close the cover of the battery compartment I

.

Notes	
 7 Do not expose the batteries to extreme heat 
e.g. direct sunlight, heaters, fire, etc. 

 7 When the batteries are weak, » LO « will ap-
pear in the display. Replace the batteries im-
mediately. 

 7 Remove the batteries when they are flat or 
when you know that the device will not be used 
for a longer period of time. No liability will be 
assumed for damage incurred as a result of 
leaking batteries.

Environmental	note
 7 Batteries, including those which do not con-
tain heavy metal, should not be disposed of 
with household waste. Please dispose of used 
batteries in an environmentally sound manner. 
Find out about the legal regulations which 
apply in your area.

Operating	as	a	scales
Notes	

 7 You do not need to enter any data for measur-
ing your body weight. 

 7 The scales measures your weight in increments 
of 100 grams.

 7 It uses a very precise 4 point measurement.

1		On the bottom of the scales, use the switch 
H  to select between Imperial (st/lb/in) and 
European measurements (kg/cm).

2		Position the scales on a smooth, flat surface. 

3		Activate by tapping your foot once on the 
scales in the bottom right corner of the glass 
surface F .
– Display: » 888 « appears on the LCD screen 

E .

888

4		As soon as the display shows » 0.0 kg « carefully 
step on the scales.

0.0kg

5		Stand still on the glass surface until the weight 
displayed flashes twice and then no longer 
changes.
–  Your body weight is shown in the display.
–  After about 5 seconds, the scales 

automatically switches off.

Note	
 7 If the » 0-LD « display appears during weigh-
ing, the scales is overloaded. After about 5 sec-
onds, the scales automatically switches off.
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OPERATION	_______________________________

Operating	as	a	body	analyser
The measurement and data is transmitted through 
your bare feet, which are postioned on the mea-
suring electrodes A . Therefore, ensure that both 
feet are placed on the scales properly.

Entering	your	data
When you use the body composition analysis 
function for the first time, select the following data 
and then enter the following information: your 
user parameter (from 01 to 12), your gender, 
your height (75 – 215 cm), your age (10-99) 
and activity level (select from A 1 to A 4).

Notes
 7 After entering the initial data, you will not have 
to press the C   button again the next time 
you use the scales. Simply select the corre-
sponding parameter (01 to 12) using the B  
▲  and D  ▼  buttons.

 7 During data entry, if no button is pressed for 
more than 20 seconds, the scales automati-
cally switches off. You must then start from the 
beginning.

Entering	parameters	
1		Position the scales on a smooth, flat surface 

and activate it. To do this, tap your foot once 
on the scale in the bottom right corner of the 
glass surface F . 
– Display: »888« appears on the LCD screen 

E .

888

2		Press the  C  button as soon as »0.0 kg« 
appears in the display. 
– Display: » « flashes.

Note
The selection 01 is described below as an ex-
ample.

01

3		Select the desired user parameter (01 to 12) 
using the B  ▼  and D  ▲  buttons and 
confirm your selection with the  C  button.
– The symbol  flashes. 

01 CM AGE

A 1
170 30

CM              AGE

4		Confirm the selection of a male user with the 
 C  button.

– Display: The height flashes. 

01 CM AGE

A 1
170 30

CM              AGE

5		Set the height with the ▼  B  and D  ▲  
buttons and confirm your selection with the  
C  button.
– Display: The age flashes. 

01 CM AGE

A 1
169 30

CM              AGE
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OPERATION	_______________________________

6		Set your age with the ▼  B  and D  ▲  
buttons and confirm your selection with the 

 C  button.
– Display: Activity level A1 flashes. 

01

A 1

CM AGE169 32
CM              AGE

7		Set your personal activity level with the ▼  B  
and D  ▲  buttons: 

A 1 Unfit person used to little movement

A 2 Person who mostly works sitting down

A 3 Person used to slight physical exertion

A 4
Person used to hard physical work, 
such as dancers, athletes, etc.

8		Confirm the selection with the  C  button.

Performing	the	analysis
After entering your parameters, you can use the 
body composition analysis function of the scales. 
This process is described below using 01 as the 
user parameter: 

1		Position the scales on a smooth, flat surface, 
and activate it. To do this, lightly tap your foot 
once on the scales in the bottom right corner of 
the glass surface F . 
– Display: »888« appears on the LCD screen 

E .

888

2		As soon as »0.0 kg« appears in the display, 
select the desired user parameter (01 to 12) 
using the ▼  B  and D  ▲  buttons.

0101

0.0kg

Notes
 7 The values saved for this person are displayed 
one after another, and then the scales switches 
to weighing mode.
– Display: »0.0 kg« appears in the display E . 

 7 If no data has been saved, the scales immedi-
ately switches to weighing mode.
– Display: » 0.0 kg « and »  « appear in the 

display E . 

0.0kg

3		With bare feet carefully step onto the glass 
surface of the scales. Make sure that your feet 
are positioned on both measuring electrodes 
A .
– The scales displays your weight and the  

»  « symbol rotates in a circle twice. 

58.6kg
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Notes
The following values and information are shown 
one after another in the display E : 
– BMI (Body Mass Index) :

58.6kg

CM AGE169 32
CM              AGE

20.5
BMI

– The percentage of body fat – TBF, as well as 
a weight interpretation - slim, normal, slightly 
overweight, overweight.

58.6kg

CM AGE169 32
CM              AGE

13.7%
TBF

Slim

Normal

– If the body fat percentage is unrealistic,   
»Err« will be shown in the display and the 
scales will automatically switch off.

– The percentage of water in your body tissue – 
TBW, as well as your ideal weight, based on 
the data you entered. 

64.3kg

169 32
CM              AGE

64.3%
TBW

Ideal 
Weight

OPERATION	_______________________________

– The percentage of muscle weight – TBM, the 
percentage of bone weight in comparison to 
body weight in kg (bone mass), as well as a 
suggestion for daily calorie intake (Kcal). 

9.1kg

2358
Kcal

47.1%
TBM

Bone

– The values and information provided are 
displayed twice and remain visible in the 
display for approx. 6 seconds each time. After 
that, the scales automatically switches off.

Notes	
 7 Separate values are saved for each user 
(01-12). 

 7 The data is deleted when you remove the 
batteries.
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NOTES	ON	MEASUREMENTS	 _________________

Total	body	water
Water is an essential part of the body. The 
amount of water in the body may vary between 
35% and 70%. It helps all the essential biochemi-
cal reactions necessary for normal bodily func-
tions. Water transports waste products out of the 
cells and discharges them in sweat and urine. 
Water also maintains a constant body tempera-
ture. The amount of water in the body depends 
on the proportion of water loss, for example due 
to heat or physical activity and sweating. There-
fore, it is very important to check the proportion 
of water in the body and ensure that it remains 
constant.

Notes
 7 The following tables give you a reference 
which can help you to judge your body fat and 
body water yourself. There is no standard ref-
erence data for muscle mass or bone weight.

 7 It is important to see and follow the develop-
ment of your body fat, body water, muscle 
mass and bone weight over a period rather 
than concentrate on the body weight only.

 7 Make sure that your bare feet are well 
postioned on the stainless steel electrodes. Ex-
termely dry skin or thick callus could influence 
the analysis results. This may prevent the scales 
from functioning properly and the error mes-
sage »Err« will be displayed.

Body	fat	composition
Checking the body fat composition is particularly 
important. A high fat mass can lead to high blood 
pressure, high cholesterol, heart disease and 
other illnesses. The American College of Sports 
Medicine have made the following recommenda-
tions for body fat mass:

Notes
 7 Measure body weight, body fat percentage 
and water proportion at the same time every 
day, preferably in the evening.

 7 Use the scales when you are undressed if pos-
sible. This will give you more exact results.

 7 The results are not suitable for diagnosing medi-
cal problems. If in doubt, seek medical advice.

 7 Your feet should always be clean and dry.

Body	fat	(women) Body	fat	(men)
Age Slim Normal Slightly 

over-
weight

Over-
weight

Slim Normal Slightly 
over-
weight

Over-
weight

19 - 39 <20% 20-32% 33-38% >38% <12% 12-20% 21-25% >25%

40 - 55 <23% 23-35% 36-41% >41% <13% 13-21% 22-26% >26%

56 - 85 <24% 24-36% 37-42% >42% <14% 14-22% 23-27% >27%

Body	water	
(women)

Body	water	(men)

Age Low Normal High Low Normal High

18 - 39 47 47-57 57 53 53-67 67

40 - 55 42 42-52 52 47 47-61 61

56 - 85 37 37-47 47 42 42-56 56
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INFORMATION	 ____________________________

Compliance	with	RoHS	Di-
rective
The product you have purchased complies with 
EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not 
contain harmful and prohibited materials speci-
fied in the Directive.

Package	information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materi-
als in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dis-

pose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the pack-
aging material collection points designated by 
the local authorities.

Technical	data
Power	supply
2 x 1.5V LR3/AAA batteries, 3 V
Maximum	weight	load
150 kg
Minimum	weight	load
2.0 kg
Ambient	temperature
20 °C ± 15 °C

Electrical	insulation	class:	III

Technical and design modifications reserved.

Notes	on	operating	and	
cleaning

 7 In order to preserve the batteries, the scales is 
equipped with an Auto-off function. It automati-
cally switches off when operation has been in-
terrupted for more than 20 seconds. 

 7 If you would like to achieve accurate measur-
ing results, do not use the scales directly after 
consuming coffee, beer, wine or other alco-
holic beverages. The same applies for extreme 
physical exertion. These factors reduce the per-
centage of water in body tissue (dehydration). 
In such cases, wait a few hours before using 
the scales. 

 7 Clean the scales with a damp cloth. Do not 
use any cleaning agents. Do not submerge the 
device in water.

Compliance	with	the	WEEE	
Directive	and	Disposing	of	
the	Waste	Product:	
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classifica-
tion symbol for waste electrical and electronic 
equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product 
shall not be disposed with other 
household wastes at the end of its ser-
vice life. Used device must be re-
turned to offical collection point for 

recycling of electrical and electronic devices. To 
find these collection systems please contact to 
your local authorities or retailer where the prod-
uct was puchased. Each household performs im-
portant role in recovering and recycling of old 
appliance. Appropriate disposal of used appli-
ance helps prevent potential negative conse-
quences for the environment and human health.
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GÜVENLİK	VE	KURULUM	 ___________________

Baskülü ilk kez kullanırken lüt-
fen aşağıdakilere dikkat edin: 

 7 Bu baskül yalnızca ev kulla-
nımı için tasarlanmıştır. 

 7 Baskülü halı veya halıfleks 
üzerinde kullanmayın. 

 7 Baskülü her zaman düz ve 
sert bir zemin üzerinde kulla-
nın. Böylece ölçülen değerle-
rin tutarlı olması sağlanır. 

 7 Basküle çıktığınızda kenara 2 
cm uzakta durun. Bunu yapar-
ken lütfen dikkatli olun.

 7 Bir ayağınızı baskülden indir-
meden önce vücut ağırlığınızı 
cihazın ortasına ortalayın. Bu 
noktada, baskülün devrilme-
yeceğinden her zaman emin 
olun (yaralanma riski). 

 7 Basküle kesinlikle ıslak ayakla 
basmayın. Kayma tehlikesi 
vardır! 

 7 Baskülü kesinlikle kapalı alan-
lar dışında kullanmayın.

 7 Arızalar meydana gelirse bas-
külü kullanmaya son verin. 

 7 Cam yüzeyi kırılır ya da çat-
larsa baskülü kullanmaya son 
verin. 

 7 Baskülün cam yüzeyinin üze-

rine herhangi bir nesne koy-
mayın. 

 7 Baskülün üzerine ani hare-
ketle çıkmayın veya cihazın 
üzerinden ani hareketle inme-
yin. 

 7 Baskül banyoda kullanılıyorsa, 
suyla temas etmediğinden 
emin olun. 

 7 Bu cihaza ilişkin herhangi bir 
sorun yaşarsanız, pilleri kısa 
bir süreliğine çıkarıp tekrar 
takarak cihazı sıfırlamayı de-
neyin.

 7 Baskülü kesinlikle suya sok-
mayın. 

 7 Baskülü doğrudan gelen 
güneş ışınlarına, yüksek sı-
caklıklara veya sürekli yüksek 
neme maruz bırakmayın. 

 7 Baskülü çocuklardan uzak 
tutun. 

 7 Gözle görünür hasar belirtisi 
varsa baskülü çalıştırmayın. 
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GÜVENLİK	VE	KURULUM	 ___________________

 7 Baskülün içini kesinlikle aç-
mayın. Yanlış kullanım sonu-
cunda oluşan hasarlar için 
garanti kapsamındaki haklar 
geçerli sayılmaz.

Dikkat
Baskül aşağıdaki gruplar tara-
fından kullanılamayabilir: 

 7 Bu cihaz, cihazın güvenli bir 
şekilde kullanımıyla ilgili ola-
rak gözetim altında tutulmaları 
veya kendilerine talimat veril-
mesi ve cihazın kullanımıyla 
ilgili tehlikeleri anlamaları ko-
şuluyla 8 yaş ve üzeri çocuk-
lar ile kısıtlı fiziksel, duyusal 
veya zihinsel kapasiteye sahip 
olan ya da bilgi ve deneyimi 
olmayan kişilerce kullanılabi-
lir. Çocuklar cihazla oynama-
malıdır. Temizlik ve kullanıcı 
bakım işlemleri, başlarında bir 
büyük olmadığı sürece çocuk-
lar tarafından yapılmamalıdır.

 7   Hamile kadınlar ve 18 yaşın 
altındaki çocuklar vücut yağı 
analizi için baskülü kullanma-
malıdır (bu gibi durumlarda, 
vücut yağı değerleri tam ola-
rak belirlenemez).

 7 Baskül, vücut yağı oranınızı 
ölçmek için BIA (Biyoelektrik 
Empedans Analizi) yöntemini 
kullanır. Bunu yapmak için vü-
cudunuza zararsız bir sinyal 
gönderilir. 
Bu nedenle, baskül kalp pili 
veya vücudunda ameliyatla 
takılmış başka bir medikal 
cihaz bulunan kişilerce kulla-
nılmamalıdır. Emin olmadığı-
nızda doktorunuza danışın. 

 7 Ürününüz karmaşık algoritma-
lar kullanılarak tasarlanmıştır. 
Bu algoritmalar dolayısıyla, 
cihazınızın yakınlarında harici 
bir elektromanyetik parazit 
meydana gelirse, bu durum 
okumalarınızı etkileyebilir. 
Böyle bir durumda, öncelikle 
elektromanyetik parazitin 
kaynağını ortadan kaldırarak 
ölçümünüzü yineleyin. Aşırı 
elektromanyetik parazit al-
tında, cihazınız kendi kendini 
korumaya alarak koruma mo-
duna geçecektir. Normal ça-
lışma moduna geri dönmek 
için paraziti ortadan kaldırdık-
tan sonra ürünün pilini çıkarın 
ve geri takın.
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Sembollerin	anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında 
aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli 
bilgiler ve faydalı tavsiyeler.

A
UYARI: Can ve mal güvenliğiyle 
ilgili tehlikeli durumlar konusunda 
uyarılar.

Elektrik çarpmasına karşı koruma 
sınıfı.

Kısa	açıklama
Sayfa 3'deki şekillere bakın.
A  Ölçüm elektrotları (sol ve sağ)
B  Düğme ▼  (dar üst tarafta)
C  Düğme  (dar üst tarafta)
D  Düğme ▲  (dar üst tarafta)
E  LCD ekran
F  Cam yüzey
G  Kaymayan ayaklı sensörler
H  Birim seçme anahtarı (st, lb, kg)
I  Pil yuvası

GENEL	BAKIŞ	______________________________

Değerli müşterimiz, 
PS 5111 Çok İşlevli Vücut Analiz Baskülünü 
aldığınız için teşekkür ederiz. 
Yüksek kaliteli Grundig ürününü uzun yıllar 
kullanabilmek için lütfen bu baskül için hazırlanan 
aşağıdaki kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun! 

Sorumlu	yaklaşım!
GRUNDIG hem çalışanlar hem de 
tedarikçiler için adil ücretlendirme 
sunan sözleşmeyle kabul edilmiş 
sosyal çalışma koşulları sağlamayı 
hedef alır. Hammaddelerin etkin 
kullanımı ve her yıl birkaç ton 

plastik atık miktarını düzenli olarak azaltmak da 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, 
tüm aksesuarlarımız en az 5 yıl boyunca 
kullanılabilir. 
Yaşamaya değer bir gelecek için. 
Grundig.

PCB içermez.
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ÇALIŞMAYI	BAŞLATMA	______________________

Güç	kaynağı
Bu baskül 2 adet 1.5 V LR3/AAA pille (toplam 
3 V) çalışır.

1		Pil yuvasının kapağını I  açın.

2		1.5 V LR3/AAA pilleri takın. Bunu yaparken 
pil yuvasının alt kısmındaki kutup işaretlerine 
dikkat edin.

3		Pil yuvasının kapağını I  kapatın.

Notlar	
 7 Pilleri doğrudan güneş ışığı, ısıtıcılar veya 
ateşten kaynaklanan aşırı sıcağa maruz 
bırakmayın. 

 7 Pil seviyesi düştüğünde, ekranda » LO « simgesi 
görüntülenir. Pilleri hemen değiştirin. 

 7 Piller bittiğinde veya cihazı uzun süre 
kullanmayı düşünmediğinizde pilleri çıkarın. 
Pil akmasından kaynaklanan zararlar için 
sorumluluk kabul edilmez.

Çevre	ile	ilgili	not
 7 Piller, ağır metal içermeseler dahi evsel 
atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen pilleri 
çevreye duyarlı bir şekilde atın. Bölgenizde 
geçerli olan yasal düzenlemeleri öğrenin.

Baskül	olarak	kullanım
Notlar	

 7 Vücut ağırlığınızı ölçmek için herhangi bir veri 
girmenize gerek yoktur. 

 7 Baskül ağırlığınızı 100 gramlık artışlarla ölçer.
 7 Çok hassas 4 noktalı ölçüm kullanır.

1		İngiliz (st/lb/in) ve Avrupa (kg/cm) ölçüm 
birimleri arasında geçiş yapmak için baskülün 
altındaki H  düğmesini kullanın.

2		Baskülü düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirin. 

3		Ayağınızı hafifçe cam yüzeyin F  sağ alt 
köşesine bir kez vurarak baskülü etkinleştirin.
– Ekran: LCD ekranda E , »888« simgesi 

görüntülenir.

888

4		Ekranda » 0.0 kg « simgesi görüntülenir 
görüntülenmez dikkatle basküle çıkın.

0.0kg

5		Cam yüzeyin üstünde kıpırdamadan durun, 
gösterilen ağırlık iki kez yanıp söndükten sonra 
artık değişmez.
–  Vücut ağırlığınız ekranda gösterilir.
–  5 saniye kadar sonra, baskül otomatik 

olarak kapanır.

Not	
 7 Ekranda » 0-LD « görüntüsü belirirse, bu 
baskülün aşırı yüklendiği anlamına gelir. 5 
saniye kadar sonra, baskül otomatik olarak 
kapanır.

Vücut	analiz	cihazı	olarak	
kullanım
Ölçüm ve veriler ölçüm elektrotları A  üzerine 
yerleştirdiğiniz çıplak ayaklarınızdan iletilir. Bu 
nedenle, iki ayağın da baskül üzerine düzgün 
yerleştiğinden emin olun.



17TÜRKÇE

ÇALIŞTIRMA	_______________________________

Verilerinizi	girme
Vücut kompozisyon analizi işlevini ilk kez 
kullandığınızda aşağıdaki verileri seçin ve 
ardından ilgili bilgileri girin: kullanıcı parametreniz 
(01 - 12 arası), cinsiyetiniz, boyunuz (75 – 215 
cm), yaşınız (10-99) ve aktivite seviyeniz (A 1 ila 
A 4 arasında seçim yapın).

Notlar
 7 İlk verileri girdikten sonra baskülü bir dahaki 
kullanışınızda C   düğmesine basmanıza 
gerek olmayacaktır. İlgili parametreyi seçmek 
için (01 - 12) B  ▲  ve D  ▼  düğmelerini 
kullanmanız yeterlidir.

 7 Veri girişi sırasında, 20 saniyeden daha uzun 
bir süre boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, 
baskül otomatik olarak kapanır. Bu durumda 
baştan başlamanız gerekir.

Parametrelerin	girilmesi	
1		Baskülü düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirin 

ve etkinleştirin. Bunu yapmak için, ayağınızı 
hafifçe cam yüzeyin F  sağ alt köşesine bir 
kez vurun. 
– Ekran: »LCD ekranda E , 888 « simgesi 

görüntülenir.

888

2		Ekranda »0.0 kg« simgesi görünür görünmez 
 C  düğmesine basın. 

– Ekran: » « yanıp söner.

Not
Aşağıda 01 parametresi seçilerek örnek olarak 
açıklanmıştır.

01

3		İstenilen kullanıcı parametresini (01 - 12) 
seçmek için B  ▼  ve D  ▲  düğmelerini 
kullanın ve seçiminizi  C  düğmesiyle 
onaylayın.
–  simgesi yanıp söner. 

01 CM AGE

A 1
170 30

CM              AGE

4		Erkek kullanıcı seçimini  C  düğmesiyle 
onaylayın.
– Ekran: Boy ölçüsü yanıp söner. 

01 CM AGE

A 1
170 30

CM              AGE

5		Boyu ▼  B  ve D  ▲  düğmeleriyle ayarlayın 
ve seçimi  C  düğmesiyle onaylayın.
– Ekran: Yaş yanıp söner. 

01 CM AGE

A 1
169 30

CM              AGE
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6		Yaşınızı ▼  B  ve D  ▲  düğmeleriyle 
ayarlayın ve seçiminizi  C  düğmesiyle 
onaylayın.
– Ekran: Aktivite seviyesi A1 yanıp söner. 

01

A 1

CM AGE169 32
CM              AGE

7		Kişisel aktivite seviyenizi ▼  B  ve D  ▲  
düğmeleriyle ayarlayın: 

A 1 Unfit person used to little movement

A 2 Person who mostly works sitting down

A 3 Person used to slight physical exertion

A 4
Person used to hard physical work, 
such as dancers, athletes, etc.

8		Seçimi  C  düğmesiyle onaylayın.

Analizin	yapılması
Parametrelerinizi girdikten sonra, baskülün vücut 
kompozisyon analiz işlevini kullanabilirsiniz. 
Bu işlem kullanıcı parametresi olarak 01 örnek 
alınarak aşağıda açıklanmaktadır: 

1		Baskülü düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirin 
ve etkinleştirin. Bunu yapmak için, ayağınızı 
hafifçe cam yüzeyin F  sağ alt köşesine bir 
kez vurun. 
– Ekran: »LCD ekranda E , 888 « simgesi 

görüntülenir.

888

2		Ekranda »0.0 kg« simgesi görünür görünmez, 
▼  B  ve D  ▲  düğmelerini kullanarak 

istenen kullanıcı parametresini (01 - 12) seçin.

0101

0.0kg

Notlar
 7 Bu kişi için kaydedilen değerler birbiri ardına 
gösterilir ve ardından baskül, tartma moduna 
geçiş yapar.
– Ekran: »Ekranda 0.0 kg« görüntülenir E . 

 7 Kaydedilen herhangi bir veri yoksa, baskül 
doğrudan tartma moduna geçer.
– Ekran: » Ekranda 0.0 kg « ve »  « görüntülenir 

E . 

0.0kg

3		Çıplak ayakla baskülün cam yüzeyine çıkın. 
Ayaklarınızı iki ölçüm elektrodunun A  üstüne 
gelecek şekilde yerleştirin.
– Baskül ağırlığınızı gösterir ve »  « simgesi iki 

kez daire çizer. 

58.6kg
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Notlar
Aşağıdaki değerler ve bilgiler birbiri ardına 
ekranda E  gösterilir: 
– BMI (Vücut Kitle İndeksi) :

58.6kg

CM AGE169 32
CM              AGE

20.5
BMI

– Vücut yağ yüzdesi – TBF; ayrıca ağırlık yorumu 
- ince, normal, hafif kilolu, kilolu.

58.6kg

CM AGE169 32
CM              AGE

13.7%
TBF

Slim

Normal

– Vücuttaki yağ yüzdesi gerçekçi görünmüyorsa, 
ekranda »Err« gösterilir ve baskül otomatik 
olarak kapanır.

– Vücut dokusundaki su yüzdesi – TBW; ayrıca 
girdiğiniz verileri temel alarak hesaplanan 
ideal ağırlığınız. 

64.3kg

169 32
CM              AGE

64.3%
TBW

Ideal 
Weight

ÇALIŞTIRMA	_______________________________

– Kas ağırlığı yüzdesi – TBM, kemik ağırlığının 
vücut ağırlığına (kg) oranı (kemik kütlesi); 
ayrıca günlük olarak almanız önerilen kalori 
miktarı (Kcal). 

9.1kg

2358
Kcal

47.1%
TBM

Bone

– Sağlanan değer ve bilgiler ekranda iki kez 
gösterilir ve her seferinde ekranda yaklaşık 6 
saniye kalır. Bundan sonra, baskül otomatik 
olarak kapanır.

Notlar	
 7 Her bir kullanıcı için ayrı değerler kaydedilir 
(01-12). 

 7 Pilleri çıkardığınızda veriler silinir.
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ÖLÇÜMLERLE	İLGİLİ	NOT	_____________________

Vücuttaki	toplam	su	miktarı
Su vücudun temel bir parçasıdır. Vücuttaki su mik-
tarı %35 ile %70 arasında değişebilir. Su normal 
vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ge-
rekli biyokimyasal tepkimelere yardımcı olur. Su 
atık ürünleri hücrelerin dışına taşır, ter ve idrar 
yoluyla dışarı atar. 
Su ayrıca vücut sıcaklığını sabit tutar. Vücuttaki 
su miktarı, örneğin sıcaklık, fiziksel aktivite ve ter-
leme ile kaybedilen su oranına bağlıdır. Bu ne-
denle, vücuttaki su oranını kontrol etmek ve sabit 
tutmak önemlidir.

Notlar
 7 Aşağıdaki tablolar vücut yağ oranı ve vücut su 
oranınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Kas 
kütlesi ve kemik ağırlığı için standart başvuru 
verileri yoktur.

 7 Sadece vücut ağırlığına odaklanmadan önce 
belli bir süre için vücudunuzun yağ ve su ora-
nıyla kas kütlesi ve kemik ağırlığını gözlemleyip 
gelişimi takip etmeniz önemlidir.

 7 Çıplak ayaklarınızı paslanmaz çelik elektrotla-
rın üstüne düzgün şekilde yerleştirdiğinizden 
emin olun. Aşırı kuru deri veya kalın nasır taba-
kası analiz sonuçlarını etkileyebilir. Bu durum 
baskülün düzgün çalışmasını engelleyebilir ve 
»Err« hata mesajı görüntülenir.

Vücut	yağ	kompozisyonu
Vücut yağ kompozisyonunu kontrol etmek özellik-
le önemlidir. Yüksek yağ oranı yüksek tansiyon, 
yüksek kolesterol, kalp hastalıkları ve diğer has-
talıklara neden olabilir. Amerikan Spor Hekimliği 
Akademisi vücut yağ kütlesi için aşağıdaki öneri-
lerde bulunuyor:

Notlar
 7 Vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve su oranını her 
gün aynı saatte, tercihen akşamları ölçün.

 7 Baskülü mümkünse giyinik olmadan kullanın. Bu 
şekilde en doğru sonuçları alırsınız.

 7 Sonuçlar tıbbi sorunları teşhis etmeye uygun 
değildir. Emin değilseniz bir doktora danışın.

 7 Ayaklarınız her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Yağ	oranı	(kadınlar) Yağ	oranı	(erkekler)
Yaş İnce Normal Hafif kilolu Kilolu İnce Normal Hafif kilolu Kilolu
19 - 39 <%20 %20-32 %33-38 >%38 <%12 %12-20 %21-25 %>25
40 - 55 <%23 %23-35 %36-41 >%41 <%13 %13-21 %22-26 %>26
56 - 85 <%24 %24-36 %37-42 >%42 <%14 %14-22 %23-27 %>27

Su	oranı	
(kadınlar)

Su	oranı	(erkekler)

Yaş Düşük Normal Yüksek Düşük Normal Yüksek

18 - 39 47 47-57 57 53 53-67 67

40 - 55 42 42-52 52 47 47-61 61

56 - 85 37 37-47 47 42 42-56 56
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BİLGİLER	 __________________________________

Ambalaj	bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız 
gereği geri dönüştürülebilir malzeme-
lerden üretilmiştir. Ambalaj atığını ev-
sel veya diğer atıklarla birlikte atma-

yın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.

Teknik	veriler
Güç	kaynağı
2 x 1.5V LR3/AAA pil, 3 V
Maksimum	ağırlık
150 kg
Minimum	ağırlık
2,0 kg
Ortam	sıcaklığı
20°C ± 15°C

Elektriksel	izolasyon	sınıfı:	III

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma haklı sak-
lıdır.

Çalıştırma	ve	temizleme	
notları

 7 Pilleri korumak amacıyla basküle Otomatik Ka-
panma işlevi eklenmiştir. Çalışması 20 saniye-
den daha uzun bir süre kesintiye uğradığında 
baskül otomatik olarak kapanır. 

 7 Doğru ölçüm sonuçları almak istiyorsanız, 
kahve, bira, şarap veya diğer alkollü içecekleri 
tükettikten hemen sonra baskülü kullanmayın. 
Bu durum aşırı fiziksel aktivite sonrası için de 
geçerlidir. Bu faktörler vücut dokusundaki su 
oranını azaltabilir (dehidrasyon). Böyle bir 
durumda, baskülü kullanmak için birkaç saat 
bekleyin. 

 7 Baskülü nemli bir bezle temizleyin. Herhangi 
bir temizleme maddesi kullanmayın. Cihazı 
suya sokmayın.

AEEE	Yönetmeliğine	Uyum	
ve	Atık	Ürünün	Elden	Çıka-
rılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik 
eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen za-
rarlı ve yasaklı maddeleri içermez. 

Bu sembol, bu ürünün kullanım ömrü 
sonunda diğer evsel atıklarla birlikte 
atılmaması gerektiğini belirtir. Kullanıl-
mış cihazlar, elektrikli ve elektronik ci-
hazların geri dönüşümü için belirle-

nen resmi toplama noktalarına teslim edilmelidir. 
Bu toplama noktalarının yerlerini öğrenmek için 
lütfen bölgenizdeki yetkili makamlarla veya ürü-
nü satın aldığınız yerle iletişime geçin. Eski cihaz-
ların geri kazanılmasında ve geri dönüştürülme-
sinde her ev önemli rol oynamaktadır. Kullanılmış 
ürünlerin uygun şekilde elden çıkarılması, çevre 
ve insan sağlığı üzerideki olumsuz etkilerin önlen-
mesine yardımcı olur.



Müșteri Memnuniyeti Politikası

• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:

- www.grundig.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:
- https://www.instagram.com/grundigturkiye/

- https://www.facebook.com/grundig.tr/
- https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

* Posta Adresimiz:
- Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,

34445, Sütlüce / İSTANBUL
* Bayilerimiz,

- https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/
* Yetkili Servislerimiz,

- https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig’e ulaștığı bilgisini, müșteri 
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Grundig olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul 
eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.

• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapı geliștirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından

Çağrı Merkezimize bașvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız.

alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.

• Ürünün kullanım ömrü: 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müșteri Hizmetleri

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888 
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından
alan kodu çevirmeden arayın*) 
* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim 
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için 
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep 
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888
* Faks Numaramız: 0216-423-2353
* Web Adresimiz:

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@grundig.com

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret 
Bakanlığı tarafından olușturulan “Servis Bilgi 
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden

-

temin edilebilir.



Hizmet talebinin değerlendirilmesi

0850 210 0 888Web sitesi
Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri
@grundig.com 0216 423 23 53

Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı

Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

Müșteri Bașvurusu1

2

3

4

Bașvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Memnun Memnun
değil

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.) 
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4

Müșteri memnuniyetinin alınması

5 Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Yetkili Servis Yetkili Satıcı Faks 



Bu	kılavuzu	okumadan	ürününüzü	çalıştırmayınız.
 

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer 
almaktadır.

 

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti 
şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,

2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve 
arızalar,

3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), 
doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı 
meydana gelen hasar ve arızalar,

4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-
lanan hasar ve arızalar,

6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari 
veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi 

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti 
süresi ile sınırlıdır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co. Ltd, Block 48, 
Changxing Industrial Zone Changzhen, Yutang Town, Guangming District, Shenzen 518132

TEL: +86-755–33506551 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.



GARANTİ	BELGESİ
1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin 

yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir 
nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere 
tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda 
belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

 a-Sözleşmeden dönme,     c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,  ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini  

 isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını 
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 
kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından 

bir raporla  belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli 

ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile 

ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın 

yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın 
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü 
içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın 
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenebilir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine 
veya Tüketici mahkemesine başvurulabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Grundig
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  34445, 

Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Tartı
Modeli:  PS 5111

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL
web adresi: www.grundig.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.


