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CAS BFA-90 Vücut Analiz Cihazını seçtiğiniz için çok 
teşekkür ederiz.
Bu ürünü güvenli kullanabilmek için, lütfen kullanım kılavuzunun 
tamamını dikkatlice okuyunuz. İlerleyen süreçte herhangi bir 
sorun yaşamanız durumunda, tekrar göz atabilmek adına bu kullanım kılavuzunu saklayınız.
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Ölçüm Sonucu Tablosu
Vücut yağ oranı (%)

Kas Oranı (%)

Kemik kütlesi (kg)

Tartı sadece ağırlığı görüntülüyor, onun dışında herhangi bir vücut 
yağ oranı göremiyor musunuz?

Vücut yağ oranı, normalden daha mı yüksek görüntüleniyor?

Sık sorulan sorular 
Ekranda görüntülenen " - - - - "  simgesi ile ilgili bir sorunuz mu var?
a. artı otomatik olarak sıfıra ayarlıdır, lütfen bir saniye bekleyiniz, 
     "0" görüntülenecektir.
b. Tartıda kayıtlı hiçbir parametre bulunamadı, lütfen kişisel parametrenizi giriniz.

Vücut yağ oranını ölçerken, herhangi bir titreme hareketi vücut yağ oranı ölçümünü 
bozacaktır.
Lütfen tartım yaparken dik bir pozisyonda durunuz ve ayağınızın çıplak olduğundan 
emin olunuz. Ayaklarınız, tartının metal yüzeyine tam temas etmelidir.

Lütfen cinsiyet, boy ve yaş bilgilerinden oluşan kişisel parametrenizi tekrar kontrol 
edin. Ayaklarınız çıplak, temiz ve kuru olmalıdır. Ayaklarınız metal yüzey ile tam 
temas etmelidir. Terlemeniz, heyecanlanmanız veya ayağınızda nasır bulunması 
vücut yağ oranınızın ölçümünü etkileyecektir. 

Yaş

Kadın Erkek
Düşük 

yağ oranı
(-)

Sağlıklı
(O)

Aşırı yağ 
oranı
(+)

Obezite
(++)

Düşük 
yağ oranı

(-)
Sağlıklı

(O)
Aşırı yağ 

oranı
(+)

Obezite
(++)

10~20 ≦19.5 19.6-33.5 33.6-38.5 ≧38.6 ≦9.5 9.6-20.5 20.6-25.5 ≧25.6

21~30 ≦20.0 20.1-34.0 34.1-39.0 ≧39.1 ≦10.0 10.1-21.0 21.1-26.0 ≧26.1

31~40 ≦20.5 20.6-34.5 34.6-39.5 ≧39.6 ≦10.5 10.6-21.5 21.6-26.5 ≧26.6

41~50 ≦21.0 21.1-35.0 35.1-40.0 ≧40.1 ≦11.0 11.1-22.0 22.1-27.0 ≧27.1

51~60 ≦21.5 21.6-35.5 35.6-40.5 ≧40.6 ≦12.0 12.1-23.0 23.1-28.0 ≧28.1

61~70 ≦22.0 22.1-36.0 36.1-41.0 ≧41.1 ≦13.0 13.1-24.0 24.1-29.0 ≧29.1

71~80 ≦22.5 22.6-36.5 36.6-41.5 ≧41.6 ≦14.0 14.1-25.0 25.1-30.0 ≧30.1

Kas
Kadın Erkek
>30 >35

Kadın Erkek
Ağırlık 〈45 45~60 〉60 〈60 60~75 〉75

Kemik 
kütlesi 1.8 2.2 2.5 2.5 2.9 >3.2 
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Vücut Su Oranı (Hidrasyon) (%)

BMI ( vücut kitle indeksi ) = kilo ( kg ) / (boy)2  (m2 )%

Yaş

Kadın Erkek

Düşük
(-)

Normal
(0)

Aşırı 
yüksek

(+)

Yüksek
(++)

Düşük
(-)

Normal
(0)

Aşırı 
yüksek

(+)

Yüksek
(++)

10~20 ≪56.0 56.1-62.0 62.1-68.0 ≫68.1 ≦58.0 58.1-65.0 65.1-72.0 ≫72.1

21~30 ≦54.0 54.1-60.0 60.1-66.0 ≫66.1 ≦56.0 56.1-63.0 63.1-70.0 ≫70.1

31~40 ≦51.0 51.1-57.0 57.1-63.0 ≫63.1 ≦54.0 54.1-61.0 61.1-68.0 ≫68.1

41~50 ≦48.0 48.1-54.0 54.1-60.0 ≫60.1 ≦51.0 51.1-58.0 58.1-65.0 ≫65.1

51~60 ≦45.0 45.1-51.0 51.1-57.0 ≫57.1 ≦48.0 48.1-55.0 55.1-62.0 ≫62.1

61~70 ≦42.0 42.1-48.0 48.1-54.0 ≫54.1 ≦45.0 45.1-52.0 52.1-59.0 ≫59.1

71~80 ≦38.0 38.1-44.0 44.1-50.0 ≫50.1 ≦42.0 42.1-49.0 49.1-56.0 ≫56.1

VÜCUT Düşük yağ oranı Standart Aşırı yağ oranı Obezite

BMI < 16.5 16.5-25 25-30 > 30

Teknik Özellikler
Ürün Adı Vücut Analiz Cihazı (BFA-90)
Yüksek hassasiyetli gerilim ölçer sensör sistemi ile donatılmıştır
Maks. Ağırlık 180kg
Min. Ağırlık 8kg
Kilo Ölçü Birimleri KG
BMI/Vücut yağı/Kas/Su oranı 0.1%
Vücut kemiği oranı 0.1kg
Vücut yağı ölçümü için yaş aralığı 10~80 yaş
Boy aralığı 100 ~ 220cm/3ft-3in ~ 7ft-3in
Vücut kemik ölçümü aralığı 0 ~ 15kg
Kas ölçümü aralığı 13.0 ~ 100.0%
Yağ ölçümü aralığı 5 ~ 50%
Su ölçümü aralığı 35 ~ 75%
Boy ölçü birimleri cm/ft
Bellek Hafızası 4 kişi
Aşırı yük/ Düşük pil göstergesi
Otomatik sıfırlama/ Otomatik kapanma
Güç Otomatik şarj dolum kontrolü
Pilsiz teknoloji
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Tuş Takımı İşlevi

Kullanım

Dokunmatik Tuş Paneli

Touch Keys

Veri girişi esnasında girdiğiniz değeri artırır veya cinsiyeti hızlıca değiştirir.

Veri girişi esnasında girdiğiniz değeri azaltır veya cinsiyeti hızlıca değiştirir.

Veri girişini onaylar.

Yukarıdaki işlemler adına herhangi bir hata durumunda son adıma geri 
dönmenizi sağlar. Parametreyi hızlı bir şekilde ayarlamak istiyorsanız 
düğmelerden birine uzun süre basınız.

Kullanmadan önce, baskülü sert ve düz bir yüzeye koyunuz. 
Kullanıma başlayabileceğiniz iki modu mevcuttur.

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

1. Mod: Sadece tartım içindir, ekstra analiz yapılamaz.

• Magic-Start düğmesine en az iki kez hızlıca basın
• Cihaz çalışmaya başladığında, lütfen ekranda "0.0" görünene kadar bekleyin.

 Ekranda "0.0" göstergesi görünene kadar tartıya çıkmayınız.

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK
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2. Mod: Tartım ve diğer analizler için kullanılabilir

tartım ve diğer analizler için kullanılabilir
1. Adım: Cihazı çalıştırmak için ayağınız ile güç 
düğmesine en az iki kez hızlıca basın. İlk kullanımdan 
önce aile üyesi numarası seçmek, ilgili kişisel 
verilerinizi hafızaya girmek ve ayarlamak için   
tuşlarından herhangi birine uzun süre basın.

2. Adım: Cinsiyet Seçimi 
Ekranda "ERKEK" göstergesi var iken
Erkek veya kadın seçimi için sırasıyla  veya 
tuşuna basınız.
Onaylamak için    tuşuna basınız

3. Adım: Birim ayarı :
Ekranda seçili birim görüntülenirken, diğer birimleri 
görüntülemek için  veya  tuşuna basınız.
Onaylamak için,   tuşuna basınız.

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

4. Adım: Boy ayarı :
Ekranda boy ayarı görüntülenirken; 
Boy ayarını değiştirmek için  veya  tuşuna 
basınız. Onaylamak için,   tuşuna basınız.

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

5. Adım: Yaş ayarı :
Ekranda yaş ayarı görüntülenirken; 
Yaşı değiştirmek için,  veya  tuşuna basınız.
Onaylamak için,   tuşuna basınız.
Parametreyi hızlı bir şekilde ayarlamak istiyorsanız 
düğmelerden birine uzun süre basınız.

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK
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Eğer ekranda soldan sağa doğru "0..." ifadesi görüntüleniyor ise, analiz 
ediyor demektir. Lütfen ağırlığınız ekranda sabitlenene kadar tartıdan inmeyiniz.

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

6. Adım : 
    Tartım ve ölçüm:

 NOT
1)Ekranda "0.0" görüntülendiğinde, tartıya temiz, kuru ve çıplak ayakla çıkınız. Ayaklarınız 
elektrotların üzerinde dengeli bir şekilde durmalı ve elektrotların dışında durmamalıdır.
2) İkinci kullanımdan önce, doğrudan ölçüme başlamak için birkaç saniye  
tuşuna basabilirsiniz
3) "    " düğmesi ölçüm birimlerini değiştirmez. Lütfen 2. Mod’un 2. 
Adımında belirtilen tuşları kullanınız.

Kılavuz

Hata Göstergeleri
Aşırı Yük Göstergesi

Düşük pil göstergesi

“Err2” simgesi, yağ oranı ölçümünde bir hata 
oluştuğunu belirtir.

Tartıya aşırı yük bindiğinde [250 kg'dan fazla], 
ekranda "Err1" simgesi görünecektir.

Ekranda "  " simgesini görmenizin ardından, 
birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. 
U-power düğmesine basarak, kolayca yeniden 
şarj edebilirsiniz! 

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK

ERKEK

ERKEK

YAŞ

ERKEKERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK

ERKEK
ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK ERKEK
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Uyarılar

Güvenlik Uyarıları
• Tartı, kalp pili olan veya benzeri farklı bir tıbbi nakil işlemi geçirmiş kişiler için 
    uygun değildir. Vücudunuzdan geçen iç akım direnci, tıbbi ekipmanınızın 
    normal çalışmasını engelleyecektir.
• Bu tartı evde kullanılması üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir tıbbi amaç için 
    medikal bir ekipman olarak kullanamazsınız.
• Islak ve kaygan zeminde kullanmayın, herhangi bir düşme tehlikesini önlemek 
    için ölçeğin kenar kısmına yakın durmayın.
• Hamile, yaşlı veya engellilerin kullanması önerilmemektedir.

AÇIKLAMALAR
Sürekli yapılan geliştirmeler nedeniyle, ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. Ürün görünümünde renk gibi bir değişiklik olması halinde, ürün rengine 
göre bir değişiklik yapılacaktır.

Çalıştırma Uyarıları
Vücut yağ oranı ölçümü, vücuttaki sıvı miktarına göre değişebilir. Aynı zamanda 
beslenme şekli, fazla alkol tüketimi, ağır egzersiz, bazı reçeteli ilaçlar veya diüretik ilaç 
kullanımı, herhangi bir hastalık da vücut yağ oranı ölçümünüzü etkileyecektir. Kadınlar 
için, adet döngüsü de bu ölçümü etkileyen bir faktördür.

• Lütfen çoraplarınızı çıkarınız. Çıplak ayağınızı temiz ve kuru tutunuz.
• Tartıyı kıyafetlerinizi çıkararak kullanmanız tavsiye edilir. Herhangi bir kıyafet, 
    ölçüm sonucunu etkileyecektir.
• Aşırı diyet veya su kaybı, ölçümü olumsuz yönde etkileyecektir.
•Ağır egzersiz, ölçümü olumsuz yönde etkileyecektir.
• Kararsız veya yanlış ölçüm, metal yüzey ile tam temas etmemenizden 
    kaynaklanıyor olabilir. Lütfen tartının üzerindeki kiri temizleyiniz ve tartının 
    üzerine talimatlarda belirtilen adımları uygulayarak çıkınız.
• Ölçüm esnasında sabit durmanız gereklidir, herhangi bir sarsıntı tartının yanlış 
    ölçüm yapmasına sebep olacaktır. Aşağıdaki grupların, tartıyı kullanmaması önerilir:
    1. 10 yaş altı veya 80 yaş üstü kişiler.
    2. Atletik veya kaslı vücut tipi (vücut geliştirici) olanlar
    3. Hamile veya ödemi olan kişiler.
• Yukarıdaki gruplar için, ölçümler yalnızca bir fikir vermesi amaçlı yapılabilir. 
    Bu gruplar için tartı net sonuç vermeyecektir.
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Lütfen tartıyı temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

• Lütfen tartıyı ortam sıcaklığı aşırı yüksek veya düşük olan yerlerde kullanmayınız.
• Bu tartı son derece hassas bir elektronik cihaz olduğu için lütfen tartının 
   üzerine atlamayın, aşırı baskı uygulamayın veya düşürmeyin.
• Cam panelin çizilmesini önlemek için, herhangi bir ölçüm sırasında ayakkabı vb. 
   bir şey giymemeniz önerilir.
•Tartıyı temizlerken lütfen sadece normal bez kullanın ve zarar görmemesi 
   için kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
• Bu tartı yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır ve herhangi bir nedenle ticari 
   olarak kullanılmamalıdır. < Vücut Yağ Oranı Tablosu > yalnızca referans amaçlıdır.
• Sık kullanılmıyorsa lütfen pili tartıdan çıkarınız.

Bakım

•CAS ürünleri, malzeme ve işçilik kusurları adına, satın alındığı tarihten itibaren 
   BİR yıl süreyle normal kullanım dahilinde garantilidir.
•Bu garantiye, kötü kullanım veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasarlar dahil 
   DEĞİLDİR. Garanti kapsamı dışında olan diğer durumlar, aşağıda belirtilenler 
   dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:
   Yetkili servis harici tamir, onarım veya değişikliklerin neden olduğu hatalar; 
   Taşıma sırasında çarpma veya düşürmenin neden olduğu hasarlar;
   Bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olmayan, hatalı 
   kullanımlardan kaynaklanan hasarlar;
   Önerilen bakımın sağlanmaması sonucu oluşan arıza veya hasarlar; 
   Güç kaynağının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar.
•Bu cihaz garanti kapsamında bakım (veya bizim kararımız üzerine değişim) 
   gerektiriyorsa, lütfen orijinal kutusu ile birlikte CAS ödemeli olarak cihazınızı 
   teslim ediniz. İade için; satın alma esnasında mağazamızdan aldığınız fatura 
   (satın aldığınız tarih ile birlikte) ve iade nedenlerinizi belirten bir not ile birlikte 
   iade edebilirsiniz.

Garanti

CAS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. | Mevdudi Sok.No:26 | Y.Dudullu – Ümraniye / Istanbul | 34775 | Türkiye
Tel. + 90 216 540 81 20
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Thank you very much for selecting the CAS 
Body Fat Analyzer BFA-90.
Please do read the user manual carefully and thoroughly so as to ensure the safe usage 
of this product, and keep the manual well for further reference in case you have problems.
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Frequently asked questions

Schedule for reference

Is there anything wrong with "----" displayed on the screen?

Body fat percentage (%)

The scale is only weight displayed, no any body fat percentage is found?

The body fat percentage is much higher than normal?

a. The scale is auto zero setting,please wait for a second,"0"will be displayed.
b. No parameter was found in scale,please input your personal parameter.

When measuring the body fat, shaking will disturb the body fat percentage measuring. 
Please keep your body straight when weighing, and be sure that your foot bare and keep in good 
contact with metal sheet on scale.

Please double-check your personal parameter covering gender, height and age, make sure your 
bare foot is clear and dry, have a good contact with metal sheet, and big loss of water, quite 
exciting condition or callus on foot will affect the reading of body fat scale.

Age

Female Male

Underfat
(-)

Healthy
(0)

Overfat
(+)

Obese
(++)

Underfat
(-)

Healthy
(0)

Overfat
(+)

Obese
(++)

10~20 ≦19.5 19.6-33.5 33.6-38.5 ≧38.6 ≦9.5 9.6-20.5 20.6-25.5 ≧25.6

21~30 ≦20.0 20.1-34.0 34.1-39.0 ≧39.1 ≦10.0 10.1-21.0 21.1-26.0 ≧26.1

31~40 ≦20.5 20.6-34.5 34.6-39.5 ≧39.6 ≦10.5 10.6-21.5 21.6-26.5 ≧26.6

41~50 ≦21.0 21.1-35.0 35.1-40.0 ≧40.1 ≦11.0 11.1-22.0 22.1-27.0 ≧27.1

51~60 ≦21.5 21.6-35.5 35.6-40.5 ≧40.6 ≦12.0 12.1-23.0 23.1-28.0 ≧28.1

61~70 ≦22.0 22.1-36.0 36.1-41.0 ≧41.1 ≦13.0 13.1-24.0 24.1-29.0 ≧29.1

71~80 ≦22.5 22.6-36.5 36.6-41.5 ≧41.6 ≦14.0 14.1-25.0 25.1-30.0 ≧30.1

Muscle percentage (%)

Bone mass (kg)

Muscle
Female Male
>30 >35

Female Male
Weight 〈45 45~60 〉60 〈60 60~75 〉75

bone masss 1.8 2.2 2.5 2.5 2.9 >3.2 
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Body Water ( Hydration ) percentage (%)

BMI ( body mass index ) = weight ( kg ) / ( height )² ( m² )%

Age

Female Male

Low
(-)

Normal
(0)

Overhigh
(+)

High
(++)

Low
(-)

Normal
(0)

Overhigh
(+)

High
(++)

10~20 ≪56.0 56.1-62.0 62.1-68.0 ≫68.1 ≦58.0 58.1-65.0 65.1-72.0 ≫72.1

21~30 ≦54.0 54.1-60.0 60.1-66.0 ≫66.1 ≦56.0 56.1-63.0 63.1-70.0 ≫70.1

31~40 ≦51.0 51.1-57.0 57.1-63.0 ≫63.1 ≦54.0 54.1-61.0 61.1-68.0 ≫68.1

41~50 ≦48.0 48.1-54.0 54.1-60.0 ≫60.1 ≦51.0 51.1-58.0 58.1-65.0 ≫65.1

51~60 ≦45.0 45.1-51.0 51.1-57.0 ≫57.1 ≦48.0 48.1-55.0 55.1-62.0 ≫62.1

61~70 ≦42.0 42.1-48.0 48.1-54.0 ≫54.1 ≦45.0 45.1-52.0 52.1-59.0 ≫59.1

71~80 ≦38.0 38.1-44.0 44.1-50.0 ≫50.1 ≦42.0 42.1-49.0 49.1-56.0 ≫56.1

BODY Underfat Standard Overfat Obese
BMI < 16.5 16.5-25 25-30 > 30

Specification
Product Name Body Fat Analyzer (BFA-90)
Equipped with a high precision strain gauge sensor system
Max. Weight 180kg
Min. Effective 8kg
Units KG
BMI/Body fat/Muscle/Water division 0.1%
Body bone divition 0.1kg
Age range for body fat 10~80 years
Height range 100~220cm/3ft-3in~7ft-3in
Body bone range 0~15kg
Muscle range 13.0~100.0%
Fat range 5~50%
Water range 35~75%
Height unit cm/ft
Memory 4 persons
Over-load / Low power indication
Auto zero resetting / Auto power off
Power Automatic power generation control
Battery-free technology
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Key function

How to use

Dokunmatik Tuş Paneli

Touch Keys

Before using, put the scale on the hard and flat surface. There are two modes to start.

to increase the data or swift the gender.

to reduce the data or swift the gender.

to confirm the data input.

to go back to last step in case any mistake from above operation.mistake from above operation.
Press one of the buttons for a long time if you want to adjust the parameter quickly.

Mode 1: For weighing only,no ingredient anlysis

• At least two quick stamping on the Magic-Start button will
• Generate power for weighing,please wait until”0.0”appears.

 Do not step on the scale until”0.0”appears.
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Mode 2: For weighing and ingredient analysis

for weighing and ingredient analysis.
Step 1: At least two quickly stamping on the power 
button by your feet to create energy Family user number 
selection,press any of the key  for a long time 
to setting and input your related personal data into the 
memory before using for the first time.

Step 2: Gender Selection
When the “MALE” is twinkling
Press  or  to select male or female
Press   to confirm

Step 3 : Units setting :
When the unit is twinkling
Press  or  to  change unit
Press   to confirm

Step 4 : Height setting :
When the height number is twinkling
Press  or  to  change height
Press   to confirm

Step 5 : Age setting :
When the age number is twinkling
Press  or  to change age
Press   to confirm
Press one of the buttons for a long
time if you want to adjust the parameter quickly.
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When "0..." is displayed from left side to right side. It is analying.
Please do not leave the scale until your weight is locked on the screen.

Step 6 : Weighing 
and measuring:  

 NOTE
1)When "0.0" appears, stand with clean and dry bare feet on the scale, Your feet must stand
   evenly on the electrodes and do not stand outside of the electrodes.
2)Begin from the second using, you can press  for few seconds to begin measuring directly
3)This button”  “can not change the units, please change the units on the Step 2 of mode 2.

Manual
Error Indication

Over-load Indication

Low battery indication

It means the wrong
operation caused the fat percentage "Err2".

When the scale is over-loaded[more than 150kg],
the screen will appear "Err1".

When the screen indication”  “,
it will turn off automatically after few seconds.
Simply reload it by stamping on the U-power button!
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Attention

Attention for safety

•The scale could not be used for the person have a pacemaker inside or with any other medical 
   transplanting. The impedance passed through our body will have disturbance of the normal 
   working of medical equipment. 
•This scale is for family use only, could not do the medical job with any other medical 
   equipment, we do not advise to use it as a medical equipment.
•Do not use it on the wet and slippery floor, do not stand on at the edge of scale to avoid 
   any falling down.
•Advise disable person, pregmant woman, old person to use the scale with help.

Attention for operation

REMARKS

The body fat reading will be varied with the amount of body water and following factor will 
affected body fat percentage reading, diet style, drinking too much alcohol, heavy exercise, certain 
prescription drugs or diuretics, illness, or woman's menstrual cycle.

Due to continuous improvements, this product is subject to change without notice. 
Product appearance, color, if changes, according to the real object please.

•Please take off your socks and keep your bare foot clean and dry.
•Advice to use the scale without any wearing, your wearing will influence the accuracy 
   of the reading.
•Over diet or water lossing will have negative effect on the reading.
•Heavy exercise will have negative effect on the reading.
•Unstable or incorrect reading is aroused by not good connect with the metal sheet, please 
   clean the dirt on the scale and step on scale as to instruction.
•Keep stable when weighing, any shaking will lead to the unaccuracy of scale weighing.
   The scale could not be applied to following groups:
   1. People with age below 10 years old or above 80 years old.
   2. Athletic or muscular body type(body builder)
   3. Pregnant woman, person with dropsy.
•For above group, the reading of scale is only for reference.
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•CAS warrants its products free of defects in materials and workmanship in normal
    use for a period of ONE year from the date of retail purchase.
•This warranty does NOT cover damages caused by misuse or abuse, including but not
    limited to:
    Failure caused by unauthorized repairs or modifications;
    Damage caused by shock or drop during transportation;
    Failure caused by improper operation inconsistent with the instructions stated in this user
    manual;
    Malfunction or damage from failure to provide the recommended maintenance;
    Damage caused by improper use of power supply.
•Should this device require maintenance (or replacement at our option) under warranty,
   please deliver the original package to CAS prepaid. Please return the store receipt 
   (with the retail purchase date) and a note with reasons to return on it as well.

Warranty

Please place the scale on a clean and level surface.
•Please do not use the scale in extreme high or low temperature environment.
•Please do not jump or stamp on the scale and avoid dropping it, as the scale is a 
   highly precise electronic instrument.
•To prevent scratches on glass panel, it is advised not to wear any footwear while 
   aking any measurements.
•When cleaning the scale, please use only normal cloth and no chemical cleaners should be 
   added to avoid any damage to the scale.
•This scale is only designed for home use and should not be used commercially for any 
   reason at all. The < Body Fat Ratio Chart > is for reference purpose only.
•Please remove battery from the scale if it is not used frequently.

Maintenance
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Body Fat Analyzer
Vücut Analiz Baskülü

BFA-90

Customer Support Center

+ 90 216 540 81 20

CAS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. | Mevdudi Sok.No:26 | 
Y.Dudullu – Ümraniye / Istanbul | 34775 | Türkiye  
Tel. + 90 216 540 81 20


