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Copyright © Flow Fitness.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag 
worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze 
dan ook zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Flow 
Fitness.

All rights reserved. Nothing in this instruction manual may be used 
or reproduced in any form or way without the express written 
permission of Flow Fitness.
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Belangrijk
Lees eerst deze handleiding en volg de instructies nauwkeurig op 
voordat u het product gaat gebruiken. Wanneer u de instructies 
voor gebruik niet begrijpt of het product anders gebruikt dan in 
deze handleiding staat geschreven kan dit leiden tot persoonlijk 
letsel of schade aan de weegschaal. 

Flow Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of 
schade aan bezittingen veroorzaakt door gebruik van dit product. 

Waarschuwing
Gebruik dit product nooit in combinatie met elektronische medische 
apparatuur als:

1. Medische implantaten zoals pacemakers.
2. Elektronische life support systemen zoals een kunsthart of 

kunstlongen.
3. Draagbare elektronische medische apparaten zoals ECG’s.

Belangrijke informatie
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Flow Fitness dankt uw vriendelijk voor de aanschaf van de Flow 
Fitness Body Analyzer Scale BS50. Deze weegschaal kan u helpen 
bij het bereiken van uw fysieke doelen doordat u gemakkelijk uw 
lichaamsgewicht, Body Mass Index, lichaamsvet, lichaamswater, 
spiermassa, botmassa en visceraal vet kan meten. 

Specificaties
Aan / Uit   Automatisch
Maximum capaciteit 180 kg / 400 lbs
Minimaal gewicht  5 kg / 11 lb
Eenheden   kg / lb / st:lb
Gewicht in stappen van  0.1 kg / 0.2 lb
Spiermassa in stappen van  0.1%
Lichaamsvet in stappen van 0.1%
Lichaamswater in stappen v. 0.1%
Botmassa in stappen van 0.1%
Gebruikstempratuur  10 ~ 40 °C
Opbergtempratuur  -10 ~50 °C
Stroom   DC 6V (4x AA battarijen)

94 x 52 mm LCD Scherm met achtergrond verlichting
Lege batterijen indicator
Overbelasting indicator

Smartphone comptabiliteit
De Flow Fitness Bluetooth Body Analyzer Scale kan uw resultaten 
loggen in de Flow Fit Scan app en deze automatisch doorsturen 
naar Apple Health. De Flow Fit Scan app is beschikbaar voor Apple 
iOS en Google Android. Om de weegschaal te verbinden heeft u 
een smartphone met bluetooth versie 4.0 of hoger nodig.

Introductie
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Eerste gebruik
1. Plaats als eerste de 4 meegeleverde AA batterijen. Verwijder de 

batterijdeksel aan de onderzijde van het product. Plaats dan elke 
batterij in de correcte richting zoals aangegeven in de batterij 
behuizing.

2. U kunt de gewenste eenheid: kg - lb - st:lb selecteren door 
middel van de knop onder de weegschaal. Druk verschillende 
malen op deze knop totdat de gewenste eenheid op het scherm 
verschijnt. 

3. Plaats de weegschaal op een harde en gladde ondergrond voor 
de meest accurate meetwaardes. Gebruik dit product niet op 
tapijt, dit resulteert in foutieve meetwaardes.

Gebruik zonder de Flow Fit Scan app
U kunt deze weegschaal ook gebruiken zonder de Flow Fit scan 
app.

1. Om de weegschaal zonder app te gebruiken stapt u op de 
weegschaal. Het scherm zal nu automatisch aangaan.

2. Uw gewicht verschijnt nu direct in het scherm.

Als u naast uw gewicht ook nog andere lichaamswaarden wilt 
meten dient u de weegschaal te verbinden met de Flow Fit Scan  
app zoals beschreven op de volgende pagina’s.

Gebruik
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Download en stel de Flow Fit Scan app in

Deze weegschaal kan gebruikt worden in de 
combinatie met de Flow Fit  Scan app. Deze 
app geeft u de mogelijkheid om naast uw 
gewicht andere lichaamswaarde te meten en uw 
voortgang te loggen en delen. Uw smartphone 
en Flow Fit Scan app dienen eenmalig goed 
ingesteld te worden. Daarna kunt u de resultaten 
eenvoudig doorsturen naar uw smartphone.

1. Ga op uw mobiele apparaat naar de app store (als u een iOS 
besturings systeem heeft) of naar de play store (als u een 
Android besturingsysteem heeft). Zoek in de app of play store 
naar Flow Fit Scan. 

2. Schakel nu bluetooth op uw apparaat in en open vervolgens de 
Flow Fit Scan app. Wanneer uw een Apple apparaat gebruikt zal 
de app toestemming vragen voor het delen van uw resultaten in 
Apple Health. U kunt hier boven in het scherm toestemming voor 
geven of dit weigeren. U kunt uw keuze later nog aanpassen in 
de Apple Health App.  
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3. U kunt nu de eerste gebruiker opzetten. Dit is noodzakelijk 
voor een correcte meting van de Body Mass Index (BMI) en het 
loggen van de data. Vul alle velden in en druk tot slot op de Save 
knop. In het settings menu van de app kunt u meerdere profielen 
toevoegen.

4. De app gaat nu opzoek naar bluetooth apparaten. Wacht totdat 
de app uw Flow Fitness Body Analyzer Scale gevonden heeft en 
ga op weegschaal staan om de connectie te voltooien. Wanneer 
de app de weegschaal niet kan vinden kunt u even op de 
weegschaal gaan staan om deze uit standby modus te halen. 
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Gebruik met de Flow Fit Scan App
Wanneer het gebruikersprofiel op de Flow Fit Scan app is opgezet 
kunt u gemakkelijk uw gewicht en BMI meting zien in deze app. 

1. Controleer of bluetooth op uw mobiele apparaat ingeschakeld is.
2. Open de Flow Fit Scan App.
3. Ga met bloten voeten op de Flow Fitness Body Analyzer Scale 

staan. De meting wordt nu gedaan. Blijft gedurende de meting zo 
stil mogelijk op de weegschaal staan.

4. Wanneer de meting voltooid is zal het gewicht op het scherm 
van de weegschaal gaan knipperen. De app vraagt nu of uw of 
u het resultaat wilt opslaan. Sla het resultaat op om de meting te 
bekijken. 

5. Er verschijnt nu een overzicht van alle gemeten waardes. Druk op 
een van de waardes voor meer informatie. Met de knop history 
kunt u de gemeten waardes vergelijken met vorige metingen.

6. Wanneer u een Apple apparaat heeft en toegang heeft gegeven 
tot Apple Health zal de meting automatisch gesynchroniseerd 
worden met Apple Health. Het kan enige tijd duren voordat de 
meeting zichtbaar is in de Apple health app. 
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Error codes
LO Dit bericht geeft aan dat de batterijen in uw weegschaal  
 bijna leeg zijn. Vervang de batterijen.
ERR1 Dit bericht geeft aan dat de maximum capaciteit van de  
 weegschaal is overschreven. Deze weegschaal heeft een  
 maximum capaciteit van 180kg / 400lbs
ERR2 Indicatie van het probleem met het meten via de app / 
 Probleem met het meten van alle lichaamwaardes:

 1. Ga met bloten voeten op de weegschaal staan. 
 2. Zorg ervoor dat u een Bluetooth verbinding met de  
 weegschaal heeft.
 3. Zorg ervoor dat het oppervlakte van de weegschaal  
 schoon en droog is.
 4. Zorg ervoor dat het gebruikers profiel goed ingesteld  
 staat. 
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Schoonmaken
Deze weegschaal heeft een oppervlakte van veiligheidsglas en kan 
schoongemaakt worden met een zachte vochtige doek. Gebruik 
geen bijtende reinigingmiddelen.

Opbergen

Verwijder de batterijen wanneer u de weegschaal voor 2 maanden 
of langer niet gebruikt. Berg de weegschal nooit staand maar altijd 
in platte positie op. Zet geen spullen op de weegschaal als deze 
niet in gebruik is. 

Onderhoud

Deze weegschaal is onderhoudsarm er is geen onderhoud van de 
gebruiker noodzakelijk. 

Onderhoud en schoonmaken
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 - Ga met blote voeten op de weegschaal staan, sta zo stil mogelijk 
totdat het resultaat op het scherm verschijnt. 

 - Ga niet op de rand van de weegschaal staan. U kunt hierdoor van 
de weegschaal afvallen of de weegschaal geeft een incorrecte 
meting. 

 - Gebruik de weegschaal niet op een natte vloer om vallen te 
voorkomen.

 - Zorg ervoor dat de oppervlakte van de weegschaal schoon en 
droog is voordat u op de weegschaal stapt. De oppervlakte kan 
glad worden wanneer deze nat is.

 - Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht. Dompel de 
weegschaal niet in water, dit resulteert in schade aan de 
weegschaal. 

 - Om ervoor te zorgen dat de weegschaal accurate metingen 
blijft geven houd u de weegschaal uit de buurt van magnetische 
velden. Deze kunnen resulteren in schade aan de weegschaal. 

 - Ga zorgvuldig met uw weegschaal om. Spring niet op de 
weegschaal en laat er niks op vallen. De weegschaal is ontworpen 
om er op te staan. Verkeerd gebruik of misbruiken kunnen 
resulteren in: schade aan het veiligheidsglas, schade aan de 
elektronische sensoren, uw kunt vallen, nauwkeurigheid van de 
meting(en).

 - Deze weegschaal is ontworpen voor volwassen en kinderen die op 
hun eigen benen kunnen staan zonder assistentie. 

Algemene Veiligheid en voorzorgen
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 -  Zwangere vrouwen dienen eerst contact op te nemen met hun 
arts voordat ze dit product gebruiken. De fysieke conditie kan 
andere hydratie levels aangeven en leiden tot incorrecte meet 
waardes. Contacteer uw arts voor meer informatie.

 - Om lekkage van de batterijen te voorkomen verwijder deze dan 
wanneer de weegschaal langer dan 2 maanden niet gebruikt 
wordt. 

 - Berg de weegschaal niet in staande positie op. Berg de 
weegschaal altijd in platte positie op. 

 - Plaats niks op de weegschaal als de weegschaal niet in gebruikt 
is. 

 - Probeer de weegschaal niet te demonteren of open te maken.

 - Deze weegschaal is ontworpen voor thuisgebruik. Gebruik deze 
weegschaal niet in een commerciële of institutionele omgeving.
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Important!
Please read, understand and comply with all the instructions 
provided in this manual before using the device. Failure to comply 
with the instructions given in the manual or using this scale in ways 
other than the ones mentioned in this manual may result in injury to 
yourself or damage to the scale.

Flow Fitness is not responsible for any personal injury or damage to 
property caused by the use of this equipment.

Warning
Never use this product in combination with medical electronic
devices such as:

1. Medical electronic implants such as pacemakers.
2. Electronic life support systems such as artificial heart/lungs.
3. Portable electronic medical devices such as electrocardiographs.

Important information
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Thank you for purchasing the Flow Fitness Body Analyzer Scale 
BS50. This scale can help you reach your physical goals by 
conveniently allowing you to measure your body weight, Body 
Mass Index, body fat, body water, muscle mass, bone mass and 
visceral fat. 

Specifications
On / Off   Automatic
Max capacity  180 kg / 400 lbs
Min capacity  5 kg / 11 lb
Units   kg / lb / st:lb
Weight increments  0.1 kg / 0.2 lb
Muscle mass increments 0.1 %
Body fat increments  0.1 %
Body water increments 0.1 %
Bone mass increments 0.1 %
Operating temperature 10 ~ 40 °C 
storage temperature -10 ~50 °C
Power   DC 6V (4x AA batteries)

94 x 52 mm Backlit LCD Screen
Low power indicator
Overload indicator

Smartphone compatibility
The Flow Fitness Bluetooth Body Analyzer Scale can log your 
results into the Flow Fit Scan app and send them automatically to 
the Apple health app. The Flow Fit Scan app is currently available 
on Apple iOS and Google Android. To connect this scale to your 
smartphone it should support Bluetooth version 4.0 or higher.

Introduction
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Before first use
1. First place the 4 included AA batteries. Remove the battery cover 

underneath the product. Then insert the batteries with correct 
polarity direction into the battery slots. The correct direction is 
displayed on each battery slot.

2. You are able to set the preferred unit: kg - lb - st:lb by pressing 
the unit button located underneath the product. Press the button 
until the preferred value is shown on the screen.

3. Place the scale on a hard and flat surface for the most accurate 
reading. Do not use this scale on carpets because it will give an 
inaccurate reading. 

Use without the Flow Fit Scan app
You can measure your weight without the Flow Fit Scan app. 

1. To use the scale without the app, step on the scale and the 
display will turn on automatically. 

2. The measured weight will directly appear on the screen of the 
scale. 

If you want to measure your Body Mass Index, body fat, body 
water, muscle mass, bone mass and visceral fat you need to 
connect your scale to the Flow Fit Scan app as described on the 
next pages.  

Use
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Download and setup the Flow Fit Scan app

The Flow Fitness Bluetooth Body Analyzer Scale 
can be used with the Flow Fit Scan app. This 
app enables you to analyze your body, log and 
share your results. Once the app has been setup 
you can quickly send your results to your mobile 
device without going into the settings menu of 
your mobile device.

1. Go to the app store (if your on iOS) or the play store (if your on 
Android) and search for Flow Fit Scan. Download the app on 
your mobile device. 

2. Turn on bluetooth on you mobile device and open the Flow Fit 
Scan app. When using an Apple device the Apple Health app 
will ask permission to read data measured with the Flow Fit 
Scan app. On top of the screen you can allow or do not allow 
Apple Health to access this data. It is possible to change the 
permission in the Apple Health app. 



20

3. Now you can setup the first user. The user data is necessary for 
a correct measurement and body analysis. Fill all fields correctly 
and press the save button to save the user data. You are able to 
setup more users in the settings menu of this app.

4. After pressing the save button the Flow Fit Scan app will 
automatically search for the Flow Fitness Body Analyser Scale. 
Stand on the scale to finish the pairing process. It takes some 
time for the app to find the scale. If the scale cannot be found, 
step on the scale to activate it from standby. 



21

Use with the Flow Fit Scan app
Once the Flow Fit Scan app has been set up you can easily 
measure your weight, analyze your body and view your result and 
progress within the app.

1. Check on your mobile device if Bluetooth is turned on.
2. Open the Flow Fit Scan app.
3. Step with bare feet on the Flow Fitness Body Analyzer Scale. 

The current measurement will be displayed on the screen of the 
scale. During the measurement stand as still as possible. 

4. When the measurement has been completed. The measured 
weight on the screen will start to flash and a pop up notification 
will ask if you want to save the measurement data. 

5. After saving the data, the results will appear on the screen of 
your smartphone. Press one of the measured values for more 
information. By pressing the history button you are able to 
compare your measurement to previous measurements.

6. When you are connected on an Apple device and you have 
granted access to the Apple Health app the measurement will be 
automatically send to Apple Health. It can take some time before 
the measurement can be viewed in the Apple Health app.



22

Error codes
LO This message indicates low batteries. Replace the 
 batteries. 
ERR1 This message indicates that the maximum capacity has
 exceeded. This Body Analyzer Scale has a maximum  
 capacity of 180kg / 400 lb
ERR2 Indication of a problem with a measurement within the  
 app / problem with analyzing your body: 

 1. Stand with bare feet on the scale. 
 2. Make sure bluetooth has been turned on and a   
 bluetooth connection has been made. 
 3. Make sure the surface of the scale is dry and clean. 
 4. Make sure the user profile has been setup correctly.
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Cleaning
This scale has a safety class surface and can be cleaned with a soft 
damp cloth. Do not use any abrasive or solvent based cleaners. 

Storage
Remove the batteries if the scale is not going to be used for more 
than 2 months. Always store the scale in a flat position. Do not 
place any items on the scale when the product is not in use.  

Maintenance
The Scale is essentially maintenance-free and requires no user 
intervention.

Maintenance and cleaning
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 - Please stand on the Scale with bare feet, keeping as still as 
possible until the results appear on the display

 - Do not stand on the edge of the scale as you may fall or receive 
inaccurate measurements.

 - Do not use the Scale on a tile or wet floor as this may result in a 
fall.

 - Ensure that the surface of the scale is clean and dry before you 
step onto it as it may become slippery when wet.

 - Avoid high temperatures and directly sunlight. Do not immerse the 
Scale in water, as this will damage the scale.

 - To ensure accurate results, keep the scale away from magnetic 
fields as these may adversely affect results or possibly damage 
the scale.

 - Treat your Scale with care. Do not drop it or jump on it. The scale 
is designed to be stood on; misuse or abuse may, break the safety 
glass, render the electronic sensors inoperative, cause you to fall, 
or adversely affect the accuracy of measurements.

 - This Bluetooth Body Analyzer Scale is designed for adults. Infants 
or young children or any person who cannot stand still without 
assistance, should not use it.

General Safety and precautions
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 - Pregnant women need to consult their healthcare provider before 
use. Some physical conditions could affect hydration levels that 
may lead to inaccurate results. Please consult your healthcare 
provider for more information.

 - To avoid damage as a result of battery leakage, remove the 
batteries if the Scale is not going to be used for more than 2 
months.

 - Do not store the scale in an upright position. Always store the 
scale in a flat position. 

 - Do not attempt to disassemble the scale.

 - Do not stack anything on the scale during non use.

 - This scale is designed for home use and should not be used 
commercially.
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