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Zorg dat u de batterijen met de polen (+, -) in de 
juiste positie aanbrengt. 

Als de batterijen verkeerd worden aangebracht, kan 
vloeistof uit de batterij lekken en de vloer beschadigen. 
(Als u de monitor lange tijd niet wilt gebruiken, is het 
raadzaam de batterijen te verwijderen voordat u de 
monitor opbergt.)

Gebruik de monitor niet in de buurt van andere 
producten die elektromagnetische golven uitstralen, 
zoals een magnetron.

Als u dat toch doet, kan de monitor storingen vertonen 
en kan een goede meting worden verhinderd.

Als iemand met een handicap de meting niet alleen 
kan uitvoeren, moet een ander deze persoon helpen.

Correcte metingen 
uitvoeren
Voor de nauwkeurigheid moeten metingen worden 
uitgevoerd zonder kleding en telkens onder dezelfde 
hydratatieomstandigheden. Als u uw kleding niet 
uittrekt, moet u altijd uw sokken of kousen uittrekken 
en zorgen dat uw voetzolen schoon zijn voordat u op 
het weegplateau stapt. 

Zorg dat u uw hielen goed op de plaats van de 
elektroden op het weegplateau plaatst. Het maakt 
niet uit als uw voeten te groot lijken voor het toestel; 
wanneer uw tenen over de rand uitsteken, kunnen 
nog altijd goede metingen worden verricht. U kunt 
metingen het beste altijd op hetzelfde tijdstip uitvoeren. 
Wacht liefst ongeveer twee uur na het opstaan, eten of 
zware oefeningen voordat u de metingen verricht. 

Hoewel metingen in andere omstandigheden misschien 
niet dezelfde absolute waarden opleveren, zijn ze 
geschikt om het percentage voor verandering aan te 
geven zolang ze telkens op dezelfde manier worden 
uitgevoerd. 

Om vooruitgang te bekijken, vergelijkt u uw gewicht en 
uw lichaam in percentages die over langere tijd onder 
dezelfde omstandigheden zijn gemeten.  

Opmerking

Doe dit altijd...

Een goede meting is niet mogelijk als uw 
voetzolen niet schoon zijn, als uw knieën 
gebogen zijn of als u zit.  

Plaats de monitor op een stevige, vlakke 
ondergrond met minimale trillingen voor een veilige 
en nauwkeurige meting.
Voorkom zware schokken of trillingen van de monitor.

Die kunnen schade aan de monitor toebrengen, een goede 
werking verhinderen of leiden tot het wissen van instellingen.

Gebruik of bewaar deze monitor niet op de 
volgende plaatsen.

 - Plaatsen in de buurt van verwarming of plaatsen die 
worden blootgesteld aan direct zonlicht of lucht uit airco-
installaties, enz.
 - Plaatsen met sterk schommelende temperaturen of veel 

trillingen.
 - Plaatsen met veel vocht of een hoge luchtvochtigheid.

Die kunnen schade aan de monitor toebrengen of een goede 
werking verhinderen.

Stap niet op de monitor als uw lichaam nat is 
(onmiddellijk na een douche of bad, enz.).

Droog uw lichaam en voeten goed af voordat u de monitor 
gebruikt. Als u dit niet doet, kunt u uitglijden of vallen en 
letsel oplopen. Bovendien kan de monitor geen nauwkeurige 
metingen verrichten als uw lichaam of voeten nat zijn.

Houd dit product uit de buurt van water.

Reinig de monitor niet met kokend water, 
benzeen, thinner of alcohol, enz.

Als de monitor vuil wordt, dompelt u een zachte doek in 
water of een oplossing met een neutraal huishoudelijk 
schoonmaakmiddel, wringt u de doek uit en veegt u de 
monitor schoon, waarna u de monitor droogwrijft met een 
droge doek.

Probeer niet de monitor te demonteren. 

Wijzig deze apparatuur op geen enkele wijze.

Was de monitor niet in water.

Dompel deze monitor niet onder in water.

Hierdoor kan de monitor worden beschadigd of kunnen 
er storingen ontstaan.

AA-batterijen (4)

Accessoires

Elektroden onder de hiel
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Greep
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Voorzijde



Let op

Waarschuwing

Let op

Stap niet op de rand van het weegplateau.
Spring niet op de monitor.

U kunt daardoor vallen of uitglijden, wat tot ernstig letsel 
kan leiden.

Plaats deze monitor niet op een gladde ondergrond zoals 
een natte vloer.

U kunt daardoor vallen of uitglijden, wat tot ernstig 
letsel kan leiden. Er kan dan ook water in de monitor 
terechtkomen, wat schade aan de interne onderdelen kan 
veroorzaken.

Verboden

Verboden

Ga niet op het display of het bedieningspaneel staan.
Steek geen vingers in openingen of gaten.

Dit kan leiden tot letsel.

Gebruik geen oude batterijen in combinatie met 
nieuwe batterijen of een mix van verschillende soorten 
batterijen tegelijkertijd (zoals oplaadbare en niet 
oplaadbare batterijen).

Daardoor kan er vloeistof uit de batterij lekken of de 
batterijen kunnen te heet worden en openbarsten, wat tot 
schade aan de monitor of letsel leidt.

Laat de monitor nooit dragen door een peuter of een 
klein kind.

Het kind kan de monitor laten vallen, wat leidt tot letsel.

Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen.

Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de 
kabels en dit kan leiden tot letsel.

Deze monitor is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik.

Deze monitor is niet bedoeld voor professioneel 
gebruik zoals in ziekenhuizen, medische praktijken of 
fitnessinstituten. 
Dit product is niet voorzien van componenten voor 
intensief gebruik. Als de monitor op een professionele 
locatie wordt gebruikt, vervalt de garantie.

Trek de kabel alleen naar buiten voor metingen, anders 
kan de monitor worden beschadigd. Trek de kabel niet 
verder naar buiten dan de rode markering. Trek niet te 
hard aan de kabel.

Als de kabel niet vanzelf terugkeert in de monitor, haalt u 
de draaiing uit de kabel, trekt u de kabel ongeveer 20 cm 
naar buiten en probeert u opnieuw of de kabel terugkeert.

Deze monitor mag niet worden gebruikt door personen 
met een pacemaker of andere mechanische implantaten.

Deze monitor laat een zwak elektrisch signaal door het 
lichaam gaan dat kan interfereren met elektrische medische 
implantaten en storingen kan veroorzaken, wat tot ernstig 
letsel bij de gebruiker kan leiden.

De meetresultaten moeten worden geïnterpreteerd door 
een deskundige, bijvoorbeeld voor evaluatie van de 
metingen en opstelling van bewegingsprogramma's op 
basis van de metingen.

Als u maatregelen neemt voor gewichtsverlies en beweging 
op basis van zelfanalyse, kan dat schadelijk zijn voor uw 
gezondheid. Volg altijd het advies van een gekwalificeerde 
deskundige.

Als instructies met deze aanduiding niet worden 
gevolgd, kan dit leiden tot dodelijk of ernstig letsel.

Waarschuwing

In dit hoofdstuk worden de voorzorgsmaatregelen 
beschreven die u moet nemen om letsel bij de 
gebruikers van dit apparaat en bij anderen te vermijden 
en om materiële schade te voorkomen. Neem deze 
informatie goed in u op voor een veilige bediening van 
deze apparatuur.

Aanwijzingen met deze aanduiding moeten 
altijd worden gevolgd.

Handelingen met deze aanduiding 
zijn verboden.

Als instructies met deze aanduiding niet worden 
gevolgd, kan dit leiden tot letsel of materiële schade.

Voor uw veiligheid

De zwaartekracht is niet overal op aarde hetzelfde. 
De verschillen zijn van invloed op de nauwkeurigheid 
van de gewichtmetingen. De gewichtmetingen 
zijn het nauwkeurigst wanneer u de juiste 
zwaartekrachtinstelling op de weegschaal selecteert 
voor de locatie waar u zich bevindt. 

1. Wanneer het toestel is uitgeschakeld, drukt u op een 

van de knoppen  om naar de configuratie-

instellingen te gaan.

2. Raadpleeg de meegeleverde kaart en druk op de 
knoppen  om uw locatie te selecteren. 

3. Druk op de knop  om de instelling in te voeren en 
op te slaan.

Stel uw locatiecode in 

De batterijen die door de fabriek zijn meegeleverd, 
kunnen na verloop van tijd minder energie bevatten.

Breng de batterijen aan

Knop Omlaag Knop Omhoog

Knop UitKnop INSTELLEN

Voorbereiding voor gebruik 



1 2

STAP 

2

STAP 

1

Als u niet beschikt over uw smart- phone 
wanneer u metingen verricht

Metingen uitvoeren

Stap op de monitor om metingen te verrichten. Er worden gegevens 
van maximaal 10 metingen in de monitor opgeslagen.
De opgeslagen gegevens worden samen met nieuwe metingen 
naar de telefoon verzonden wanneer deze de volgende keer wordt 
verbonden met de monitor.

Meetgegevens worden 
automatisch naar de 
smartphone verzonden.

Selecteer “Input Data” (Gegevens invoeren) in 
de app en volg de instructies op het scherm.

De weergave op het scherm en de instructies kunnen afwijken, afhankelijk van de 
specificaties van de app. 

Verbinding met uw smartphone

431 2

www.tanita.asia/innerscandual/rd953.htm

Selecteer “Input Data” (Gegevens 
invoeren) en vervolgens “Input from BCM” 
(Invoer van BCM). 
Selecteer in het volgende scherm “RD-545”.

Tik op de knop “Add Device” (Apparaat 
toevoegen). Volg de instructies in de app 
om uw lichaamssamenstelling te registreren.

Start de app. U moet zich 
registreren als lid als u de app 
Health Planet wilt gebruiken. 
Nadat u zich hebt geregistreerd, 
meldt u zich aan met uw 
geregistreerde gegevens.

Schakel de Bluetooth-instelling in 
en download de app Health Planet 
vanaf de volgende URL:



• Druk op  om de meetresultaten voor afzonderlijke lichaamsdelen (linkerarm, 

rechterarm, linkerbeen, rechterbeen, romp) weer te geven.

• Er is geen kwaliteitsscore voor rompspieren. 

• Dit wordt alleen weergegeven wanneer de functie voor hartslagmeting AAN staat.

Raadpleeg de gebruikshandleiding voor meer informatie.  

http://www.tanita.asia/innerscandual/manual/rd953.pdf
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Meetresultaten

Knop Omlaag Knop Omhoog

Knop UitKnop INSTELLEN

Als u het bedieningspaneel vasthoudt of het 
bedieningspaneel verwijdert en op de vloer legt 
voordat 0.00 kg wordt weergegeven op het 
display, is het mogelijk dat de meter niet goed 
meet.

Stap in het vervolg gewoon op de monitor om 
metingen te verrichten. Er worden gegevens van 
maximaal 10 metingen in de monitor opgeslagen.

De opgeslagen gegevens worden samen met 
nieuwe metingen naar de telefoon verzonden 
wanneer deze de volgende keer wordt verbonden 
met de monitor om metingen uit te voeren.

Wanneer op het display 0.00 kg wordt 
weergegeven, houdt u het bedieningspaneel vast en 
gaat u correct met blote voeten op het meetplateau 
staan. Beweeg zo weinig mogelijk tijdens de meting.

Druk op .

Druk op .

Uw lichaamssamenstelling registreren 

Persoonlijke gegevens registreren

Datum en tijd instellen 

Stel met  en  de datum 

en tijd in.

Druk op  of  om de functie voor hartslagmeting AAN 

of UIT te zetten. Druk op  om de instelling op te slaan. 

Registreer met  en  uw persoonlijke 

gegevensnummer (1 - 4), geboortedatum, 

geslacht (man/vrouw) en lengte. 
Botmassa

Hartslag

MBA-scoreSpierkwaliteitsscore*

Spiermassa*

Visceraal vet

Lichaamsvet (%)*

Basale stofwisselingssnelheid

BMITotaal lichaamswater (%)

Stofwisselingsleeftijd

Gewicht

Als u niet beschikt over uw smartphone 
wanneer u persoonlijke gegevens registreert

Opmerking



Als consument bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen 
af te voeren als klein chemisch afval. U kunt batterijen 
afvoeren via openbare inzamelpunten in uw gemeente, 
of waar de batterijen worden verkocht en speciaal voor 
inzameling bedoelde bakken staan opgesteld. Wanneer 
u het apparaat wegwerpt, moeten de batterijen eruit 
worden gehaald en afzonderlijk bij een inzamelpunt worden 
ingeleverd.

Persoonlijke gegevens 
4 geheugens

Stroom 
4×AA-alkalinebatterijen (meegeleverd)

Stroomverbruik
Maximaal 120 mA

Meetstroom
50 kHz, 6,25 kHz, 100µA 

• Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen op ieder 
moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn geregistreerde 
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van 
deze merken door Tanita Corporation is gelicentieerd.

• Android is een handelsmerk van Google Inc.

Specificaties
RD-545

Gewichtscapaciteit 
200 kg/440 lb/31 st 6 lb

Gewichtstoename
0-100 kg/0,05 kg   100 kg-200 kg/0,1 kg
0-200 lb/0,1 lb   200-440 lb/0,2 lb
0-15 st 0 lb/0,1 lb  15 st 0 lb-31 st 6 lb/0,2 lb

Toepasselijk leeftijdsbereik

Body Mass Index
5-99 jaar  

Totaal en segmentaal lichaamsvet (%) 
5-99 jaar  

Totale en segmentale spiermassa
18-99 jaar

Totale en segmentale spierkwaliteit
18-99 jaar

Conditieniveau
18-99 jaar

Botmassa
18-99 jaar

Visceraal vetniveau
18-99 jaar 

Basale stofwisselingssnelheid
18-99 jaar

Stofwisselingsleeftijd
18-99 jaar

Lichaamswater (%) 
18-99 jaar

Dit is een elektronisch apparaat. 
Werp deze apparatuur weg op verantwoorde 
wijze, niet als gewoon huisvuil. Neem de 
regels in acht die gelden in uw regio voor 
verwijdering van deze apparatuur.

Verwijdering

Batterijen mogen niet worden afgevoerd met huisvuil!
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