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Bluetooth Body Fat Scale
with Body Composition Analyzer
Model No. J-2

Ada Pertanyaan atau Kendala?
Hubungi kami di support@joil.id

Terima Kasih
Terima kasih telah membeli Bluetooth Smart Body
Scale with Body Fat Analyzer (J-002) by Joil.
Capai, monitor, dan jaga kesehatan anda dan
seluruh keluarga dengan timbangan Joil J2.
Timbangan ini dilengkapi dengan bluetooth
sehingga anda bisa melihat perubahan berat dan
data anda. Semua tersimpan dalam bentuk grafik.
Didesain dengan model yang stylish.
Kami di Joil, berusaha untuk memberikan
pengalaman menyenangkan dalam kehidupan Anda
melalui produk kami. Apabila ada permasalahan
dengan produk anda, hubungi kami di Whatsapp
+62-87777-99-6140 atau melalui email di
support@joil.id
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Follow kami di:
Instagram

: @joil.co.id

Line@

: @joil (search dengan @)

Email

: info@joil.id

Facebook

: @joil.co.id

Whatsapp

: +62-87777-99-6140

Website

: www.joil.id
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Perihal Keamanan Penggunaan
PENTING: Baca dan ikuti semua petunjuk dan
peringatan dalam manual ini sebelum menggunakan
produk. Apabila tidak mengikuti petunjuk dan peringatan,
dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat maupun
kerusakan pada produk.
Hal-hal Penting tentang Keamanan Penggunaan
•

•
•
•
•
•

•

Selalu letakkan timbangan pada permukaan yang
keras, datar, dan kering sebelum penggunaan agar
pengukuran akurat.
JANGAN menimbang melebihi 180kg.
JANGAN disiram dengan cairan. Gunakan lap lembut
lembab untuk membersihkan produk.
Masukkan baterai sesuai + Ganti baterai apabila tanda “Lo” muncul di layar
timbangan
Jika timbangan tidak bisa menyala, coba cek
baterainya apakah sudah benar. Ganti baterai baru
jika perlu.
Jika timbangan tidak digunakan untuk waktu yang
lama, cabut baterainya.
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•

•
•

•
•

JANGAN menginjak timbangan di sisi terlalu di ujung
kiri/kanan karena timbangan tidak stabil di posisi
tersebut.
Timbangan ini tidak didesain untuk penggunaan
komersial.
Fungsi analisa komposisi badan (body fat, muscle, dll)
hanya dirancang untuk yang berusia 18 – 70 tahun.
Untuk usia diluar kisaran tersebut kami sarankan
hanya menggunakan fungsi timbangan badan.
Perhitungan BMI hanya dirancang untuk yang berusia
18 tahun keatas.
Timbangan ini tidak cocok untuk
o Pengguna alat pacu jantung atau alat
elektronik yang dipasang dalam tubuh karena
bisa mengganggu kerja alat tersebut
o Orang yang sedang demam, atau berpenyakit
sembap atau oestoporosis
o Orang yang melakukan cuci ginjal ataupun
pengobatan dialisis lainnya.
o Orang yang dalam pengobatan penyakit
kardiovaskular.
o Ibu hamil
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Cara Penggunaan
Aplikasi yang digunakan pada Android dan iOS
adalah “Fitdays”.
Menimbang Berat Badan tanpa Analisa Badan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pastikan baterai sudah terpasang dan plastik
baterai sudah dilepas.
Letakkan timbangan pada permukaan yang
keras, datar, dan kering.
Injak timbangan dengan satu kaki untuk
menyalakan. Tunggu hingga angka 0.
Naik pada timbangan.
Ketika angka sudah berkedap – kedip, Anda bisa
turun dan melihat hasil timbangan.
Timbangan padam secara automatis setelah
beberapa saat.

Menimbang dan Analisa Komposisi Badan
1.

Untuk mengukur komposisi badan seperti body
fat, BMI, Anda perlu mengunduh aplikasi “Fitdays”
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Unduh dan install applikasi “Fitdays” pada
Playstore atau iStore.
2.

Buka applikasi Fitdays dan berikan Permission
2. Buka applikasi
strasi dengan email
untuk applikasinya. ( Tekan Allow )
3.
Tekan tombol register untuk registrasi awal.
3. Isi data Anda dengan le
4.
Baca dan centang pada bagian Privacy Policy,
tekan next.
5.
Masukkan email dan password yang ingin dipakai
6.
data data yaitu Nickname (Nama
4. Masukkan
Klik
Haripermissi
Ulang Tahun, Tinggi
Badan,
5. Panggilan),
Klik OK untuk
location
Berat
Badan
saat
ini(perkiraan
saja),
Target
6. Pair timbangan dengan
one Anda.
Berat Badan. Aktifkan Athlete Mode jika anda
seseorang
yang
dari
7. adalah
Klik tombol
kanan
bawolahraga aktif
dan lebih
klik unit.
jam unit
sehari
atau seorang
8. 12
Ganti
menjadi
kg d binaragawan.
7. 9. Tekan
Conﬁrm
Nyalakan timbangan de
njak sedikit,
8.
Ikuti petunjuk pada applikasi yaitu aktifkan
pada
handphone, nyalakan
10. bluetooth
Naik ke atas
timbangan
ggutimbangan
hingga data
dengan cara injak sedikit dan tunggu angka 0.
timbangan
dan di
handphone
11. Setelah
Data Anda
tersimpan
si terkoneksi,
Anda.
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Troubleshooting
Error Message
Display
Lo
Err
C

Arti
Baterai sudah lemah. Ganti dengan
baterai baru
Timbangan melebihi 180kg. Segera
turunkan muatan
Error terjadi ketika pengukuran.
Turun dari timbangan dan tunggu
hingga angka 0. Setelah itu ulangi
menimbang

Spesifikasi
Nomor Model

: J-002

Kapasitas Min/Max : 5kg/180kg
Divisi/graduasi

: 0,1kg

Sumber daya

: 2 baterai AAA

Dimensi

: 300X260X18mm
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Bantuan Teknis
Apabila Anda mengalami problem atau pertanyaan
mengenai produk ini, kontak kami. Kepuasan Anda
adalah kepuasan kami!
Jam Support Senin-Jumat 9:00-17:00 WIB
Whatsapp
Email

: +62-87777-99-6140
: support@joil.id

Follow Kami
Instagram
Line
Facebook
Whatsapp
Email
Website

:
:
:
:
:
:

@joil.co.id
@joil
@joil.co.id
+62-87777-99-6140
info@joil.id
www.joil.id
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Kartu Garansi Produk Joil D7
Untuk Disimpan Pemilik

Warranty Card to be Keep by Customer
Garansi berlaku 1 tahun sejak pembelian.
Garansi hanya mencakup kerusakan yang berasal dari
pabrik (bukan kerusakan karena kesalahan penggunaan).
Syarat dan kondisi berlaku.
1 year warranty for factory defect. Term and condition
apply.
Nama Toko (Shop name)

: .....................

Nomor Invoice (Invoice No)

: .....................

Tanggal Pembelian (Purchase Date)

: ......................

Nama Pembeli (Name)

: ......................

Email Pembeli (Email)

: ......................

Untuk pengurusan garansi hubungi email
support@joil.id
Daftarkan Produk Anda
Untuk menyimpan data garansi, daftarkan produk anda
beserta nomor invoice pembelian di
www.joil.id/garansi

