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1. Adım: Tablet ya da telefon için gerekli özellikleri kontrol edin. 

OKOK Uygulamasını yüklemeden önce, telefonunuzun ya da tabletinizin aşağıdaki 

gereklilikleri karşıladığını kontrol edin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adım: Pili takın  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Pilin kapağını açın. 

2- Pili doğru yönde yerleştirin. 

3- Kapağı kapatın. 

iOS 7.0 ve üzeri ile Bluetooth 

4.0 ve üzeri ile uyumludur. 

Android 4.3 ve üzeri ile 

Bluetooth 4.0 ve üzeri ile 

uyumludur.  



3. Adım: Uygulamayı yükleyin 
 

1- Bluetoothu açın. App Store/Google Play üzerinden aratarak 
ya da QR kodu taratarak ‘OKOK 
International’ uygulamasını indirebilirsiniz. 

2- Telefon ya da tabletinizi internete 
(WiFi, 3G ya da 4G) bağlayın. 
 
 

 

 

 

 

4. Adım:  Cihazınızı eşleyin, kayıt olun ve kullanıcı bilgilerinizi kaydedin. 

 

Uygulamayı açın, tartılın ve 
cihazınızı eşleyin. 

Kullanıcı olarak kaydolun. Kişisel bilgilerinizi 
tamamlayın. 

 

 

 

 

 

 



5. Adım: Tartılma  
 

‘Dinamik Ağırlık’ arayüzüne girin. 
 

Tartıya çıkın ve ağırlık verilerinizi 
uygulama ile senkronize edin. 

 

 

 

6.Adım: Test Sonuçlarını Görüntüleme 
 

‘Ağırlık Trendi’ arayüzüne girin. Test raporlarınızı görüntüleyin. 
 

 

 



Özellikler: 

 Ekran : Güç açıkken tüm veriler ekrandadır. 

 Kapasite : 3 kg – 180 kg 

 Ölçüm hassasiyeti : 1D: 50g/0.1lb 

 Birim : KG/LB/ST 

 Voltaj : 3V / 4.5V  

 Pil : 2*AA/3*AAA 

 Düşük pil göstergesi : 2.4V ± 0.2V, ‘Lo’ yazısı belirdikten sonra ekran kapanır. 

Akım : ≤ 25 mA 

Durağan akım : ≤ 10 µA 

Kilo aşımı uyarısı : Kapasitenin 2.5 kg üstünde, yani toplamda 182.5 kg’ın 
üzerindeki ağırlıklarda hata verir ve ekranda ‘Err’ yazısı 
görüntülenir. 

Çalışma sıcaklığı : 5  ̴ 35°C 

Depolama sıcaklığı : 10   ̴ 60°C 

Bağıl nem : ≤ %90 

 

OKOK Uygulaması için Talimatlar 

 Anında tartma 

OKOK uygulamasını açın, Bluetoothu açmanızı hatırlatacaktır. Bluetoothunuzu açtığınızda 

eşleme otomatik olarak tamamlanacaktır. Tartılmaya başladığınızda, ağırlık bilginiz uygulama 

ile senkronize olacaktır. Bluetooth bağlantısı sağlanamazsa, ağırlık bilginiz tartının hafızasına 

kaydolur sonradan bluetooth bağlandığında uygulama ile senkronize olur. 

 Ağırlık bilgisinin uygulamaya kaydedilmesi 

Kullanıcı, ölçüm bilgilerinin takibini yapabilmek için veri kaydını manuel olarak da 

gerçekleştirebilir.   

 Güncel ağırlık 

Güncel ağırlık arayüzünde tüm kullanıcıların ağırlık bilgileri ve raporları görüntülenir, ölçüm 

sonuçlarına bağlı sağlık tavsiyeleri yer alır. 

 Ağırlık trendi 

Ağırlıktaki değişiklikleri haftalık rapor, aylık rapor ve üç aylık rapor şeklinde eğriler 

üzerinden gösterir. 

Yağ oranı için 8 veri türü vardır: Ağırlık, vücut yağı, viseral yağ, kas, kemik, BMR, yaş ve 

BMI. 

 Tartı ayarları 

Tartı ayarları iki bölümü içerir: tartı ayarları ve bağlantı ayarları. 

→ Tartı ayarları: Eşleştirme, bağlama ve ayırma sürecini yönetin. 



→ Bağlantı ayarları: Bluetooth durumu göstergesi ve bluetooth bağlantısı. 

 

 Hesap ve kullanıcı: 

→ Hesap yönetimi: Kayıt, giriş, şifre değiştirme, şifreyi unutma, twitter, 

facebook linki vb. 

→ Kullanıcı yönetimi: Kullanıcı bilgileri yönetimi, kullanıcı adı, doğum tarihi, 

ağırlık, cinsiyet vb. Ayrıca aile üyelerinin hesapları ve bilgileri (aynı hesap 

kaydı altında) 

 

Uyarılar 

1. Tartıyı ıslak zeminlerden uzak tutun, kayma tehlikesini önlemek için cam ıslaksa 

kullanmayın. 

2. Tartının devrilmesini önlemek için lütfen tartının ortasında durun. 

3. Tartı platformu camdan yapılmıştır. Lütfen kesici ve sert cisimlerden, aşırı yükten ve 

beklenmedik düşüşlerden kaçının. Bunlar camı kırabilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. 

4. Tartı su geçirmez değildir. Lütfen kuru bir ortamda saklayın ve suyun içine 

batırmayın. 

5. Organik çözücü veya kimyasallar ile temastan uzak tutun. Yumuşak bir bezle ve doğal 

temizleme sıvılarıyla yüzeyi temizleyebilirsiniz. 

6. Pil düşük güç durumundaysa, sızan sıvısının korozyona sebep olmaması için pilleri 

çıkarın. 

 

Dikkat 

1. Lütfen tartının üzerinde doğru konumda durun. 

2. Vücut ağırlığınızı ölçecekseniz tartının üzerinde on saniyeden daha kısa süre durmayın. 

3. Lütfen cinsiyet, boy uzunluğu ve kilo bilgilerinizi doğrulayın.  

 

                          Jinhua Baolan Weighing Apparatus Co., Ltd. 

                          97 Kaifa Avenue, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R. C 

 

             İTHALATÇI:    ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş. 

                                         Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/ İstanbul/ Türkiye  

                                         www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net      Tel: 444 78 96 

 

                                                                                                                        Basım Tarihi: 10.12.2022 

http://www.ecemedikal.net/


 

 

 

 

Bluetooth Smart Scale 

Model: BL-2601 

 

User Manual 

 

 

 



Step 1: Check required specification for Phone or Tablet 

Before installing OKOK App, kindly check if the phone or tablet meets following 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2: Install the batteries  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Open the cover of battery. 

2- Install the batteries in the right direction. 

3- Close the cover. 

Compatible with iOS 7.0 and 

above with Bluetooth 4.0 and 

above 

Compatible with Android 4.3 

and above with Bluetooth 

4.0 and above  



Step 3: Install App 

 

1- Switch on Bluetooth. Use your device tos can QR Code or search 
OKOK International from App Store/Google 
Play to install App. 

2- Phone or Tablet connects to Net (WiFi, 
3G or 4G) 

 
 

 

 

  

Step 4:  Pair the devices, register and complete user information 

 

Open APP, begin to weigh 
and pair 

Register as a user Complete personal 
information 

 

 

 

 

 

 



Step 5: Weighing  

 

Enter into “Dynamic Weight” Interface 
 

   Stand on the scale and synchronize 
weight date onto APP 

 

 

 

Step 6: View the test result 

 

Enter into “Weight Trend” interface View test report 
 

 



Specification 

 Display : All data displayed when power on 

 Capacity : 3 kg – 180 kgs 

 Division : 1D: 50g/0.1lb 

 Unit : KG/LB/ST 

 Voltage : 3V / 4.5V  

 Battery : 2*AA/3*AAA 

 Low battery indication : 2.4V ± 0.2V, display ‘Lo’ and power off 

Current : ≤ 25 mA 

Standby current  : ≤ 10 µA 

Overload indication : Overload more than 2.5kgs, total 182.5kgs display ‘Err’ 

Best working temperature  : 5  ̴ 35°C 

Storage temperature : 10   ̴ 60°C 

Moisture Environment : ≤ 90% RH 

 

Instruction for OKOK App 

 Instantly weighing 

Openn the OKOK App, it will remind you yo switch on Bluetooth. Turn Bluetooth on and the 

auto-pair process completed automatically. User begin weighing, the weight data will be 

synchronizing to App. If the Bluetooth disconnected, the weight data will be saved into 

memory of the scale, then synced to APP while the Bluetooth connected. 

 Type weight data into APP 

The user can type weight data into APP to keep a track 

 Current weight 

Current weight interface displays weight information of the user and family members, and 

generates the report and give health advice based on the meassurement. Including current 

weight interface, weight list interface, date report and notice. 

 Weight trend 

Including weekly report, monthly report and quarterly report, indicating the changes of 

weight throgh curves.  

Fort he scale, there are 8 data: weight, body fat, visceral fat, muscle, bone  BMR, age, 

BMI. 

 Management of scale 

Management of scale including two parts: scale management and connection management  

→ Scale management: Manage the process of pairing, bind and unbind. 

→ Connection management: Bluetooth durumu göstergesi ve bluetooth bağlantısı. 

 



 Account and user 

→ Account management: Including registration, log in, change password, forget 

password, links to Twitter, Facebook... etc 

→ User management: Manage user information, including nickname, birthday, 

height, gender… etc. also managing family member account and information 

(under same registration account) 

 

Warnings 

1. Please keep the scale away from wet floor, don’t use the scale if the glass is wet in 

case of slip. 

2. Please stand on the middle of the scale in case of turnover. 

3. The platform of the scale is made of glass, please avoid sharp or harsh things  

scratching the surface, excessive forces or sudden shocks, unexpected fallen-off will 

break the glass and injure the user. 

4. The bluetooth scale is not waterproof. Keep the surrounding environment dry, do 

not submerge it in water. 

5. Use soft cloth with neutral cleaning liquids to clean the surface, keep away 

contacting with organic solvent nor chemicals. 

6. When the batteries are in low power status, please remove the batteries in case of 

leaking liquids corrode the scale. 

 

Notices  

1. Please stand on the scale in the right direction. 

2. Please stand on the scale no less than 10 seconds if you measure body fat. 

3. Please confirm gender, height, weight data is correct.  
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