
SKN1801

Cuidar da saúde e do bem-estar � cou mais 
simples. Bem-vindo ao futuro! 

Analisador de Composição Corporal Digital 

Exclusivo sensor ITO Glass para análises precisas de 
biometria através da tecnologia de bioimpedância.

Resultado em 3 segundos
Leitura via Bluetooth®
Exclusivo aplicativo Scale Up em português



Tecnologia de ponta em todos os sentidos

Análises precisas em apenas 3 segundos e de até 16 medições de bioimpedância de última 
geração. Parece impossível? Esta é a realidade de quem trabalha com o Analisador de Composição 
Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices! Uma verdadeira revolução no 
mundo da saúde chega às suas mãos através de um produto com tecnologia de ponta e design 
clean. Como não poderia deixar de ser, uma combinação na medida certa.

O exclusivo sensor de alta precisão e velocidade ITO Glass, fabricado com Óxido de Índio 
e Estanho, dispensa o uso de condutores de metais. Simples assim. Não tem segredo ou 
necessidade de qualquer outro equipamento. Todas as informações são obtidas e enviadas 
para o aplicativo Scale Up via Bluetooth® e você confere os resultados em seu próprio 
smartphone ou tablet. 

Con� ra abaixo todas as tecnologias presentes e mais diferenciais:

1 - ITO Glass: a superfície de vidro não possui metais que causam interferência nas 
análises. A transferência elétrica é realizada por uma película de óxido de índio e 
estanho sobre o vidro (ITO glass).
2 - Bluetooth® de alta performance.
3 -  Strain Gauge: sensores de alta precisão.
4 - MCU de 8 bit: microchip de controle de alta velocidade.
5 - ADC de 18 bit: conversor digital de precisão que gera análise em apenas 3 segundos.
6 - Display em LED: baixo consumo e longa durabilidade.
7 - Liga e desliga automaticamente.
8 - Funciona com 3 pilhas palito AAA de 1,5v que acompanham o produto.
9 - Acompanha bolsa de bubble neoprene com alças.
10 - Aplicativo exclusivo em português Scale Up, versão Apple e Android.

O exclusivo sensor de alta precisão e velocidade ITO Glass, fabricado com Óxido de Índio 



App Scale Up!

As análises obtidas pelo Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty 
Devices são enviadas via Bluetooth® para o aplicativo Scale Up. Veja como é simples e rápido 
baixar o aplicativo e já começar a utilizar suas funcionalidades.

1 -  Baixe o aplicativo Scale Up em seu smartphone e/ou tablet. O app é gratuito e compatível com 
smartphones Android 4.3 ou superior e iOS iPhone 4s ou superior. Disponível para download nas 
respectivas lojas de aplicativos.

2 - Após baixar o aplicativo, cadastre seu nome, nascimento e altura. Caso deseje, é possível 
cadastrar o per� l de outras pessoas (até 8 usuários) seguindo o mesmo procedimento. 
IMPORTANTE: indique com a maior precisão possível peso, altura e demais medidas. De� na 
também os objetivos que deseja alcançar, como perda de peso, por exemplo. Isso impactará em 
análises futuras e no acompanhamento da  evolução física. 

Ao � nalizar o preenchimento, o per� l será criado e você terá acesso ao painel de gerenciamento. 
Para cadastrar outro per� l, basta clicar na opção “+ Novo”.

 

Scale Up



3 - Agora você já pode utilizar o seu Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da 
SkinUp Beauty Devices. Para tal, ative o Bluetooth® em seu dispositivo móvel e suba (ou solicite 
que o usuário suba) no analisador. 

Conheça as análises constantes do Relatório de Avaliação Física!
Em apenas 3 segundos as leituras são exibidas no app Scale Up. Peso, IMC e Gordura são 
indicados imediatamente. Ao clicar em “Relatório de avaliação física”, as análises constantes são 
apresentadas de maneira organizada e com divisões que facilitam a leitura. Você também confere 
dicas para chegar aos objetivos previamente cadastrados.



Conheça as principais análises constantes do 
Relatório de Tendências Grá�cas!

4 - Sabia que é possível acompanhar diariamente, semanalmente e mensalmente a evolução 
física de cada usuário, de pessoas sedentárias a atletas pro�ssionais, dentro próprio aplica-
tivo? Os relatórios são exibidos através de grá�cos personalizados de massa muscular em per-
centual, controle de variação de peso,  gordura corporal em Kg e muito mais. Para facilitar ainda 
mais, os grá�cos são organizados lado a lado, na mesma categoria, e podem ser acessados apenas 
com um clique.

Intervalos de pesagem 100g ou 0,1lb

Gordura corporal 0,1%

Água corporal 0,1%

Massa muscular 0,1%

Massa óssea 0,1%

Gordura visceral 1,0%

IMC 0,1%

Metabolismo basal 1Kcal



6 - Que tal compartilhar suas análises e participar de uma comunidade de pessoas que 
também valorizam a saúde? Pelo aplicativo você pode enviar o relatório completo ou parcial 
com suas medições. Também pode consultar per�s de outros usuários e acessar os relatórios 
enviados por terceiros. Faça o teste: digite no campo “Busca” o nome de uma pessoa que você 
conhece e que também utiliza o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp 
Beauty Devices.

5 - Crie lembretes dentro do app para 
facilitar a rotina e incentivar hábitos 
mais saudáveis.

7 - O aplicativo pode ser sincronizado com o Apple Health! Incrível, não é?  
Uma das funcionalidades mais famosas do iOS totalmente alinhada com o app do 
Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices.



O que é bioimpedância?

Método não-invasivo, rápido e seguro de análise de composição corporal que possibilita diversas 
leituras sobre a saúde e condição física do usuário. A bioimpedância é uma tendência em todo o 
mundo e permite a análise de peso corporal, massa muscular, calorias e muito mais. A vantagem 
da bioimpedância é que todas as informações podem ser obtidas e analisadas em um mesmo 
momento, ou seja, não é preciso realizar diversos exames.

Peso Corporal Total Mineriais Totais Água Proteínas Gordura

Principais leituras 
da 

Bioimpedância



Por que utilizar o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 
da SkinUp Beauty Devices?

A tecnologia evolui em um piscar de olhos. A cada dia novos produtos chegam ao mercado 
e revolucionam nosso dia a dia pessoal e pro�ssional. No mundo da saúde não é diferente 
e quem trabalha na área deve estar preparado para não perder espaço no mercado. Com 
o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices, você:

- Fideliza e melhora a comunicação com o público que procura soluções dinâmicas e precisas 
para cuidar da saúde e do bem-estar. 

- Disponibiliza os resultados através do aplicativo Scale Up e não perde tempo digitando os 
resultados da bioimpedância.

- Posiciona seu negócio como referência em tecnologia, um grande diferencial nos dias de hoje.

- Tem a garantia de contar com um produto de altíssimo padrão e que segue as principais 
tendências globais do setor da medicina. É um produto de fácil limpeza e manutenção barata.

- O Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices vem com uma 
exclusiva bolsa para transporte com alças.

- Com o Analisador de Composição Corporal Digital é possível acompanhar a evolução física 
dos usuários e de�nir programas de metas a curto, médio e longo prazo.



Utilizando o Analisador de Composição Corporal Digital

Agora que você já baixou o aplicativo, veja como prosseguir para utilizar o Analisador de 
Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices:

1- Remova o produto da caixa. Na parte inferior traseira do Analisador de Composição Corporal 
Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices está o compartimento das pilhas, abra-o. Veri�que e 
localize na embalagem as 3 pilhas AAA que acompanham o produto. Encaixe-as corretamente no 
compartimento, prestando atenção ao sentido dos polos (+ e –) indicados. 

 

2 - Antes subir no analisador, abra o aplicativo e ative o Bluetooth® no smartphone ou tablet.

3 - Posicione o analisador com o logotipo da SkinUp Beauty Devices, localizado no círculo 
metálico central, na posição correta (cuide para não estar de ponta-cabeça). 

O produto deve sempre ser utilizado no chão �rme e sem inclinação.



Tecnologia de ponta em todos os sentidos

4 - O usuário deve subir no Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp 
Beauty Devices sem calçados e meias, com os pés descalços e com o mínimo de peças de roupa 
possível. De preferência sem objetos metálicos junto ao corpo.

5 - Em até 3 segundos, o visor do aparelho acenderá, indicando o peso da pessoa e um ícone 
do Bluetooth®. Neste momento, o aplicativo Scale Up já terá recebido todas as medições.

 

6 - Após o aplicativo indicar o recebimento das medições, o usuário poderá validar a leitura 
ou descartá-la, seguindo as instruções na tela do aplicativo. Na sequência, basta descer do 
analisador. Não é preciso desligar o aparelho, pois o mesmo desligará automaticamente 
após alguns segundos.

7 - Caso deseje somente veri� car o peso, não é preciso ativar o aplicativo e o Bluetooth® 
do smartphone.

GARANTIA DO PRODUTO:

Este produto foi desenvolvido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, 
sendo garantido durante 12 MESES para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, 
comprovada mediante apresentação da nota � scal de compra.
 
Certi� cação ANATEL

Cuidados básicos, problemas e soluções: consultar manual de instruções do produto.


