تزاسٍی دیجیتال تطخیصی ّایتک

هذل HI-AS62 :
تا قاتلیت هحاسثِ (BMIضاخص تَدُ چزتی تذى )

هطخصات


ظزفیت180 :کیلَ گزم  393 /پًَذ



دقت سٌجص 0/1 :کیلَگزم  0/2 /پًَذ



ٍاحذ اًذاسُ گیزیkg / lb :



کوتزیي هیشاى اًذاسُ گیزی5kg :



کلیذّای ػولیاتی, LB/KG :



صفحِ ًوایص  LCDتا درخطص ًَر سفیذ



قاتلیت ضٌاسایی  4کارتز

,

,



ػولکزد  ( BMIضاخص تَدُ چزتی تذى )



هحذٍدُ اًذاسُ گیزی3Ft 3.5 ～inch3Ft 2.5 inch/100～220cm :



ضٌاسایی کارتز تِ طَر خَدکار تز اساس آخزیي اًذاسُ گیزی اًجام ضذُ



رٍضي ٍ خاهَش ضذى خَدکار



هٌثغ تغذیِ تزاسٍ  :تاتزی )(4×AA

BMIچیست؟
BMIچیست؟
ً BMIسثت ٍسى تِ) ٍ (Kgهجذٍر قذ (تِ هتز) است.

ایي ضاخص ًطاى دٌّذُ هقذار تَدُ چزتی تذى است
کِ تَسط ایي تزاسٍ قاتل اًذاسُ گیزی هی تاضذ

صفحِ ًوایطگز LCD

ػولکزد کلیذ ّا
-کلیذ”

”را تزای افشایص هقادیز تٌظیوات فطار دّیذ.

کلیذ ””SELECTرا جْت تاییذ هقادیز ٍارد ضذُ تفطاریذ.-کلیذ ”

”را تزای کاّص هقادیز تٌظیوات فطار دّیذ.

-کلیذ ” “LB/KGرا تزای تغییز ٍاحذ اًذاسُ گیزی فطار دّیذ.

ًحَُ ػولکزد تزاسٍ
 .1اًتخاب ٍاحذ اًذاسُ گیزی قثل اس استفادُ
درب جای تاتزی کِ در پطت تزاسٍ قزار دارد را تاس کٌیذ.تاتزی را در هحفظِ قزار دادُ ٍ اس قزار گزفتي صحیح سزّای  -/+تاتزیاطویٌاى حاصل ًوائیذ .ضکل رٍتزٍ تزرٍی ً LCDوایص دادُ هی ضَد.

-در تاتزی را تستِ ٍ هٌتظز تواًیذ تا ػذد صفز تز رٍی صفحِ ًوایص دادُ ضَد.

-تَسط کلیذ ”ٍ “LB/KGاحذ اًذاسُ گیزی دلخَاُ خَد را تؼییي کٌیذ.

تَجِ  :در صَرتیکِ تِ هذت  10ثاًیِ اس تزاسٍ استفادُ ًطَد ،دستگاُ تِ طَر اتَهاتیک خاهَش خَاّذ ضذ.

قب

ٍ .2رٍد اطالػات ضخص قثل اس استفادُ
تا فطزدى کلیذ ” “SELECTتزاسٍ رٍضي ضذُ ٍ ػذد هزتَط تِ کارتز تِ صَرتچطوک سى در هی آیذ.
-کلیذ"

"را تزای اًتخاب ػذد هَرد ًظز فطار دّیذ ٍ در آخز

" یا "

دکوِ” ”SELECTرا تزای تائیذ فطار دّیذ.
در هزحلِ تؼذ ػذد هزتَط تِ قذ تِ صَرت چطوک سى در هی آیذ.تَسط کلیذ"

" یا "

" قذ خَد را ٍارد کزدُ ٍ دکوِ” ”SELECTرا تزای تائیذ

تفطاریذ.

 -تؼذ اس ًوایص ػذد صفز هی تَاى اقذام تِ اًذاسُ گیزی کزد.

تَجِ :اگز ػولیاتی در قسوت تٌظیوات اًجام ًطَد دستگاُ پس اس  20ثاًیِ تِ صفحِ اًذاسُ گیزی تاس هی گزدد .

.3اًذاسُ گیزی )اًتخاب کارتز تِ صَرت دستی)
 تزاسٍ را تز رٍی سطح صاف قزاردّیذ.در صَرتیکِ تزاسٍ تز رٍی فزش ٍ یا سطح غیز صاف گذاضتِ ضَد سٌجص تاخطا ّوزاُ خَاّذ تَد.
تَسط کلیذ ” “SELECTتزاسٍ را رٍضي کزدُ ٍ تاکلیذّای""

" ػذد کارتز هَرد ًظز را اًتخاب کٌیذ.

 -هٌتظز تواًیذ تا ػذد صفز تز رٍی صفحِ ًوایص دادُ ضَد.

" یا

 -رٍی سطح تزاسٍ تایستیذ.

 -چٌذ لحظِ هٌتظز تواًیذ تا ٍسى ضوا اًذاسُ گیزی ضَد.

 پس اس اًذاسُ گیزی ٍسىً ،تیجِ تز رٍی صفحِ ًوایطگز ًوایص دادُ ضذُ ٍ سپس تزاسٍ تِ طَر خَدکار خاهَشهی ضَد.

 .4اًذاسُ گیزی)ضٌاسایی کارتز تِ طَر خَدکار)

 -رٍی تزاسٍ تایستیذ تا دستگاُ رٍضي ضَد.

 ٍسى اًذاسُ گیزی ضذُ رٍی صفحِ ًوایطگز تزای چٌذ ثاًیِ ًوایص دادُهی ضَد.

اگز تٌْا یک کارتز ٍجَد داضتِ تاضذ کِ ٍسى اًذاسُ گیزی ضذُ ًشدیک تِ ٍسى ٍی تاضذ ،کارتز تِ طَر خَدکارضٌاسایی هی ضَد ،سپس ًتایج ًوایص دادُ ضذُ ٍ دستگاُ خاهَش هی ضَد.

اگز تیص اس یک کارتز ٍجَد داضتِ تاضذ کِ ٍسى اًذاسُ گیزی ضذُ ًشدیک تٍِسى آًْا تاضذ ،لیست کارتزاى ضٌاسایی ضذُ رٍی صفحِ ًوایص دادُ هی ضَد.
تِ طَر هثال :

 اس کلیذّای ""

" یا "

" جْت اًتخاب کارتز استفادُ کٌیذ .کلیذ "

" را تزای اًتخاب کارتز ٍ P1

" را تزای کارتز  P2تفطاریذ.

تَجِ  :اگز ػولیات اًتخاب صَرت ًگیزد تزاسٍ تؼذ اس  40ثاًیِ خاهَش هی ضَد.
 -تؼذ اس اتوام ػولیات اًتخاب ًتایج رٍی صفحِ ًوایطگز ًوایص دادُ ضذُ ٍ تزاسٍ خاهَش هی ضَد.

تَجِ  :قثل اس استفادُ اس ایي رٍش حذاقل یک تار تایذ کارتز را تِ صَرت دستی هؼزفی کزدُ تاضیذ ،در غیز ایي صَرت
تزاسٍ تٌْا ٍسى را ًطاى هی دّذ (خطای ػذم ضٌاسایی کارتز )

ػالئن خطا در اًذاسُ گیزی


ًطاًگز اتوام تاتزی:
ٍقتی ”ً “ LOوایص دادُ هی ضَد تزاسٍ پس اس چٌذ ثاًیِ خاهَش
هی ضَد .لطفا تاتزی ّا تؼَیض کٌیذ.



ًطاًگز اضافِ ٍسى:
تزای هحافظت اس دستگاُ تار اضافی را اس رٍی آى تزداریذ.

ً طاًگز ػذم ضٌاسایی کارتز:
در ایٌصَرت تزاسٍ تٌْا ٍسى را ًوایص دادُ ٍ پس اس چٌذ ثاًیِ
خاهَش هی ضَد .لطفا ػذد کارتز هَرد ًظز را ٍارد کزدُ ٍ دٍتارُ
اًذاسُ گیزی ًواییذ.

ًکات هْن جْت استفادُ صحیح


تذٍى استفادُ اس جَراب ٍ دهپائی اس تزاسٍ استفادُ کٌیذ.



اس قزار دادى تزاسٍ تز رٍی هَکت ،فزش ٍ یا سطح ضیة دار جذاً خَدداری ًوائیذ.



ٌّگام استفادُ اس تزاسٍ پاّای خَد را خطک کزدُ ٍ ّوچٌیي اس خطک تَدى سطح تزاسٍ اطویٌاى حاصل
ًوائیذ.



اس قزاردادى دستگاُ در هحل هزطَب ٍ خیس جذاً خَدداری ًوائیذ.



تزای تویش کزدى دستگاُ اس دستوال ًن دار استفادُ ضذُ ٍ ّوچٌیي اس ضَیٌذُ ّا ٍ هَاد سایٌذُ تزای تویش
کزدى تزاسٍ استفادُ ًطَد.



در صَرت استفادُ ًکزدى اس تزاسٍ تِ هذت طَالًی ،تْتز است تاتزی ّا اس دستگاُ جذا ضَد.



تاتزی ًَ ٍ استفادُ ضذُ تا ّن در دستگاُ جاگذاری ًطَد ٍ اس تاتزی Alkalineاستفادُ کٌیذ.



تؼذ اس جاتجایی تزاسٍ  ،تِ هٌظَر اطویٌاى اس دقت تَسیي  ،اتتذا یکثار آى را رٍضي کٌیذ (یا رٍی آى تایستیذ)
سپس هٌتظز تواًیذ تا تزاسٍ خاهَش ضَد .حال هیتَاًیذ دٍتارُ رٍی تزاسٍ رفتِ ٍ ٍسى دقیق خَد را هطاّذُ
ًواییذ.

تٌاسة اًذام تا تکٌَلَصی پیطزفتِ تزاسٍی دیجیتال

درتارُ ضزکت ّایتک

ّایتک کاًادا تا سالْا تجزتِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ سالهتی اس جولِ ضزکتْای هطزح تَلیذ کٌٌذُ
ایي هحصَالت در جْاى هحسَب هی ضَد ٍ ،اکٌَى ضزکت فارُ تا ضٌاسایی ًیاسّای جاهؼِ ایزاًی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ
اًحصاری ّایتک کاًادا هفتخز تِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهات پس اس فزٍش در ایزاى است.
ّایتک هحصَالت خَد را تا تزتزیي استاًذاردّای جْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ ،هاساصٍر ،فطارسٌج ،
تة سٌج،کوزتٌذ الغزی ،هزطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ،هحصَالت گزهایی ٍ  ...است  ،تا قیوت هٌاسة ٍ کیفیت تزتز
تِ هطتزیاى ػزضِ هی ًوایذ ٍ تِ هٌظَر تزآٍردُ ساختي تواهی ًیاسّای هصزف کٌٌذگاى ،تطَر هستوز تز تٌَع
هحصَالت خَد هی افشایذ.

تواهی هحصَالت سالهتی ٍ طثی ّایتک کاًادا تٌْا تا گاراًتی هؼتثز ضزکت فارُ در ایزاى ارائِ
هی ضَد.
لط

Hi-tec Medical Equipments INC.

«ضزکت فارُ ًوایٌذُ اًحصاری هحصَالت ّایتک کاًادا در ایزاى»
تزای دستزسی تِ اطالػات تیطتز ٍ سایز هحصَالت
ّایتک تِ سایت ّای سیز هزاجؼِ ًوائیذ.
www.hitec-med.ir
www.hitec-med.ca
هحصَالت ّایتک تا گاراًتی هؼتثز ضزکت فارُ

