گام سٌج ّایتک تا هحاسثِ زقیق هسافت طی ضسُ،زهاى،کالری
هصرف ضسُ ٍ تعساز گام ّا

هسل HI-PM12 :

تا گام سٌج ّایتک گام ّای ضوا قاتل ضوارش است
طرز کار زستگاُ گام سٌج ّایتک
ٍ.1ارز کرزى اطالعات

.1.1زر اٍلیي استفازُ از زستگاُ ،زکوِ ” “Disp/Setرا تِ هست  3ثاًیِ فطار زازُ تا ٍارز قسوت
تٌظیوات ضَز.
ٍ .1.2ارز ًوَزى اطالعات هَرز ًیاز از جولٍِ :زى ،فاصلِ گام ،صسا،زهاى
ٍ .1.2.1زى
 زکوِ  M/را فطار زازُ ٍ هَرز ٍزى یا " "Weightرا اًتراب ًوائیس ،زر ایي قسوت تایس
ٍاحس هَرز ًظر را از تیي " "Kgیا " "lbاًتراب کرزُ ٍ سپس زکوِ " "Disp/Setرا جْت
تائیس ٍاحس اًتراب ضسُ فطار زّیس.
پس از اتوام تٌظیواتً ،واز ٍزى ضرٍع تِ چطوک ززى هی کٌس.زکوِ  M/را ترای ٍارز
کرزى هقسار ٍزى ذَز فطار زّیس.هحسٍزُ ٍزًی از  30کیلَگرم تا  200کیلَگرم است.زر صَرتیکِ
ٍزى ٍارز ضسُ تیص از  200کیلَگرم تاضس زستگاُ تصَرت ذَزکار عسز  30کیلَگرم را ًوایص
هی زّس .تا فطار زازى زکوِ  M/ترای چٌسیي هرتثِ پطت سر ّن عسز ٍزى هَرز ًظر ضوا
ًوایاى ذَاّس ضس ٍ سپس تایستی زکوِ ” “Disp/Setرا ترای تائیس فطار زّیس.
ٍ.1.2.2ارز کرزى فاصلِ گام ّا
پس از ٍارز کرزى ٍزى  ٍ ”STEP”،یا ّواى فاصلِ گام ،ضرٍع تِ چطوک ززى هی کٌس .زکوِ
 M/را ترای ٍارز کرزى فاصلِ گام ّای ذَز فطار زّیس.هحسٍزُ ایي فاصلِ از  30ساًتیوتر تا
 120ساًتیوتر است.ترای تائیس زکوِ ” “Disp/Setرا فطار زّیس.
.1.2.3تی صسا ًوَزى زستگاُ
پس از تٌظین فاصلِ گام ّا ””،ضرٍع تِ چطوک ززى هی کٌس.زر صَرتیکِ هی ذَاّیس زستگاُ
تسٍى صسا تاضس زکوِ  M/را فطار زّیس.

.1.2.4تٌظین زهاى
پس از تٌظین صسا زستگاُ تِ قسوت تٌظین زهاى ٍارز هی ضَز.زکوِ  M/را فطار زّیس تا
زهاى را از تیي  12/24اًتراب کٌیس(تٌظین زستگاُ  24ساعت است)ٍ زر اًتْا ” “Disp/Setرا
ترای تائیس فطار زّیس.
زر ایي قسوت تایس ساعت ٍ زقیقِ را تٌظین کٌیس .تا فطار زازى زکوِ  M/تِ زهاى زلرَاُ
رسیسُ ٍ سپس زر اًتْا کلیس ” “Disp/Setرا جْت تائیس فطار زّیس.

ً.2حَُ عولکرز زستگاُ
.2.1گام سٌج را ترزاضتِ ٍ ضرٍع تِ راُ رفتي کٌیس.
.2.2پس از ترزاضتي  10قسم ،زستگاُ ضرٍع تِ کار کرزُ ٍ اطالعات تر رٍی صفحًِ ،وایص زازُ
هی ضَز.
.2.3پس از اتوام ٍرزش زکوِ ” “Disp/Setرا ترای هحاسثِ تواهی گام ّا فطار زّیس.زر ایي
ٌّگام کل هسافت طی ضسُ ،زهاى ٍ کالری هصرف ضسُ ،هحاسثِ هی ضَز.

.3حافظِ
.3.1اًسازُ گیری ّای اًجام ضسُ تا  7رٍز زر حافظِ زستگاُ شذیرُ هی ضَز.
.3.2ضوا هی تَاًیس تا فطار زازى زکوِ  M/اًسازُ گیری ّای شذیرُ ضسُ زر حافظِ زستگاُ را
هرٍر کٌیس.پس از اًتراب کرزى تارید زیگر زکوِ را فطار ًسّیس.زر ایي قسوت ضوا هی تَاًیس
تواهی گام ّا ،هسافت ّا ٍ کالری هصرف ضسُ زر ایي  7رٍز را هرٍر کٌیس.
تَجٌِّ :گاهی کِ گام ّا تیطتر از  99999ضَز ،زستگاُ از ًَ ضرٍع تِ هحاسثِ هی کٌس.
.3.3ترای ریست ٍ پاک کرزى تواهی اطالعات ٍارز ضسُ تِ پطت زستگاُ هراجعِ کرزُ ٍ سَراخ
ریس را تا یک ضیء تاریک (تیس ًثاضس،زیرا زر ایي صَرت تِ زستگاُ صسهِ هی رساًس) لوس کٌیس.

ًکات هْن
تعَیض تاتریٌّ :گاهیکِ تَاى هصرفی زستگاُ کن ضَز ٍ عالهت

تر رٍی صفحِ ًوایاى

ضَز تایستی تعَیض تاتری اًجام ضَز.
قفل ضسى زستگاُ :زهاًیکِ زستگاُ رٍضي تاضس پس از  30ثاًیِ تصَرت ذَزکار قفل ضسُ ٍ
عالهت  تر رٍی صفحِ ًوایاى هی ضَز.ترای ذارج ضسى از حالت قفل تایستی زکوِ
” “Disp/Setرا فطار زّیس.

زرتارُ ضرکت ّایتک

ّایتک کاًازا تا سالْا تجرتِ زر زهیٌِ تَلیدس لدَازم ٍ تجْیدسات پسضدکی ٍ سدالهتی از جولدِ
ضرکتْای هطرح تَلیس کٌٌسُ ایي هحصَالت زر جْاى هحسَب هی ضَز ٍ ،اکٌَى ضرکت فارُ تدا
ضٌاسایی ًیازّای جاهعِ ایراًی تِ عٌدَاى ًوایٌدسُ اًحصداری ّایتدک کاًدازا هفتردر تدِ ارائدِ
هحصَالت ٍ ذسهات پس از فرٍش زر ایراى است.
ّایتک هحصَالت ذَز را تا ترتریي استاًسارزّای جْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌسی هتٌَعی از ترازٍ،
هاساشٍر ،فطارسٌج ،تة سٌج،کورتٌس الغری،زستگاُ ترارساز ٍ هرطَب کٌٌدسُ ّدَا ،هحصدَالت
گرهایی ٍ  ...است  ،تا قیوت هٌاسة ٍ کیفیت ترتر تِ هطتریاى عرضِ هی ًوایس ٍ تِ هٌظَر ترآٍرزُ
ساذتي تواهی ًیازّای هصرف کٌٌسگاى ،تطَر هستور تر تٌَع هحصَالت ذَز هی افسایس.

 تواهی هحصَالت سالهتی ٍ طثی ّایتک کاًازا تٌْا تا گاراًتی هعتثر ضرکت فارُ زر
ایراى ارائِ هی ضَز.

تا ذاطر آسَزُ ٍ زاًستي تواهی اطالعات ٍرزش کٌیس

گسیسُ ای از هحصَالت ّایتک

اًَاع ترازٍّای زیجیتال ذاًگی ٍ تطریصی

HI-DS42-I

HI-DS42-B

HI-DS42-C

HI-DS42-D

HI-DS42-E

HI-DS52

HI-DS54

HI-DS84

HI-DS96

HI-DS56

HI-DS58

HI-AS62

HI-AS64

HI-AS65

HI-AS66

HI-AS68

HI-DS85

HI-DS82

ًِاًَاع ترازٍّای زیجیتال آضپسذا

HI-K72

HI-K75

HI-K86

HI-K92

HI-KS24

HI-KS28

اًَاع فطارسٌج ّای زیجیتال هچی ٍ تازٍیی

HI-BM42

HI-BM46

HI-BM48

HI-BM52

HI-BM54

HI-BM58

HI-HM423

HI-HM421

HI-HM416

HI-CM322

HI-HM432

HI-HM426

HI-PM356

HI-SM112

HI-EM212

اًَاع هاساشٍرّای زستی،تالطتی،چطن،گرزى،رٍکص صٌسلی ٍ...

HI-LS83

HI-AH28-FS

HI-AH26-FS
HI-DT33

HI-BM114

HI-PM12

اًَاع رطَتت ساز ٍ هِ ساز ،گام سٌج ،تة سٌج  ،کورتٌس الغری ،ترازٍی چوساى ٍ...

www.hitec-med.ca
Hi-tec Medical Equipments INC.

«ضرکت فارُ ًوایٌسُ اًحصاری هحصَالت ّایتک کاًازا زر ایراى»
ترای زسترسی تِ اطالعات تیطتر ٍ سایر هحصَالت ّایتک تِ
سایت زیر هراجعِ ًوائیس.
www.hiteciran.com
هحصَالت ّایتک تا گاراًتی هعتثر ضرکت فارُ

