دفتزچٍ راَىمای فارسی
تزاسيی ديجيتال تطخيصی
َايتك

مذل HI-BS90

مطخصا

فىی ي ا ي

َا:

 اوذاسٌ تزاسي 307× 307× 307mm : يسن تزاسي 1.82kg : صفحٍ ومايص  LED :ديجيتال ياحذ اوذاسٌ گيزی  :كي ًگزم  /استًن  /پًوذ ()kg/st/lb د اوذاسٌ گيزی 0/1kg1/ 0/2lb2/St: 0/2lb/1lb :50kg:±0/3kg
100Kg:±0/4kg
150Kg:±0/5kg
180Kg:±0/7kg
 مىبع تغذيٍ  :اطزی )6V( 4× AAA ريضه ضذن ا اضارٌ پاخامًش ضذن خًدكار  10ثاويٍ پس اس ايىكٍ صفحٍ ومايص عذد صفز را وطان می دَذي 15ثاويٍ
عذ اس ايىكٍ صفحٍ ومايص عذد ثا تی را وطان ومی دَذ .
 دكمٍ َای تمام لمسی -سىجص وسبی چز ی ذن ،آب ،استخًان ي ماَيچٍ
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صفحٍ ومايص:

ا شای دستگاٌ:
دوّٗ ٚادذ أذاصٖ گيشي
 ٚفعبي عبصي

صفذٗ ّٔبيؼLED

دوّٗ ثبال
دوّٗ SET

ِخشْ ثبطشي

دوّٗ پبييٓ
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تً ٍ  :تزاسيی  BS90اص تىٌٕٛٛژي ) BIA(BIO-Impedance-analysisاعتفبدٖ ِي وٕذ.
ٔذ ٖٛأذاصٖ گيشي چشثي ،آة ،اعتخٛاْ ِ ٚب٘يچٗ ثٗ گ ٗٔٛاي اعت وٗ دعتگبٖ ثب فشعتبدْ تعذاد
ثغيبس وّي جشيبْ ثشق ( )0/5mAثٗ ثذْ تّبِي اطالعبت سا ثٗ صٛست تمشيجي اص ثذْ دسيبفت ٚ
ِذبعجٗ ِي وٕذ .
تكىًلًصی  BIAثغيبس ايِّٓ ،طّئٓ ٘ ٚيچگ ٗٔٛظشسي ثشاي ثذْ ٔذاسد .اؽخبصي وٗ اص دعتگبٖ
تٕظيُ ظشثبْ لٍت  ٚاص ايٓ لجيً ٌٛاصَ پضؽىي ثشلي اعتفبدٖ ِي وٕٕذ ٔجبيذ اص ايٓ تشاص ٚاعتفبدٖ
وٕٕذ .

وحًٌ استفادٌ:
جبيگزاسي ثبطشي:
 دسة ِخضْ ثبطشي ٚالع دس پؾت تشاص ٚسا ثبص وٕيذ .ثب تٛجٗ ثٗ لطت ٘بي ِثجت ِٕ ٚفي ثبطشي٘ب ،تعذاد  4عذد ثبطشي  )1/5v(AAAسا دسِ ْٚخضْ ثگزاسيذ .
سٚي صفذٗ ّٔبيؼ ثبؽيذ .
 دسة ِخضْ ثبطشي سا ثجٕذيذ ِٕ ٚتظش ظب٘ش ؽذْ اعذاد kgٔصت اپٍيىيؾٓ :
تشاصٚي ِ BS90جٙض ثٗ تىٌٕٛٛژي ِ Bluetooth4.0ي ثبؽذ ِ ٚي تٛأذ ثٗ تّبَ گٛؽي ٘بي
تٍفٕي وٗ ِجٙض ثٗ ايٓ تىٌٕٛٛژي ٘غتٕذ ِتصً ؽذٖ  ٚتجبدي اطالعبت وٕذ .
 اپٍيىيؾٓ  MedMسا دس  APP Storeيب  Google playجغتج ٛوشدٖ  ٚثش سٚي تٍفّٓ٘شاٖ خٛد ٔصت وٕيذ .
 ثٍٛتٛث تٍفٓ ّ٘شاٖ خٛد سا سٚؽٓ وشدٖ  ٚاپٍيىيؾٓ  MedMسا ثبص وٕيذ . دوّٗ ٚ UNITالع دس پؾت تشاص ٚسا فؾبس دادٖ  ٚچٕذ ثبٔيٗ ٔگٗ داسيذ تب ؽشايط اتصبي ثٗ گٛؽيفشاُ٘ ؽٛد .
 ٚسٚي صفذٗ ّٔبيؼ تشاصٔ ٚؾبٔگش ايٓ اعت وٗ اتصبي دس ٘ش دبي ثشلشاسي
 عالئُاعت.
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 -دسصٛست ِٛفميت آِيض ثٛدْ اتصبي تصٛيش

وحًٌ استفادٌ:

سٚي صفذٗ ّٔبيؼ ٔؾبْ دادٖ خٛا٘ذ ؽذ.

 -دس غيش ايٓ صٛست صفذٗ ّٔبيؼ E1سا ّٔبيؼ ِي د٘ذ .

راٌ اوذاسی ايليٍ :
پظ اص جبيگزاسي ثبطشي ٘ب دوّٗ ٚ UNITالع دس پؾت تشاص ٚسا فؾبس د٘يذ ٚ ٚادذ
أذاصٖ گيشي دٌخٛاٖ خٛد سا أتخبة وٕيذٚ .ادذ أذاصٖ گيشي اثتذايي سٚي ويٍٛگشَ
(ِ )kgي ثبؽذ .جٙت عٛض وشدْ ٚادذ أذاصٖ گيشي ثٗ اعت )st( ْٛيب پٔٛذ ()lb
دوّٗ  UNITسا فؾبس د٘يذ.

ضزي ٍ كار :
 -1صفذٗ تشاص ٚساثب پب فؾبس د٘يذ  ٚپبي خٛد سا اص سٚي صفذٗ ثشداسيذ تب عذد
صفذٗ ّٔبيؼ دادٖ ؽٛد .

سٚي

 -2عپظ تشاص ٚخبِٛػ ؽذٖ  ٚپظ اص آْ آِبدٖ اعتفبدٖ ِي ثبؽذ .دس صٛست تغييش ِذً
اعتمشاس تشاص ٚايٓ ِشادً سا تىشاس وٕيذ .

يسن كطی :
تشاصٚي  BS90اِىبٔبت صيبدي اص لجيً ٚصْ وؾيِ،يضاْ چشثي ،آة،دجُ ِب٘يچٗ  ٚاعتخٛاْ
سا داسد .جٙت اعتفبدٖ اص اِىبْ ٚصْ وؾي تشاصٔ ،ٚيبصي ثٗ ٚسٚدي دادٖ ّٔي ثبؽذ .اگشچٗ
ثشاي اعتفبدٖ اص اِىبٔبت ديگش ،تشاص ٚتعذادي دادٖ ٚسٚدي اص لجيً عٓ  ٚلذ ٔ ...ٚيبص داسد .
ثشاي ٚصْ وؾي ،وبفيغت تشاص ٚسا ِطبثك ِشادً لجً ساٖ أذاصي وشدٖ  ٚعپظ تٕٙب ثب
ايغتبدْ سٚي تشاص ٚپظ اص يه ثبٔيٗ ٚصْ ؽّب سٚي تشاصّٔ ٚبيؼ دادٖ خٛا٘ذ ؽذ  .ثشاي
أذاصٖ گيشي دليك ٚصْ ،تشاص ٚسا سٚي يه عطخ صبف  ٚعخت ِبٕٔذ عٕگ ،وبؽي يب عشاِيه
لشاس د٘يذ .اص لشاس دادْ تشاص ٚدس عطٛح پٛؽيذٖ ؽذٖ اص فشػ يب ِٛوت  ٚعطٛح غيش ّ٘ٛاس
خٛدداسي وٕيذ  .تشاص ٚپظ اص چٕذ ثبٔيٗ ثصٛست خٛدوبس خبِٛػ ِي ؽٛد.

وحًٌ يارد كزدن اط عا

ضخصی :

ٚاسد وشدْ  ٚتٕظيُ اطالعبت ؽخصي (جٕغيت/عٓ/لذ) لجً اص اعتفبدٖ  ٚرخيشٖ اطالعبت
ٚاسد ؽذٖ ثشاي ٔ 8فش .
ثشاي ٚسٚد ثٗ لغّت تٕظيّبتٕ٘ ،گبِي وٗ تشاص ٚخبِٛػ اعت دوّٗ SETسا فؾبس د٘يذ ٚ
سا ٔؾبْ ِي د٘ذ ،دوّٗ  SETسا  2ثبٔيٗ ٔگٗ داسيذ.
ٕ٘گبِي وٗ تشاص ٚسٚؽٓ  ٚعذد
پظ اص ٚسٚد ثٗ لغّت تٕظيّبتّٔ ،بيؾگشعذد) P1ثٗ ِعٕي ؽخص اٚي) سا ّٔبيؼ ِي د٘ذ.
تشاص ٚاِىبْ رخيشٖ اطالعبت ٔ 8فش) (P1-P8سا داسد.پظ اص أتخبة ؽٕبعٗ ؽخص ِٛسد ٔظش
)ِثال ،)P1دوّٗ SETسا فؾبس د٘يذ تب ثٗ ِشدٍٗ ثعذي تٕظيّبت ثشٚيذ.
ثٛيغٍٗ وٍيذ٘بي

تى ي

ىسي

:

ِشدٍٗ د َٚتٕظيّبت ،تٕظيُ جٕغيت فشد اعت .دس اثتذاي ايٓ لغّت ّ٘بٕٔذ ؽىً صيش
چؾّه ِي صٔذ .دس ايٓ لغّت چٙبس دبٌت ِشدِ ،شد ٚسصؽىبس ،صْ  ٚصْ
عالِت
گضيٕٗ ِٛسد ٔظش خٛد ساأتخبة
ٚسصؽىبس ٚجٛد داسد .ثباعتفبدٖ اص دوّٗ ٘بي
وشدٖ ٚثب فؾشدْ دوّٗ  SETثٗ ِشدٍٗ ثعذ ثشٚيذ.

تى ي

ذ:

دس ايٓ ِشدٍٗ عذد 165CMسٚي ّٔبيؾگش چؾّه ِي صٔذ .ثشاي تغييش  ٚأتخبة لذ
ثشاي صيبد  ٚوُ وشدْ لذ اعتفبدٖ وٕيذ  ٚلذ ِٛسد ٔظش
ثٗ خٛد اص دوّٗ ٘بي
خٛد سا أتخبة وٕيذ .عپظ ثب فؾشدْ دوّٗ ِ SETشدٍٗ ثعذي تٕظيّبت ثشٚيذ.

تى ي سه :
دس ايٓ ِشدٍٗ عذد  30سٚي ّٔبيؾگش چؾّه ِي صٔذ  ٚؽّب ِي ثبيغت عٓ خٛد سا
ثشاي تٕظيُ عٓ خٛد اعتفبدٖ
أتخبة وٕيذ .ثشاي أتخبة عٓ اص دوّٗ ٘بي
وٕيذ  ٚدس آخش دوّٗ  SETسا فؾبس د٘يذ تب ايٓ ِشدٍٗ ثٗ پبيبْ ثشعذ .

پظ اص أتخبة عٓ وٗ ِشدٍٗ آخش تٕظيّبت اعتّٔ .بيؾگش تّبِي تٕظيّبتي سا وٗ أجبَ
دادٖ ايذ يه ثٗ ثه سٚي ّٔبيؾگش ٔؾبْ ِي د٘ذ  ٚعپظ جٕغيت+ؽٕبعٗ وبسثشkg+
سٚي صفذٗ ّٔبيؼ دادٖ ِي ؽٛد  ٚؽّب ِي تٛأيذ ٚصْ خٛد سا ثىؾيذ  ٚاص دعتگبٖ
اعتفبدٖ وٕيذ .

ضزي اوذاسٌ گيزی :
ٕ٘ -1گبِي وٗ تشاص ٚسٚؽٓ اعت  ٚعذد kg
ثبؽيذ .

سا ٔؾبْ ِي د٘ذ ثب پبي ثشٕ٘ٗ سٚي تشاصٚ

ٕ٘ -2گبِي اعذاد سٚي ّٔبيؾگش ثبثت ؽذ 2 ،ثبس چؾّه ِي صٔذ ٚ ٚصْ ؽّب سا ٔؾبْ ِي د٘ذ
ّ٘چٕبْ سٚي تشاص ٚثّبٔيذ تب " "oثبثت ؽٛد .

 -3عپظ ٔتبيج أذاصٖ گيشي ؽذٖ ثٗ تشتيت  3ثبس ّٔبيؼ دادٖ خٛا٘ذ ؽذ .ثٗ تشتيت چشثي
ثذِْ ،يضاْ آة ثذْ ،دجُ ِب٘يچٗ  ٚدجُ اعتخٛاْ.

ٕ٘گبِي وٗ دسصذ چشثي ثذْ سٚي صفذٗ ّٔبيؼ دادٖ ِي ؽٛدِ ،يضاْ چشثي ٔيض صيش آْ
ثشاعبط ثبصٖ صيش ّٔبيؼ دادٖ خٛا٘ذ ؽذ .

چشثي خيٍي
صيبد

چشثي صيبد

چشثي وبفي

چشثي وُ

ٕ٘گبِي وٗ تشاصٚي ؽّب ثب تٍفٓ ّ٘شاٖ ؽّب تٛعط ثٍٛتٛث ٚصً ؽذٖ ثبؽذ ،اطالعبت پظ
اص أذاصٖ گيشي ثٗ تٍفٓ ّ٘شاٖ أتمبي پيذا ِي وٕذ .

 اوذاسٌ گيزی ريساوٍ :
ايٓ تشاصِ ٚجٙض ثٗ تىٌٕٛٛژيِ SENSE ONي ثبؽذ .ثٗ ايٓ ِعٕب وٗ ٕ٘گبِي وٗ سٚي تشاصٚ
ثبيغتيذ تشاص ٚثب اؽبسٖ پب سٚؽٓ ؽذٖ  ٚپظ اص چٕذ ثبٔيٗ ٚصْ ؽّب سا ٔؾبْ ِي د٘ذ.

 ٕ٘گبِي وٗ ٚصْ ؽّب سٚي ّٔبيؾگش ثبثت ؽذ ،تشاص ٚاص سٚي ٚصْ ؽّب ؽٕبعٗ وبسثشي ؽّبسا دذط صدٖ  ٚثصٛست خٛدوبس آْ سا أتخبة ِي وٕذ .اگش تشاص ٚاص أتخبة خٛد ِطّئٓ ثٛد،
ؽٕبعٗ وبسثشي ؽّب سا أتخبة وشدٖ  ٚپظ اص چٕذ ثبٔيٗ ٔتبيج عٕجؼ چشثي ثذِْ ،يضاْ آة
ثذْ ،دجُ ِب٘يچٗ  ٚدجُ اعتخٛاْ ؽّب ثٗ تشتيت  3ثبس ّٔبيؼ دادٖ  ٚدعتگبٖ خبِٛػ ِي
ؽٛد.

اِب اگش تشاص 2 ٚيب چٕذ وبسثش سا اص سٚي ٚصْ ؽّب ؽٕبعبيي وشد،آٔٙب سا سٚي ّٔبيؾگش ٔؾبْ
ؽٕبعٗ وبسثش ِٛسد ٔظش خٛد سا أتخبة ِي وٕيذ.
ِي د٘ذ  ٚؽّب ثٛعيٍٗ دوّٗ ٘بي

اگش تشاصِٛ ٚفك ثٗ ؽٕبعبيي ٘يچ يه اص وبسثشاْ ٔؾذ ،تٕٙب ٚصْ ؽّب سا ٔؾبْ خٛا٘ذ داد.

 چزا َطذار پس سميىٍ :
تشاصٚيِ BS90جٙض ثٗ چشاغ ٘ؾذاس ِي ثبؽذ وٗ پظ اص ٘ش ثبس ٚصْ وؾي سٔگ آثي،عجض
ٚيب لشِض سٚؽٓ ِي ؽٛد .اگش ٚصْ ؽّب ٔغجت ثٗ آخشيٓ ٚصْ وؾي تغييشي ٔىشدٖ ثبؽذ چشاغ
آثي سٚؽٓ ِي ؽٛد .اگش ٚصْ ؽّب ٔغجت ثٗ لجً افضايؾي ثيؼ اص  0/5kgداؽتٗ ثبؽذ چشاغ
لشِض  ٚاگش ٚصْ ؽّب ثيؼ اص  0/5kgوب٘ؼ داؽتٗ ثبؽذ چشاغ عجض سٚؽٓ ِي ؽٛد.

 اوت ال اط عا :
تشاصٚي خٛد سا اص طشيك ثٍٛتٛث ثٗ تٍفٓ ّ٘شاٖ خٛد ِتصً وٕيذ،عپظ اپٍيىيؾٓMedM
سا سٚي تٍفٓ ّ٘شاٖ خٛد ثبص وٕيذ  ٚثٍٛتٛث خٛد سا سٚؽٓ وٕيذ .عپظ سٚي تشاص ٚثبيغتيذ ٚ
ٚصْ خٛد سا ثىؾيذٕ٘ .گبِي وٗ تشاصٚ ٚصْ ؽّب سا وؾيذ ،اطالعبت ثصٛست خٛدوبس ثٗ
گٛؽي تٍفٓ ؽّب أتمبي دادٖ ِي ؽٛد.

تٛجٗ  :فمط صِبٔي وٗ ؽٕبعٗ وبسثشي ؽّب ِؾخص  ٚأتخبة ؽذٖ ثبؽذ اطالعبت ثٗ گٛؽي
تٍفٓ أتمبي ِي يبثذ.
اص سٚي صفذٗ ّٔبيؼ
 پظ اص أتمبي وبًِ اطالعبت ثٗ گٛؽي تٍفٓ ؽّب تصٛيشخبِٛػ ِي ؽٛد  ٚؽّب ِي تٛأيذ ثٗ اطالعبت ٔتبيج عٕجؼ خٛد سٚي اپٍيىيؾٓ گٛؽي
دعتشعي داؽتٗ ثبؽيذ.
سٚي
 اگش أتمبي اطالعبت ثيٓ تشاص ٚ ٚتٍفٓ ّ٘شاٖ ؽّب ثب ِٛفميت أجبَ ٔؾٛد ،تصٛيشّٔبيؾگش ثبلي خٛا٘ذ ِبٔذ .ايٓ اطالعبت دس ْٚتشاص ٚرخيشٖ ِي ؽٛد  ٚثعذ اص ٚصْ وؾي
ثعذي ايٓ اطالعبت ٔيض ثٗ ّ٘شاٖ اطالعبت جذيذ ثٗ تٍفٓ ّ٘شاٖ ؽّب أتمبي خٛا٘ذ يبفت.

 ذيل ضىاسايی خ ا :

راه حل

توضيح

اص دعتگبٖ اعتفبدٖ ٔىٕيذ

ٚصْ ثيؼ اص دذ ِجبص ،دعتگبٖ
خبِٛػ ِي ؽٛد.

٘ش 4ثبطشي سا ثب ثبطشي ٘بي ٔٛ
تعٛيط وٕيذ .

ثبطشي تشاص ٚس ٚثٗ اتّبَ اعت،
پظ اص  4ثبٔيٗ تشاص ٚخبِٛػ
ِي ؽٛد.

ِٛاسد صيش سا ثشسعي وٕيذ:
 ثٍٛتٛث سٚؽٓ اعت. تشاص ٚدس دبي جغتجٛي ثٍٛتٛثاعت.
 -دعتگبٖ ٘ب ثٗ يىذيگش ٔضديه ٘غتٕذ.

خطب دس اتصبي تشاص ٚثٗ تٍفٓ
ّ٘شاٖ تٛعط ثٍٛتٛث

اص سٚي تشاص ٚپبييٓ ثيبييذ  ٚدٚثبسٖ
سٚي آْ ثشٚيذ .

 -1ايجبد وبسثش جذيذ ِمذٚس
ّٔي ثبؽذ يب تشاصٔ ٚتبيج سا
ٔؾبْ ّٔي د٘ذ.
 -2تشاصٚ ٚصْ ثبثتي ٔؾبْ ّٔي
د٘ذ.

خطا

 در حيه اوذاسٌ گيزی :
ساٖ دً
ٌطفب ثب پبي ثشٕ٘ٗ سٚي تشاصٚ
ثشٚيذ ٚتب ّٔبيؼ وٍيٗ ٔتبيج اص
سٚي آْ پبييٓ ٔيبييذ

دٌيً
ٔذ ٖٛايغتبدْ غٍط اعت

ٔتبيج عٕجؼ غيش طجيعي
 -ثغيبس صيبد

تشاص ٚسا سٚي يه عطخ صبف ٚ
عخت لشاس د٘يذ

تشاص ٚسٚي يه عطخ ٔبّ٘ٛاس ٚ
يب ٔشَ ِبٕٔذ فشػ لشاس داسد

وف پب٘بي خٛد سا ثب يه دعتّبي
تش پبن وٕيذ

وف پب٘بيتبْ خيٍي خؾه ٘غتٕذ

ثبطشي ٘ب سا دس ْٚتشاصٚ
ثگزاسيذ

ايشاد

 ثغيبس وُ -اختالف صيبد ثيٓ أذاصٖ گيشي

ثبطشي دس ْٚتشاصٔ ٚيغت
تشاص ٚسٚؽٓ ّٔي ؽٛد

ثبطشي ٘ب سا تعٛيط وٕيذ

ثبطشي دس ْٚتشاص ٚتّبَ ؽذٖ يب
خشاة اعت

ٌطفب جٛساة يب وفؼ خٛد سا
دسآٚسدٖ  ٚثب پبي ثشٕ٘ٗ سٚي
تشاص ٚثشٚيذ.

جٛساة يب وفؼ ثٗ پب داسيذ

ٌطفب ثشاي خٛد يه ؽٕبعٗ
وبسثشي ايجبد وٕيذ

ؽٕبعٗ وبسثشي ؽّب تٛعط
تشاصٔ ٚبِؾخص اعت

ٌطفب ؽٕبعٗ وبسثشي خٛد سا
أتخبة وٕيذ.

ؽّب ؽٕبعٗ وبسثش خٛد سا اص
ثيٓ ؽٕبعٗ ٘بي پيؾٕٙبدي
تٛعط تشاص ٚأتخبة ٔىشدٖ ايذ

ثبطشي ٘بي دس ْٚتشاص ٚسا ثب
ثبطشي ٘بي ٔ ٛتعٛيط وٕيذ.

ثبطشي تشاص ٚوُ اعت.

ثعذ اص ٚصْ وؾي ثٗ ِشدٍٗ
عٕجؼ چشثي ،آةِ ،ب٘يچٗ ٚ
اعتخٛاْ ّٔي سعيذ.

دعتگبٖ خبِٛػ ِي ؽٛد

َ ىگام تبادل اط عا
ساٖ دً

:
دٌيً

ثٍٛتٛث تٍفٓ خٛد سا سٚؽٓ
وٕيذ.

ثٍٛتٛث خبِٛػ اعت.

اپٍيىيؾٓ  MedMسا
سٚي تٍفٓ خٛد ثبص وٕيذ

اپٍيىيؾٓ خبِٛػ اعت .

تشاص ٚ ٚتٍفٓ ّ٘شاٖ سا ثٗ
يىذيگش ٔضديه تش وٕيذ.

ٌطفب يه ؽٕبعٗ وبسثشي تعشيف
يب ؽٕبعٗ اص لجً تعشيف ؽذٖ سا
أتخبة وٕيذ.

تٍفٓ ّ٘شاٖ  ٚتشاص ٚثٗ
أذاصٖ وبفي ثٗ يىذيگش
ٔضديه ٔيغتٕذ.
٘يچ يه اص ؽٕبعٗ ٘بي
وبسثشي أتخبة ٔؾذٖ أذ.

ايشاد

ٔتبيج عٕجؼ ثٗ تٍفٓ
ّ٘شاٖ أتمبي پيذا ّٔي وٕذ
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