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1. اجزای دستگاه

حسگر اندازه گیری
شاخص های بدن

صفحه نمایشگر

محل قرارگیری باتری ها

حسگر اندازه گیری وزن بدن
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۲. اتصال ترازو به نرم افزار
در نرم افــزار مامانیــا،  وارد منــوی پایــش شــوید، کلیــد ثبــت وزن را انتخــاب 
ــوث دســتگاه  ــه اتصــال بلوت ــه مرحل ــا ب ــد ت ــه دهی ــد و مراحــل را ادام کنی

برســید.

       

       توجه
ــرازو همــواره روشــن اســت )حتــی وقتــی کــه صفحــه نمایــش  ــوث ت بلوت
خامــوش اســت(. پیــش از اندازه گیــری از اتصــال بلوتــوث تــرازو و نرم افــزار 

مطمئــن شــوید.
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3. اندازه گیری وزن بدن
1( بــا پــای برهنــه روی تــرازو قــرار گیریــد و تــا جایــی کــه می توانیــد ثابــت 

بمانیــد تــا عــدد نمایــش داده شــده روی صفحــه تــرازو، ثابــت شــود.
اندازه گیــری، داخــل نرم افــزار  بــه  2( بطــور همزمــان، داده هــای مربــوط 
مامانیــا نشــان داده می شــود. اندکــی تامــل کنیــد تــا پیــام ثبــت موفقیــت 

ــرم افــزار مشــاهده کنیــد. آمیــز را در ن
3( در صورتــی کــه عملیــات دیگــری انجــام ندهیــد، تــرازو بــه طــور خــودکار 

خامــوش خواهــد شــد. 

       توجه
   همواره اندازه گیری را در یک زمان و مکان یکسان انجام دهید.

اندازه گیری هــا متفــاوت  کــه پوشــیده اید در هنــگام  لباســی    میــزان 
نباشــد.

   تــا زمانــی کــه نــرم افــزار اتمــام اندازه گیــری وزن را اعــام نکــرده اســت از 
روی تــرازو پاییــن نیاییــد.
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5. مشخصات فنی
JPD-BFS710 :مدل

روشن و خاموش شدن خودکار
نکته: ترازو وقتی وزن معادل ۵ کیلوگرم یا بیشتر روی آن قرار 

بگیرد روشن می شود. 
دقت: ۰.1 کیلوگرم/ ۰.1 پوند حداکثر وزن: 1۸۰ کیلوگرم/3۹۶ پوند
اندازه گیری: عضله، رطوبت، جرم استخوان ها، میزان سوخت 

و ساز پایه، چربی احشایی، سن بیولوژیک، میزان چربی بدن، 
وزن عضات، میزان پروتئین بدن، شاخص توده ی بدنی، 

نسبت چربی بدن، وزن.
سیستم حسگر فشار سنج با دقت باال و پردازشگر پرقدرت.

سطح نشکن از جنس شیشه سکوریت
دارای نشانگر ضعیف شدن باتری و وزن بیش از حد

)Ib( و پوند )kg( امکان انتخاب در واحد وزن: کیلوگرم

4. نکات مربوط به نگه داری از دستگاه
1( در صورت درست کار نکردن ترازو، باتری ها را بررسی کنید. در 

صورت لزوم، باتری ها را با باتری نو تعویض کنید.

2( برای تمیز کردن صفحه ترازو در صورت کثیف شدن آن از 
پارچه ی نرم به همراه الکل یا شیشه پاک کن استفاده کنید. از 

صابون و مواد شیمیایی دیگر استفاده نکنید.

3( ترازو را از آب، حرارت یا سرمای شدید دور نگه دارید.

4( ترازو یک ابزار دقیق است. هیچ گاه روی ترازو نپرید، پای 
خود را روی آن نکوبید و بدنه آن را باز نکنید. هنگام جابجایی، 

آن را با مایمت حمل کنید تا از شکستن آن جلوگیری کنید.
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راه حلعلت احتمالیمشکل

خطا در فرآیند اندازه گیری یا نمایش پیغام
وزن بیش از حد بر روی ترازو

لطفا از روی ترازو پایین آمده و مجددا فرآیند وزن گیری را انجام 
دهید.

لطفا هر چه سریعتر وزن را از روی ترازو بردارید تا از آسیب به 
آن جلوگیری شود.

لطفا درپوش باتری را باز کرده و باتری را با یک باتری نو تعویض ضعیف بودن باترینمایش پیغام
کنید. 

هنگام تعویض باتری به درست بودن جهت قطب ها دقت کنید.

6. جدول عیب یابی
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