HI-720

تزاسٍی دیجیتال تا کارائی تزتز در ػیي سادگی

HI-720

تا کارائی تزتز در ػیي سادگی

واحد وزن
وزن اندازه گیری
شده
ًوایطگز تشرگ تزای خَاًذى آساى اػذاد
ظزفیت 150 :کیلَگزم
150kg/330lb
ً وایطگز ظزفیت تیص اس حذ"------------" :
ً وایطگز اتوام تاتزی“LO”:
 هٌثغ تغذیِ :تاتزی )(2×AAA
 دقت تزاسٍ 100 :گزم
 اًذاسُ صفحِ ًوایص 76× 40 :هیلیوتز
 اًذاسُ سطح تزاسٍ 31× 31 :ساًتیوتز
 ارتفاع تزاسٍ 23 :هیلیوتز

سطح گستزدُ تزای ایستادى راحت
ًحَُ تؼَیض تاتزی
 اس قزار گزفتي صحیح سزّای  -/+تاتزی اطویٌاى حاصل ًوائیذ.
 اس اتشار هٌاسة جْت تؼَیض تاتزی ّا استفادُ ًوائیذ.

اًتخاب ٍاحذ اًذاسُ گیزی
جْت اًتخاب ٍاحذ اًذاسُ گیزی هَرد ًظز خَد کلیذ پطت تزاسٍ را فطار دّیذ.

تلفیقی اس صٌؼت،تکٌَلَصی ٍ ٌّز
ًحَُ اًذاسُ گیزی
.1کلیذ ” “UNITرا فطار دّیذ تا تزاسٍ رٍضي ضَد ٍ اهکاى تغییز ٍاحذ ٍجَد داضتِ تاضذ.

تغییز ٍاحذ اًذاسُ گیزی
.2پس اس اًتخاب ٍاحذ اًذاسُ گیزی(کیلَگزم) تزاسٍ را تز سطح صاف (اس قزار دادى تزاسٍ تز رٍی هَکت ،فزش ٍ
یا سطح ضیة دار جذاً خَدداری ًوائیذ) قزار دادُ ٍ اجاسُ دّیذ تا دستگاُ خاهَش ضَد.
 .3تز رٍی تزاسٍ ایستادُ تا دستگاُ رٍضي ضَد ٍ پس اس چٌذ تار چطوک سدى ٍسى اًذاسُ گیزی ضذُ ًوایص دادُ
هی ضَد ٍ پس اس  10ثاًیِ دستگاُ تصَرت خَدکار خاهَش هی ضَد.
 .4در صَرتیکِ تزای هذت طَالًی اس تزاسٍ استفادُ ًوی کٌیذ اس قزار دادى اجسام تز رٍی آى جذاً خَدداری کٌیذ.

ً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 قزار دادى تزاسٍ در کٌار اهَاج الکتزٍ هغٌاطیس (رادیَ ٍ  )...خَدداری کٌیذ.
ٌّ گاهیکِ تزاسٍ رٍضي است یکثار اس آى تزای ٍسى کزدى استفادُ کٌیذ ،تزای ٍسى کزدى دٍتارُ کوی صثز کٌیذ
تا دستگاُ خاهَش ضَد ٍ سپس اًذاسُ گیزی را اًجام دّیذ ،در غیز ایي صَرت دستگاُ تیص اس هقذار ٍسى ضوا
را ًطاى خَاّذ داد.

 درتارُ ضزکت ّایتک
ضزکت ّایتک کاًادا تا سالْا تجزتِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ سالهتی اس جولِ ضزکت ّای
هطزح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحصَالت در جْاى هحسَب هی ضَد ٍ ،اکٌَى ضزکت فارُ تا ضٌاسایی ًیاسّای جاهؼِ
ایزاًی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ اًحصاری ضزکت ّایتک هفتخز تِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهات پس اس فزٍش در ایزاى
است.
ضزکت ّایتک هحصَالت خَد را تا تزتزیي استاًذاردّای جْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ ،هاساصٍر،
فطارسٌج ،تة سٌج ،هزطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ٍ  ...است را 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 .تزای دستزسی تِ اطالػات تیطتز تِ سایت ّای سیز هزاجؼِ ًوائیذ.
www.hitec-med.ca
www.hitec-med.ir
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«ضزکت فارُ ًوایٌذُ اًحصاری هحصَالت ّایتک کاًادا در ایزاى»
تزای دستزسی تِ اطالػات تیطتز ٍ سایز هحصَالت ّایتک تِ سایت سیز
هزاجؼِ ًوائیذ.
www.hitec-med.ir
هحصَالت ّایتک تا گاراًتی هؼتثز ضزکت فارُ

