تزاسٍی دیجیتال تا اهکاى سٌجص لذ تَسط
تکٌَلَصی التزاسًَیک

هذل HI-AS68:

هطخصات

 ظزفیت 150 :کیلَگزم
180kg/397lb/28 st:8 lb 
 دارای  4سٌسَر َّضوٌذ در پایِ ّا (پاّا تِ هَاسات سٌسَرّا ٍ صاف لزار گیزد)
ّ وزاُ تا تکٌَلَصی لزسضی ٍ فٌاٍری التزاسًَیک
 ارتفاع تزاسٍ 20 :هیلیوتز (فَق تاریک)
 اًذاسُ سطح تزاسٍ  31×31 :ساًتیوتز
 اًذاسُ ارلام ً :وایص ّوشهاى اطالػات در دٍ ردیف تا ٍضَح تاال (درضت)
 صفحِ ًوایطگز اس ًَع LCD
 جٌس:ضیطِ ایوي ٍ ًطکي
 رٍضي ضذى تا اضارُ پا (سزیغ ٍ راحت)  -خاهَش ضذى خَدکار
 سٌجص لذ تا تکٌَلَصی التزاسًَیک
ً وایطگز ظزفیت تیص اس حذ“-----” :
 پیغام خطاErr :
ً وایطگز اتوام تاتزی :تزای تزاسٍ " ٍ "LO 2تزای ارتفاع سٌج ""LO 1
 هٌثغ تغذیِ تزاسٍ  :تاتزی )(2×AAA
 هٌثغ تغذیِ ارتفاع سٌج(CR2032) :
صفحِ ًوایطگز  LCDتشرگ تزای ًوایص ّوشهاى تواهی اطالػات
LCD

ًوایطگز لذ
ٍاحذّای اًذاسُ گیزی لذ
ًوایطگز
ٍاحذّای ٍسى

ًوایطگز ٍسى

BMIچیست؟
ً BMIسثت ٍسى تِ) ٍ (Kgهجذٍر لذ (تِ هتز) است.
ایي ضاخص ًطاى دٌّذُ همذار تَدُ چزتی تذى است
کِ تَسط ایي تزاسٍ لاتل اًذاسُ گیزی هی تاضذ.
تَجِ :جذٍل طثمِ تٌذی تَدُ چزتی BMIدر اداهِ آهذُ است .

هحاسثِ لذ ٍ ٍسى تٌْا در چٌذ دلیمِ
ًحَُ تؼَیض تاتزی
اس لزار گزفتي صحیح سزّای  -/+تاتزی اطویٌاى حاصل ًوائیذ.
استفادُ اس اتشار صحیح جْت تؼَیض تاتزی

ًحَُ استفادُ
.1کلیذ  UNITرا کِ در پطت تزاسٍ لزار دارد  ،فطار دادُ ٍ ٍاحذ اًذاسُ گیزی هَرد ًظز خَد را اًتخاب
ًوائیذ.
.2تزاسٍ را تز رٍی سطح صاف لزار دّیذ(. .تز رٍی فزش ٍ هَکت اکیذاً هَرد استفادُ لزار ًگیزد)
.3اًذاسُ گیزی ٍسى (تذٍى لذ)
تز رٍی سطح تزاسٍ ایستادُ،پس اس چٌذ هزتثِ چطوک سدى صفحِ ًوایص ،اًذاسُ گیزی ٍسى اًجام
ضذُ ٍ تؼذ اس  30ثاًیِ دستگاُ خاهَش هی ضَد .
.4اًذاسُ گیزی لذ ٍ ،سى ٍ BMI
تز رٍی سطح تزاسٍ ایستادُ،پس اس چطوک سدى صفحِ ًوایص ٍ اًذاسُ گیزی ٍسى ،ارتفاع سٌج را
تذٍى ساٍیِ ٍ تصَرت صاف تاالی سز خَد لزار دادُ ٍ رٍتزٍ را ًگاُ کٌیذ ،سپس دکوِ هیاًی ارتفاع
سٌج را فطار دادُ ٍ تِ آراهی ارتفاع سٌج را پائیي تیاٍریذ.خاهَش ضذى چزاؽ لزهش ارتفاع سٌج
ًطاًگز اًذاسُ گیزی صحیح دستگاُ تَدُ است .تا ضٌیذُ ضذى صذای "( "Bصذای ب اًگلیسی)
ًوایطگز لذ ٍ ،سى ٍ  BMIهحاسثِ ضذُ را  4هزتثِ ًوایص دادُ ٍ در آخز خاهَش هی ضَد.

تَجِ :تذٍى جَراب ٍ دهپائی اس تزاسٍ استفادُ کٌیذ ٍ ّوچٌیي اس خطک تَدى سطح تزاسٍ ٍ پاّا
اطویٌاى حاصل ًوائیذ.
دارای  4سٌسَر ّاضوٌذ در پایِ ّا (پاّا تِ هَاسات سٌسَرّا ٍ صاف لزار گیزد)
ّوزاُ تا تکٌَلَصی لزسضی ٍ فٌاٍری التزاسًَیک
ارتفاع تزاسٍ 20 :هیلیوتز (فَق تاریک)

.5در ٌّگام استفادُ اس ارتفاع سٌج اس صحیح لزار گزفتي دستگاُ تز رٍی سز خَد اطویٌاى حاصل
ًوائیذ.
تَجِ :لسوت تاریک جلَ ٍ لسوت پْي ػمة ٍ رٍی سز لزار هی گیزد(.هطاتك ضکل)

تَجِ :تذٍى جَراب ٍ دهپائی اس تزاسٍ استفادُ کٌیذ ٍ ّوچٌیي اس خطک تَدى سطح تزاسٍ ٍ پاّا
اطویٌاى حاصل ًوائیذ.

 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 طثمِ تٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ،
هاساصٍر ،فطارسٌج  ،تة سٌج،کوزتٌذ الغزی ،هزطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ،هحصَالت
گزهایی ٍ  ...است  ،تا لیوت 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.

گشیذُ ای اس هحصَالت ّایتک

اًَاع تزاسٍّای دیجیتال خاًگی ٍ تطخیصی

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 تزاسٍّای دیجیتال آضپشخا

HI-K72

HI-K75

HI-K86

HI-K92

HI-KS24

HI-KS28

اًَاع فطارسٌج ّای دیجیتال هچی ٍ تاسٍیی

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 هاساصٍرّای دستی،تالطتی،چطن،گزدى،رٍکص صٌذلی ٍ...

HI-LS83

HI-AH28-FS

HI-AH26-FS
HI-DT33

HI-BM114

HI-PM12

اًَاع رطَتت ساس ٍ هِ ساس ،گام سٌج ،تة سٌج  ،کوزتٌذ الغزی ،تزاسٍی چوذاى ٍ...

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

«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

