HI-K72
تزاسٍی آضپشخاًِ دیجیتال تا قاتلیت
ًصة رٍی دیَار تا ساػت ٍ تایوز

ًحَُ استفادُ
هطخصات
.1ظزفیت 3 :کیلَگزم 3.0KG/6.6LB
.2دقت 1 :گزم
.3دهای هحل ًگْذاری( 0~ 40 :درجِ ساًتیگزاد)
.4هٌثغ تغذیِ  :تاتزی AAA× 2
ٍ.5احذ اًذاسُ گیزیg, lb:oz :
.6هحذٍدُ ضوارش 99 :دقیقِ ٍ  59ثاًیِ
.7خاهَش ضذى خَدکار تؼذ اس  60ثاًیِ
.8اتوام تاتزی:
.9ظزفیت تیص اس حذ:
.10سهاى12/ 24 :

صثح/ػصز
ساػت/تایوز
ٍاحذ ٍسى

ًوایطگز اتوام تاتزی
ٍسى هٌفی
ًوایطگز اًذاسُ گیزی

کلیذّای اجزایی
 : MINتٌظین دقیقِ (ثاًیِ)
 : HRSتٌظین ساػت (دقیقِ)
 : SETتٌظین تایوز/ساػت
 : ON/OFFکلیذ خاهَش/رٍضي
 : TAREػولکزد تارا (صفز کزدى ٍسى)
 g(24hr) / lb(12hr) : UNITاًتخاب ٍاحذ اًذاسُ گیزی ٍ ساػت

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

تٌظین ساػت
 .1پس اس ًصة تاتزی ،دستگاُ تِ صَرت اتَهاتیک تِ قسوت تٌظیوات ساػت ٍارد هی ضَد.
ٌّگاهیکِ دستگاُ در قسوت تٌظیوات ساػت تاضذ ًواد” “TMتز رٍی صفحِ ًوایص ضزٍع تِ
چطوک سدى هی کٌذ .تا فطزدى ٍ ًگِ داضتي کلیذ SETتزای  2ثاًیِ ضوا تِ قسوت تٌظیوات
ٍارد هی ضَیذ.
.2تا فطزدى کلیذ  HRSتِ قسوت تٌظین ساػت ٍارد هی ضَیذ.
.3تا فطزدى کلیذ  MINتِ قسوت تٌظین دقیقِ ٍارد هی ضَیذ.
.4تا یکثار فطزدى دکوِ  SETتٌظیوات تائیذ ًْایی ضذُ ٍ ًواد” “TMرٍی صفحِ ًوایص ثاتت
هی ضَد.
.5در صَرتیکِ تؼذ اس  20ثاًیِ تٌظیوات در قسوت ساػت ٍ سهاى اًجام ًطَد دستگاُ تِ
صَرت خَدکار اس تٌظیوات خارج هی ضَد.

 در صَرتیکِ تا فطزدى دکوِ ً UNITواد  gرا اًتخاب کٌیذ ،سهاى تِ صَرت 24ساػتِ
ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.
 در صَرتیکِ تا فطزدى دکوِ ً UNITواد  lbرا اًتخاب کٌیذ ،سهاى تِ صَرت 12ساػتِ
ًوایص دادُ هی ضَد.

تٌظین تایوز
.1تا فطزدى دکوِ ٍ SETارد تٌظیوات تایوز خَاّیذ ضذ ً،واد” “TMR” ٍ “00:00تز رٍی
صفحِ ًوایص دادُ هی ضَد.
 .2تا فطزدى ٍ ًگِ داضتي کلیذ  SETتزای  2ثاًیِ ضوا تِ قسوت تٌظیوات تایوز ٍارد هی ضَیذ.
.3تا فطزدى کلیذ  HRSتِ قسوت تٌظین ساػت ٍارد هی ضَیذ.
.4تا فطزدى کلیذ  MINتِ قسوت تٌظین دقیقِ ٍارد هی ضَیذ.
.5تا یکثار فطزدى دکوِ  SETتٌظیوات تائیذ ًْایی ضذُ ٍ ًواد” “TMRرٍی صفحِ ًوایص
ثاتت هی ضَد .تایوز اس ّواى لحظِ ضزٍع تِ ضوارش هی کٌذ.
.6تؼذ اس اتوام ضوارش تایوز ،صذای” “BBاًگلیسی تزای هذت  20ثاًیِ تِ گَش هی رسذ.
.7تا فطزدى ّز کذام اس کلیذّای  HRSیا  ٍ MINیا  SETصذا قطغ خَاّذ ضذ.
 40 .8ثاًیِ تؼذ اس قطغ ضذى صذا ،صفحِ دستگاُ سهاى را ًوایص هی دّذ.

ًحَُ اًذاسُ گیزی
 .1تایستی صفحِ تزاسٍ هطاتق ضکل رٍتزٍ تاس ضَد.

.2کلیذ  ON/OFFرا فطار دّیذ تا تزاسٍ رٍضي ضَد.
.3صثز کٌیذ تا صفحِ تزاسٍ ػذد” “0.0را ًوایص دّذ.
.4کلیذ  UNITرا تزای اًتخاب ٍاحذ فطار دّیذ.

.4کلیذ  UNITرا تزای اًتخاب ٍاحذ فطار دّیذ.
.5هادُ هَرد ًظز را تز رٍی تزاسٍ قزار دّیذ ٍ صثز کٌیذ.
.6هقذار اًذاسُ گیزی ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد.
 .7در صَرتیکِ تؼذ اس  60ثاًیِ اًذاسُ گیزی دیگزی اًجام ًطَد دستگاُ تِ صَرت خَدکار
سهاى را ًوایص هی دّذ.
اضافِ کزدى هَاد
در صَرتیکِ هی خَاّیذ چٌذ هادُ را در سیٌی تزاسٍ ٍسى کٌیذ تایستی دکوِ TAREرا فطار
دّیذ تا ّز کذام تِ صَرت هجشا اًذاسُ گیزی ضَد.

طزیقِ ًصة
 2حفزُ تِ اًذاسُ فاصلِ جای پیچ ّای تزاسٍ در دیَار ایجاد کزدُ ٍ سپس پیچ ّا را تِ هیلِ
قزار دادُ ضذُ در جؼثِ تزاسٍ سدُ ٍ تِ دیَار پیچ کٌیذ ٍ سپس تزاسٍ را تِ هیلِ ٍصل کٌیذ.

 درتارُ ضزکت ّایتک
ّایتک سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ سالهتی اس جولِ
تجزتِ در
درتارُ سالْا
کاًادا تا
ّایتک
ضزکت

ضزکت ّای هطزح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحصَالت در جْاى هحسَب هی ضَد ٍ ،اکٌَى ضزکت فارُ
ضزکت ّایتک کاًادا تا سالْا تجزتِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ سالهتی
تا ضٌاسایی ًیاسّای جاهؼِ ایزاًی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ اًحصاری ّایتک کاًادا هفتخز تِ ارائِ
اس جولِ ضزکت ّای هطزح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحصَالت در جْاى هحسَب هی ضَدٍ ،
هحصَالت ٍ خذهات پس اس فزٍش در ایزاى است .
اکٌَى ًیش تا ضٌاسایی ًیاسّای جاهؼِ ایزاًی ایي ضزکت تِ ػٌَاى ًوایٌذُ اًحصای
ّایتک هحصَالت خَد را تا تزتزیي استاًذاردّای جْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌذی هتٌَػی اس
ّایتک کاًادا هفتخز تِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهات پس اس فزٍش در ایزاى است .
تزاسٍ ،هاساصٍر ،فطارسٌج ،تة سٌج ،هزطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ٍ  ...است را تا قیوت
ضزکت ّایتک هحصَالت خَد را تا تزتزیي استاًذاردّای جْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌذی
هٌاسة ٍ کیفیت تزتز تِ هطتزیاى ػزضِ هی ًوایذ ٍ تِ هٌظَر تزآٍردُ ساختي تواهی
هتٌَػی اس تزاسٍ ،هاساصٍر ،فطارسٌج ،تة سٌج ،هزطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ٍ ...
ًیاسّای هصزف کٌٌذگاى ،تطَر هستوز تز تٌَع هحصَالت خَد هی افشایذ.
است را تا قیوت هٌاسة ٍ کیفیت تزتز تِ هطتزیاى ػزضِ هی ًوایذ ٍ تِ هٌظَر
تزای دستزسی تِ اطالػات تیطتز تِ سایت ّای سیز هزاجؼِ ًوائیذ.
تزآٍردُ ساختي تواهی ًیاسّای هصزف کٌٌذگاى ،تطَر هستوز تز تٌَع هحصَالت خَد
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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

