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 120Hהוראות הפעלה למד גובה שוקל דגם 
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 מאזני מד גובה – 120הנחיות שימוש למאזני 
 

 את אופן השימוש והתחזוקה של המאזניים. מתארה זמסמך 
 

 :הנחיות שימוש 
 

ס"מ ממנורת   50מקם את המאזניים קרוב לשקע החשמל ובמרחק של לפחות  •
 .פלורסנט

 חבר את ספק הכוח למאזניים ולאחר מכן לשקע בקיר.  •

 
 תחלו את עצמם.יאהמאזניים ידלקו ו •

 step up –המתן להודעת "עלה על המאזניים"  •

ידת למ במאזנייםהחדר מידת החום של מדידת דקות עד להתייצבות  15 -המתן כ •
 . מידת חום החדר מופיעה על הצג מים ימסוי. בדגמים תיתיהאמחום החדר 

 

 
 המאזנים מוכנים למדידת משקל וגובה. •

  

STEP UP 
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 :ביצוע המדידה
 

 ומבט לפנים.  פהזקו  עמידהבקש מהמטופל לעלות על המאזניים, פנים אל מול התצוגה ו

 
 לאחר העלייה על משטח השקילה. ידיתימהמדידה מתחילה 

 
  עת,לי קול בתדירות גבוהה מזו שהאוזן האנושית שומגמדידת מד הגובה מבוצעת ע"י 

 אך לטובת המשתמשים ישמעו מס' תקתוקים המעידים על מדידת הגובה. 
 

 התוצאות בצג. יופיעובסיום של המדידה 

 
 

 ( BMIוחישוב מסת גוף ) משקל, גובה
 

 על מנת לקבל מדידת גובה שמדידת הגובה רגישה לעמידה של המשתמש,  ןמכיוו
 .( מדידות3יש לבצע שלוש ) ,מהימנה
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 :מידע על שירות
 

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכוייל  
 כראוי. 

 
 במידה ונתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

 
 
 
 
 

 ,במקרה של תקלה
 .לפתוח את המכשיר אין

 מורשה: שירות להודיע למרכז יש  
 

 :לקוחות ארצימוקד שרות 
 

 מאזני שקל
 קיבוץ בית קשת

 גליל תחתון 1524700
 

 טל: 04-6629100
 פקס: 04-6629146

 
 


