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  وظائف 6وزن شخصي 

  دلیل المستخدم
  
  

 
 

  

 

 TPP-

. عزیزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ دلیل المستخدم ھذا مع مراعاة تعلیمات السالمة وتعلیمات االستخدام
  .لتعلیماتا انصح المستخدمین المحتملین بھذه

 .قم بإخراج الجھاز من العبوة ، مع االحتفاظ بجمیع العبوات. احتفظ بھا الستخدامھا الحقًا
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  تحذیرات مھمة

  
 یرجى قراءة دلیل التعلیمات بعنایة قبل استخدام ھذا الجھاز.  
 یرجى االحتفاظ بدلیل التعلیمات ھذا.  
 استخدمھ باتباع التعلیمات الواردة في التعلیمات. ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.  
 لى الماءحتوي عتھاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو الدش أو األحواض أو األوعیة األخرى التي الج ھذا ال تستخدم.  
 ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بالقرب من بقع الماء.  
 ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بید مبللة أو رطبة.  
 اتمنتجن الیتوافق ھذا الجھاز مع المعاییر الساریة المتعلقة بھذا النوع م.  
 انصح المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات.  
 ال تترك الجھاز أبًدا دون مراقبة أثناء استخدامھ .  
 و كن یقًظاأناولھم احتفظ بالجھاز بعیًدا عن مت. ال یدرك األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة مخاطر استخدام األجھزة المنزلیة 

من ضعف  الذین یعانون) بما في ذلك األطفال(م من قبل األشخاص تخدالالسجًدا في وجودھم ألن ھذا الجھاز غیر مخصص 
شرافھم من إأو  / والقدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة ، أو الخبرة والمعرفة ، ما لم یتمكن الشخص المسؤول عن سالمتھم 

  .إعطائھم التعلیمات الالزمة في استخدام الجھاز
 الصغار أو المعاقین باللعب بھا طفاللأل ھذا الجھاز لیس لعبة ، فال تسمح .  
  كیس بالستیك ، كرتون ، بولیسترین (من أجل حمایة األطفال ، ال تترك العبوة (..  

  : وال تدعھم یلعبون باألفالم البالستیكیة
  .ھناك خطر االختناق

 ال تغمر ھذا الجھاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب من األسباب .  
 حونالص ال تضعھ في غسالة.  
 ال تقم أبًدا بتثبیت الجھاز بالقرب من األسطح الساخنة .  
 قم دائًما بتثبیت ھذا الجھاز في بیئة جافة.  
 ھازرر بالجقد تشكل خطورة على المستخدم ویمكن أن تلحق الض. ال تستخدم أبًدا ملحقات ال توصي بھا الشركة المصنعة.  
 ال تقم بلف سلك الطاقة حول الجھاز أو ثنیھ.  
 على عدم تغطیة الجھاز أو وضع أي شيء علیھ یًضارص أاح .  
  

مؤھل  فني من الشركة المصنعة أو قسم خدمة ما بعد البیع الخاص بالمستورد أو أي شخص: شخص من نفس المؤھالت(*) 
  . ومخّول ومختص لتنفیذ ھذا النوع من اإلصالح

  
  احتیاطات االستخدام

  
  . ي جزء آخر مكسوًرا أو تالفًا بأي شكل من األشكالأو أاجي ال تستخدم الجھاز إذا كان الجزء الزج -
  . أو حركھ بعنایة /تعامل مع الجھاز و  -
  .ال تصب أي سائل على الجھاز -
  ال تخطو على المیزان باألحذیة أو األقدام المبللة أو  -

  . الجوارب المبللة
  . أو الجھاز /الزجاج و رر بالض تجنب وضع أي أشیاء أو أشیاء على المیزان والتي یمكن أن تلحق -
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  الخصائص المحددة للجھاز
  

  ) BIA(یستخدم میزان الحمام ھذا تقنیة التحلیل الكھربائي الحیوي  -
) آمنة(اقة التي تقیس مستویات الدھون والماء في الجسم عن طریق إرسال إشارة كھربائیة منخفضة الط

  .لعظامضالت واستویات الدھون والماء والعید ملتحدیتم تحلیل ھذه اإلشارة بواسطة النظام . عبر الجسم
  . یستخدم ھذا النظام مستشعرات عالیة الدقة ، وھو أكثر دقة من الحسابات التقلیدیة

 علماتمباإلضافة إلى معاییر مثل الوزن ونسبة الدھون في الجسم ، یقوم ھذا الشخص بحساب وعرض  -
  ).مؤشر كتلة الجسم(مؤشر كتلة الجسم 

في لتشخیص ه ال یكالوزن وحد. أداة اخترعھا األطباء لتقییم المخاطر الصحیة المرتبطة بزیادة الوزن: سمالج مؤشر كتلة
ر یتم حساب مؤش ...متًرا  1.90متًرا أو  1.50كیلوجراًما إذا كنت  90وھذا ال یماثل وزنك . السمنة أو زیادة الوزن

ض یما أمراقییم المناطق المعرضة للخطر ، وال ست لتعتباثم تم وضع . كتلة الجسم بقسمة الوزن على مربع الطول
  .القلب واألوعیة الدمویة

لكن ال یمكن عاًما ، و 65و  20یعتبر مؤشر كتلة الجسم طریقة موثوقة للبالغین الذین تتراوح أعمارھم بین 
ن لدیھم یالذ شخاصاستخدامھ للنساء الحوامل أو المرضعات أو الریاضیین الذین یمارسون ریاضة التحمل أو األ

  بنیة عضلیة جًدا
  . الجزء الزجاجي مصنوع من زجاج مقّسى عالي الجودة ، ومسند القدمین أنیق وعصري -
  . أشخاص 10یمكن حفظ البیانات الشخصیة في ذاكرة الجھاز لما یصل إلى  -

  
  التركیب 

  
  . افتح حجرة البطاریة في قاعدة المیزان وقم بتركیب البطاریات -
  سطحة ومستویةیة مأرض ضع الجھاز على -
  ، " 0.0"أثناء الوزن ، عندما تعرض الشاشة  -

   kg / lb / stالختیار وحدة الوزن المطلوبة  أو  یمكنك الضغط  -
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الوزن الكالسیكي  .1

  
  ضع المقیاس على أرض مستویة 

  اضغط على المقیاس الذي سیتم تشغیلھ تلقائیًا
  . ظھر النتیجة بصوت صفیروست یزانقف بثبات على الم
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  ".0.0"ثانیة بعد عرض  30سیتم إیقاف تشغیل المیزان تلقائیًا إذا لم یكن ھناك وزن لمدة : مالحظة
  

  یزن مع التحلیل. 2
  

  :إدخال البیانات الشخصیة -
  . في وضع تحلیل الجسم" SET"اضغط على مفتاح 

  . لتاليمرة أخرى للتأكید وانتقل إلى الرقم ا" SETUP"اضغط على ) 9إلى  0من (كرة الذااختر رقم •/•"إضغط على 
  

  االرتفاع ، → العمر → الجنس → ) الشخص( Pترتیب إدخال البیانات ھو : مالحظة
  :انظر العرض أدناه

  

   
  

  
  

  

 LCDعند تركیب البطاریات ، سیتم عرض شاشة 
 ".8888"أوالً 

، ثم یمكنك " LCD "0.0 kgبعد ذلك ، تعرض شاشة 
ض تم عرسی. وزن نفسك ، في المرة األولى كاختبار

 .وزنك الحقیقي في المرة الثانیة

  •P0 ～ P9: المستخدم
  

  ) ذكر(ذكر : الجنس
  أو 

  ، ) أنثى(أنثى 
  

، ثم اضغط ) عاًما 80إلى  10من (إدخال العمر 
  . للتأكید" Reg"على 
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  ". SETUP"في حالة وجود أي بیانات خاطئة ، یمكن للمستخدم تغییرھا باستخدام : ظةحمال
  

ئویة لكتلة ، ستظھر على الشاشة النسب الم" 0"عرض  4بعد ) بدون أحذیة أو جوارب(للوقوف ، دون تحریك ، على المیزان 
  . ، ثالث مرات. الدھون والماء والعضالت والعظام ومؤشر كتلة الجسم

  
  : لبیانات الشخصیة المسجلةر ااخت -

  . مستخدمین 10یمكن لھذا المقیاس تخزین بیانات 

  . سیجد المعلومات المسجلة بالفعل عندما یختار المستخدم سلسلة البیانات الخاصة بھ مع 
  
  . تأكد من أن القدم مكشوفة ونظیفة وأنھا تالمس المستشعرات الموجودة على السطح تماًما -
-   

  
      

  
  
  
  
  
  
  

 .، سیتم عرض القیاسات على الشاشة" 0"عروض متتالیة لـ  4بعد 

 

، ثم اضغط على ) سم 220إلى  100(ادخال الخصر 
 .للتأكید" ریج"

  الخاصة بك  جمیع المعلومات بعد بضع ثوان ، سیتم عرض
 "0.0"ثم ستعود الشاشة إلى 

   
ل الجسم  لتحل

  یعرض الجھاز أوالً 
 البیانات المدخلة في ذاكرة الجنس والعمر 
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  الوزن ،٪ الدھون ،٪ الماء ، العضالت ، العظام ، مؤشر كتلة الجسم

  
  . مرات متتالیة قبل إیقاف تشغیل المقیاس تلقائیًا 3ستظھر نتائج االختبار 

  
  

  البیانات
  

  الوزن
  كجم 150-0السعة  .1
  كجم 150كجم إلى  6زن من الو قیاس .2
  كجم 0.1التخرج  .3

  
  كتلة الدھون

  ٪37٪ إلى 18من  .1
  

  محتوى الماء
  ٪ 0.1± زیادة  .1
  ٪ 66٪ إلى 37.8من  .2

  
  عضالت
  ٪ 0.1± زیادة  .1
  ٪40٪ إلى 34من  .2

  
  وزن العظام

  ٪ 0.1± زیادة  .1
  ٪3.2٪ إلى 1.8من  .2

  
  )BMI(مؤشر كتلة الجسم 

  ٪ 0.1± زیادة  .1
  .)ؤشر ولیس نسبة مئویةھو مرقم ھذا ال( 30إلى  18من  .2
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لعظام الت وانظًرا لالختالفات من منطقة جغرافیة إلى أخرى ، فقد تختلف مستویات الدھون في الجسم والماء والعض .3
  . ومؤشر كتلة الجسم

  . یتم إعطاؤھم كمرجع .4
خدم لتي تستالیة التالن یكون من الضروري إعادة برمجة البیانات الشخصیة في المرة . ال تنس رقم المفتاح الشخصي .5

  .فیھا المقیاس

   أو  استخدم المفتاح الشخصي المحفوظ بالفعل بالضغط  .6
  .وعرض الرقم المقابل على الشاشة

  
    ھذه المادة مخصصة لزیادة وزن األشخاص فقط• : ملحوظة

  . كل نسبة یتم التعبیر عنھا مستقلة•   
  . عضالت والعظام تحتوي على الماء والدھونن ال٪ أل100قد یتجاوز إجمالي جمیع النسب المئویة للشخص نفسھ 

للماء  بة المئویةن النسموزن العضالت أو العظام ، معبًرا عنھ بالنسبة المئویة ، یأخذ جمیع العناصر المختلفة ، بما في ذلك جزء 
  .والدھون التي تم التعبیر عنھا بالفعل

  التنظیف والصیانة
  
  .رة وعن المناطق شدیدة الرطوبةلحرادر ااحتفظ بالجھاز بعیًدا عن جمیع مصا .1
  .للحصول على نتیجة دقیقة ، ضع المقیاس على أرض مستویة وصلبة وغیر زلقة .2
  . نظف المیزان فقط بمنظف محاید وقطعة قماش مبللة أو إسفنجة .3
  . قم بإزالة البطاریات إذا كنت لن تستخدم المیزان لفترة طویلة وقم بتخزینھ في مكان نظیف وجاف .4
  . أو إصالح المیزان تحاول فكال  .5
  .ال تسقطھا أو تقفز علیھا. استخدم المیزان بعنایة .6
  

  مشاكل خاصة
  
ور وإال فقد یجب أن تخرج من المیزان على الف". Err"كجم ، فسیتم عرض  150إذا تجاوز الوزن السعة القصوى البالغة  .1

  .تتلف
  .، فیجب استبدال البطاریات" Lo"إذا تم عرض  .2
أو أكبر من  ،٪ 5إما أنھ أقل من (، فھذا یعني أن المقیاس غیر قادر على إعطاء مؤشر كتلة الجسم " Err2"إذا تم عرض  .3

50٪ (  
لة اتف المحمول الھومث(ھذا الجھاز عبارة عن أداة إلكترونیة وقد یتأثر بأجھزة اإلرسال الالسلكي المستخدمة في مكان قریب  .4

  ). فران المیكروویفوأجھزة الرادیو وأجھزة االتصال الالسلكي وأ
م ل أو قإذا لم یتم عرض الشاشة بشكل صحیح أو قدمت معلومات غیر صحیحة ، فحرك الجھاز بعیًدا عن أي مصدر تداخ .5

  . بإیقاف تشغیل المصدر المعني أثناء استخدام المیزان الخاص بك
  

 سمین زیادة الوزن زوجة رجل عمر

12-20 >15.0 15.0-21.0 21.0-26.0  <26.0 

20-40 >17.0 17.0-23.0 23.0-28.0  <28.0 

40-60 >18.0 18.0-24.0 24.0 - 290  <29.0 

 <60 >19.0 19.0-25.0 25.0 - 30.0  <30.0 

  )٪(جدول توزیع كتلة الدھون  -
  

  رجل
  

 سمین زیادة الوزن عادي نحیف  عمر

12-20 >15.0 15.0-21.0 21.0-26.0  <26.0 
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20-40 >17.0 17.0-23.0 23.0-28.0  <28.0 

40-60 >18.0 18.0-24.0 24.0 - 290  <29.0 

 <60 >19.0 19.0-25.0 25.0 - 30.0  <30.0 

  
  زوجة

  
  

  BMIمؤشر كتلة الجسم 
  

 نحیف 18.5 •
 عادي 25 • 18.5
 ضخم 30 25.0

 سمین 30≥
  

  تغییر البطاریات
  

  .ى تغییر البطاریاتأو لم یعد المقیاس یعمل ، فقد تحتاج إل" منخفضة"عندما تظھر الشاشة 
  .قم بإزالة غطاء حجرة البطاریة الموجود في الجزء الخلفي من الجھاز

  )على القمة. (+ استبدل البطاریتین بأخرى جدیدة مماثلة ، مع مراعاة اتجاه القطبیة المشار إلیھ
  .أغلق الغطاء

  ضمان
  

  .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة
  . شھًرا من تاریخ الشراء 12لمدة ھذا الجھاز مضمون 

  : وثائق الضمان ھي
  الفاتورة و • 
  .مختومة ومكتملة) الموجودة على جانب الصندوق أو أسفلھ(شھادة الضمان • 

  .بدون ھذه المستندات الداعمة ، ال یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
عن طریق  لتصنیعالجھاز أو الملحقات الناتجة عن عیب في المواد أو خالل فترة الضمان ، نتحمل المسؤولیة مجانًا عن عیوب ا

  .اإلصالح أو االستبدال
  !ال تؤدي خدمات الضمان إلى تمدید فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جدید

  في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجھاز بالكامل إلى الوكیل الخاص بك ، 
  .الشراءمصحوبة بإثبات في عبوتھ األصلیة

  !إن كسر الزجاج أو األجزاء البالستیكیة ھو مسؤولیتك في جمیع األحوال
  فرش الكربون: على سبیل المثال(عیوب في الملحقات أو أجزاء التآكل 

  المحركات ، الخطافات ، سیور الدفع ، جھاز التحكم عن بعد االحتیاطي ، الفراشي
  وكذلك التنظیف أو الصیانة أو) ذلكمع األسنان االحتیاطیة وشفرات المنشار وما إلى 

  !استبدال األجزاء المستھلكة غیر مضمون وبالتالي یمكن تحمیلھ
  .یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي

  بعد انتھاء فترة الضمان ، یمكن إجراء اإلصالحات ،
  .مقابل الدفع ، عن طریق التجارة المتخصصة أو خدمة اإلصالح

  .ل األجنبيیسقط الضمان في حالة التدخ
  

  خصائص تقنیة
  

  رطالً  330 /كجم  150: السعة -
  لتر 0.2 /كجم  0.1: التخرج -

 سمین زیادة الوزن عادي نحیف عمر

12-20 >18.0 18.0-28.0 28.0 - 33.0  <33.0 

20-40 >20.0 20.0-30.0 30.0 - 35.0  <35.0 

40-60 >21.0 21.0-31.0 31.0 - 36.0  <36.0 

 <60 >22.0 22.0 - 32.0 32.0 - 37.0  <37.0 
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  كجم 152~ كجم  6: نطاق الوزن -
  )مرفق(أو ما شابھ ذلك  CR-2032فولت  3مصدر الطاقة بطاریتان  -
  جرام 1500وزن الجھاز  -

  
  قد تتغیر المواصفات دون إشعار

  
 صمیم ھذا الجھازتم ت. اختباره وفًقا لجمیع التوجیھات األوروبیة المعمول بھا ، وقد تم CEیتوافق ھذا الجھاز مع توجیھات 

  .وتصنیعھ وفقًا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنیة
  

   Sotech Internationalالمنتج مستورد من قبل 
"LE PERIPOLE" N ° C111  115إلى 

33 ،Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous bois - فرنسا 
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  معلومات عام

  
  .یعني توصیة لقراءة األشیاء الھامة الواردة في الدلیل" كتاب مفتوح"رمز 

  
طر خال تفتحھ ، فقد یمثل ذلك . لتحذیر المستخدم من وجود تیار داخل الجھاز" LIGHTNING"یستخدم رمز 

  .التعرض لصدمة كھربائیة
  

  .ستخدم من وجود تعلیمات تشغیل وصیانة مھمة في الدلیلالم" QUESTION POINT"یحذر رمز 
  

توءات نالمشطوب عدم استخدام الجھاز مطلًقا في الحمام أو تحت الدش أو بالقرب من " حوض /دش "یعني رمز 
  .)أمتار IP20 3الحد األدنى للمسافة . (المیاه

  
 ،ایة عمرھا یعني أنھ في نھ) إللكترونیةنفایات المعدات الكھربائیة وا( WEEEالمشطوب ، والمختصر " BIN"رمز 

ي لنفایات فاترداد یساعد اس. یجب أال یتم إلقاؤھا في النفایات المنزلیة ، ولكن یجب إیداعھا في مركز الفرز المحلي
  .الحفاظ على بیئتنا

  
صابة خطر اإل(. المستخدم من أن البخار قد یتسرب من الجھاز ویتخذ جمیع االحتیاطات الالزمة" البخار"یحذر رمز 

  )بحروق
  

ألساسیة متطلبات اھو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، واالختیاریة ، والتي تترجم ال" CEعالمة "رمز 
  .ھذه المعاییر لیست إلزامیة ولكنھا تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة. إلى مواصفات فنیة

  
ن مملیة یتم ویر ھي عإعادة التد. یة بالحاجة إلى إعادة تدویر نفایاتھمالمستھلكین على درا" إعادة التدویر"یجعل رمز 

جزئیًا  كلیًا أو )منزلیةالنفایات الصناعیة أو ال(خاللھا إعادة استخدام المواد التي یتكون منھا المنتج في نھایة عمره 
   .وإعادة إدخالھا في دورة اإلنتاج األولیة

  
   .متوافق وقد یتالمس مع الطعامیعني أن الجھاز " GLASS / FORK"رمز 

  
لمواد ادة من امالمتعلقة بحمایة البیئة أنھ بالنسبة لكل ) تقیید استخدام بعض المواد الخطرة( ROHSتشھد الرمز 

ن الحد ، فإ PBDEو  PBBمنتجات حمایة اللھب • الكروم سداسي التكافؤ • الرصاص • الزئبق • الخطرة الخمس 
  .الكادمیوم• ٪ للسادس 0.01٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.1أقل من األقصى للتركیز یساوي أو 

ال یتطلب ھذا . كل من العزل األولي والعزل اإلضافي. یعني العزل المزدوج" DOUBLE SQUARE"رمز 
  .یقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانیة. الجھاز أي اتصال أرضي بموصل حمایة مؤرض

  
  ).رارةحمیزان : مثال(ي أنھ یمكن استخدام الجھاز على الجلد أو في الفتحات البشریة یعن" رجل"الرمز 

 



رمز سلة المهمالت المزود بعجالت "هذا الرمز معروف أيًضا باسم 
عندما يتم توضع هذا الرسم على ". Xوعليها عالمة 

البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من /المنتج
جهزة يتم التخلص من األ. البطاريات مع نفايات المنزل العامة/المنتج

والتي اإللكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى،/الكهربائي 
وتعاونك هو .تلبي احتياجات االستعادة وإعادة تدوير المواد داخله
قرب ولمعرفة أ.ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة

.التفاصيل من المتجراطلب منشأة تخلص، 

تغيير بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق
.دليل التعليمات دون إشعار سابق

، لخدمة العمالء والحصول على قطع الغيار
يُرجى االتصال على رقم 

+ 212522344751

service@outipro.ma 

.بموجب ترخيصOutiproشركة طرفمن ُمستورد
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca

 Techwoodھي العالمة التجاریة المسجلة لشركة 
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