
คูมือการใชงาน เคร่ืองช่ังน้ําหนักวัดมวล BF950

เรียนคุณลูกคา 

ขอขอบคุณท่ีเลือกสินคาของเรา เรามีช่ือเสียงเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผานการ

ทดสอบอยางละเอียด อาทิเชน อุปกรณใหความอบอุน เคร่ืองช่ังน้ําหนัก เคร่ืองวัดความดัน

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด เคร่ืองนวด อุปกรณดานความงาม อุปกรณ

สําหรับเด็ก และเคร่ืองกรองอากาศ โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงาน และเก็บรักษา

สําหรับการใชงานคร้ังตอไป

เน้ือหา

1. ทําความรูจักผลิตภัณฑ   8. การใชงาน

2. สัญลักษณ และความหมาย        9. การอานคาการประเมิณผล

3. คําเตือนดานความปลอดภัย   10. ฟงกชันอ่ืนๆ

4. รายละเอียดขอมูล    11. การทําความสะอาด

5. คําอธิบายสวนตางๆ    12. การกําจัด 

6. การเร่ิมตนการใชงานเคร่ืองช่ังน้ําหนัก  13. ปญหาและความหมาย

7. การเร่ิมตนการใชงาน Application

อุปกรณในกลองสินคา

• คูมือการใชงานแบบยอ

• เคร่ืองช่ังน้ําหนักวัดมวล BF950

• ถาน AAA 1.5V : 4 กอน

• คูมือการใชงานแบบละเอียดภาษาไทย

1. ทําความรูจักผลิตภัณฑ

ฟงกชันตางๆ

เคร่ืองช่ังน้ําหนักวัดมวลน้ี สําหรับช่ังน้ําหนัก ประมวลผลรางกาย บนพ้ืนฐานการออก

กําลังกายของคุณ อุปกรณน้ีสําหรับใชสวนบุคคลเทาน้ัน

เคร่ืองช่ังน้ีสามารถใชงานไดถึง 8 ผูใชงาน และมีฟงกชันการวัดมวลดังตอไปน้ี

• การวัดน้ําหนักและดัชนีมวลกาย

• คํานวณเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย

• การคํานวณปริมาณน้ําในรางกาย

• คํานวณเปอรเซ็นตของกลามเน้ือ

• การคํานวณมวลกระดูก

• การคํานวณอัตราการเผาผลาญพ้ืนฐานและกิจกรรมการเผาผลาญอาหาร

• ไฟสี LED เพ่ือแสดงระยะบรรลุเปาหมาย

มีฟงกชันการใชงานดังตอไปน้ี

• สามารถเปล่ียนหนวยระหวาง กิโลกรัม “kg”, ปอนด “lb” และ สโตน “st”

• เวลาและอุณหภูมิแสดงเม่ือเปดใชงาน (นาิกา 24 ช่ัวโมงและ °C สําหรับการต้ังคา

  กิโลกรัม, นาิกา 12 ช่ัวโมงและ °F สําหรับการต้ังคา lb / st)

• ฟงกชัน Tare Function (การทดน้ําหนัก)

• โหมดสําหรับผูหญิงต้ังครรภ

• ระบบปดเคร่ืองอัตโนมัติ

• แจงเตือนเม่ือถานออน

• จดจําผูใชงานอัตโนมัติ

• หนาจอ LCD แสดงตัวยอช่ือผูใชงาน 3 ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)

• บันทึกคา 30 คร้ังลาสุด สําหรับผูใชงาน 8 ทาน หากแตไมสามารถโอนถายขอมูล

  เขาสู Application ได

• เคร่ืองช่ังน้ีมีระบบ Bluetooth® (ประหยัดพลังงาน) สงผานคล่ืนความถ่ี 2.4 - 2.48 GHz

การจัดเก็บและการบํารุงรักษา

ความแมนยําในการวัดและอายุการใชงานของอุปกรณข้ึนอยูกับการดูแลของผูใชงาน

iOS ≥ 8.0, AndroidTM ≥ 4.4, Bluetooth® ≥ 4.0.

List of compatible devices:

โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการใชงานท่ีปลอดภัย และเก็บรักษาสําหรับการใชงานคร้ังตอไป

• บุคคลท่ีผานการศัลยกรรมทางการแพทย (อาทิเชน ใสเคร่ืองกระตุนหัวใจ ) หามใชเคร่ืองช่ัง

  น้ําหนักน้ีโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการรบกวน และการทํางานของเคร่ืองจะไมสมบูรณ

• หากต้ังครรภใหใชเคร่ืองช่ังในโหมดต้ังครรภเทาน้ัน (ดูท่ี "โหมดการต้ังครรภ").

• หามยืนท่ีขอบดานใดดานหน่ึงของเคร่ืองช่ัง มิเชนน้ันอาจพลิกได

• ถานเปนอันตราย หามกลืนกิน เก็บถานและเคร่ืองช่ังใหหางจากเด็กเล็ก หากกลืนกินถาน

  เขาไป ตองไดรับความชวยเหลือจากแพทยทันที

• ใหเด็กอยูหางจากวัสดุบรรจุภัณฑ (เส่ียงตอการสําลัก)

• ขอควรระวัง! อยาข้ึนเหยียบขณะเทาเปยก หรือเม่ือพ้ืนผิวของเคร่ืองช่ังเปยก - อันตราย

  จากการล่ืนไถล!

• หากผิวหรือตาของคุณสัมผัสกับของเหลวถานใหลางบริเวณท่ีท่ีไดรับผลกระทบดวยน้ํา

และควรพบแพทย

•       อันตรายจาการสําลัก! เด็กเล็กอาจกลืนหรือสําลักถาน เก็บถานใหอยูในท่ีมิดชิด

ยากตอการเขาถึงของเด็กเล็ก

•  สังเกตเคร่ืองหมายบวก (+) และลบ (-) สัญญาณข้ัวของถาน และ ชองใสถาน

สัญลักษณดังตอไปน้ีจะถูกใชในคูมือน้ี

ระบบท่ีรองรับ

2. สัญลักษณ และความหมาย

คําเตือน

3. คําเตือนดานความปลอดภัย

หมายเหตุ การจัดการถาน

คําเตือน  แสดงใหเห็นความเส่ียงของการบาดเจ็บ หรือผลเสียตอสุขภาพ

สําคัญ  หมายเหตุความปลอดภัยแสดงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ

 /อุปกรณเสริม

สําคัญ

หมายเหตุ ขอมูลสําคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานบอยเลอร

• หากถานมีการร่ัวไหลใหใสถุงมือปองกันและทําความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง

• เก็บรักษาถานจากความรอนมากเกินไป

• ความเส่ียงของการระเบิด! หามโยนถานเขาไปในกองไฟ

• ไมชารจหรือใชถานลัดวงจร

• ถาไมไดใชอุปกรณเปนระยะเวลานาน, ควรถอดถานออกจากชองใสถาน

• ใชถานชนิดเดียวกันหรือเทียบเทากันเทาน้ัน

• ควรเปล่ียนถานท้ังหมดในคราวเดียวกัน

• หามใชถานชารจ

• อยาถอดแยกช้ินสวนเปดหรือบดถาน

• หามวางส่ิงของตางๆ ทับตัวเคร่ือง เม่ือไมไดใชงาน

• ปองกันจากการกระแทก ความช้ืน, ฝุน, สารเคมี, ความผันผวนของอุณหภูมิ และแหลง

  ความรอนท่ีใกลเกินไป (เตา, หมอน้ํารอน)

• อยากดปุมแรงจนเกินไป หรือใชวัสดุปลายแหลม

• อยาวางใกลพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง หรือสนามแมเหล็ก (เชน โทรศัพทมือถือ)

       หมายเหตุท่ัวไป

• เคร่ืองช่ังน้ีเหมาะสําหรับการใชสวนบุคคล และไมควรใชทางการแพทย หรือทางธุรกิจ

• โปรดทราบวาอาจเกิดความคลาดเคล่ือนทางเทคนิค ซ่ึงหมายความวาผลอาจแตกตางกัน 

  เพราะเคร่ืองช่ังไมไดถูกออกแบบสําหรับการใชงานทางการแพทยมืออาชีพ

• ในกรณีของการช่ังท่ีแตกตางกัน (ระหวางเคร่ืองช่ังและแอป) ใหใชคาท่ีช่ังไดท่ีแสดงบน

  เคร่ืองช่ังเทาน้ัน

• สามารถรับน้ําหนักสูงสุดได 180 กก. (396 ปอนด, 28 สโตน) สําหรับคาน้ําหนัก 

  มวลกระดูก จะแสดงคาท่ีเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 100 กรัม (£0.2 ปอนด)

• การแสดงคามวลไขมันในรางกาย มวลน้ํา และเปอรเซ็นตกลามเน้ือ จะแสดงคาท่ีเพ่ิมข้ึน

  คร้ังละ 0.1%

• พลังงาน (Calorie) แสดงผลความละเอียดอยูท่ี 1 กิโลแคลอร่ี

• เม่ือสินคาถึงมือลูกคา เคร่ืองช่ังน้ําหนักไดถูกต้ังคามาในหนวย กิโลกรัม และเซนติเมตร 

  สามารถเปล่ียน ต้ังคาหนวยตางๆ ไดในแอป

• วางเคร่ืองช่ังบนพ้ืนท่ีม่ันคง เพ่ือความแมนยําของคาท่ีช่ังได

• หากตองการสงซอมสินคา ตองสงเขาศูนยบอยเลอร หรือตัวแทนจําหนายเทาน้ัน 

  กอนสงซอมควรตรวจสอบเบ้ืองตน เชน การลองเปล่ียนถานใหม

• เราขอรับประกันวาผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับ the European R&TTE Directive 

  1999/5/EC.กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหากตองการขอมูลเพ่ิมเติม เชน ใบรับรอง

  มาตรฐาน (Declaration of Conformity)

สําคัญ

หนาท่ี 1



4. รายละเอียดขอมูล

หลักการช่ัง

เคร่ืองช่ังน้ีทํางานในระบบ B.I.A (bioelectric impedance analysis) ซ่ึงจะชวยช่ัง

ความสัมพันธทางกายภาพภายในไมก่ีวินาที โดยใชวิธีการตรวจสอบกระแสไฟฟาท่ีไมเปน

อันตราย เปอรเซ็นตไขมันในรางกายและความสัมพันธทางกายภาพอ่ืนๆ ในรางกายจะถูก

กําหนด โดยการช่ังความตานทานไฟฟา (impedance) และการคํานวณคาคงท่ีข้ึนอยูกับ

ตัวแปรของแตละบุคคล เชนอายุ, ความสูง, เพศ และระดับของกิจกรรมเน้ือเยื่อของ

กลามเน้ือ และน้ํามีการนําไฟฟาท่ีดี ดังน้ันจึงมีความตานทานต่ํา กระดูก และ เน้ือเยื่อ

ไขมันในทางกลับกันมีการนําไฟฟาต่ํา แทบจะไมตอบสนองเปนผลมาจากความตาน

ทานสูงมาก

โปรดทราบวาคาท่ีไดจากการวินิจฉัย เปนเพียงการประมาณของการวิเคราะหขอมูล

ทางการแพทยท่ีเกิดข้ึนจริง เฉพาะแพทยผูเช่ียวชาญอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบไขมัน

ใน รางกาย, มวลน้ํา, รอยละของกลามเน้ือ และโครงสรางกระดูก โดยใชวิธีการทาง

การแพทย (เชน การตรวจเอกซเรยคํานวณ)

เคล็ดลับท่ัวไป

• หากเปนไปไดควรช่ังน้ําหนักในเวลาเดียวกันของแตละวัน (โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนเชา) 

  หลังจากเขาหองน้ํา ทองวางและไมสวมใสเส้ือผา เพ่ือผลท่ีแมนยํา

• ท่ีสําคัญสําหรับการช่ังวัดมวลไขมันในรางกาย ช่ังดวยเทาเปลาและฝาเทาช้ืนเล็กนอย 

  หากแหงสนิทจะสงผลในการช่ังท่ีไมนาพอใจ เน่ืองจากการนําไฟฟาไมเพียงพอ

• ตองไมมีการสัมผัสทางผิวหนังระหวางเทาขานองหรือตนขาของคุณ ไมเชนน้ันการช่ังไม

  สามารถทําไดอยางถูกตอง

• ยืนตัวตรง ม่ันคง ขณะช่ัง

• รอประมาณ 1 ช่ัวโมง หลังจากการออกกําลังกาย

• รอประมาณ 15 นาที หลังต่ืนนอนในตอนเชา เพ่ือใหน้ําในรางกายกระจายตัว

• โปรดจําไววาแนวโนมระยะยาวน้ันสําคัญ การเปล่ียนแปลงของน้ําหนักภายในไมก่ีวัน 

  มักเกิดจากการสูญเสียน้ํา น้ําในรางกายมีบทบาทสําคัญตอคุณภาพชีวิตของเรา

• ผลรวมของคาการวิเคราะหท้ังหมดมากกวา 100% เพราะน้ําในรางกายรวมอยูในคา

  วิเคราะหอ่ืนๆ แลว (เชน ไขมันในรางกาย, เปอรเซ็นตกลามเน้ือ)
ขอจํากัด

เม่ือวัดไขมันในรางกายและคาอ่ืนๆ อาจคลาดเคล่ือน และแสดงผลท่ีผิดพลาดอาจเกิดข้ึน

จากเหตุผลดังตอไปน้ี:

• เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป

• นักกีฬาในการแขงขัน และนักเพาะกาย

• ผูท่ีมีไขระหวางการรักษาไตมีอาการบวม หรือโรคกระดูกพรุน

• การใชยาโรคหัวใจและหลอดเลือด (ท่ีมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด)

• ผูท่ีเกิดอาการหลอดเลือดขยาย หรือทานยาหดหลอดเลือด

• บุคคลท่ีมีความผิดปกติของขา ท่ีสัมพันธกับขนาดของรางกายรวม (ความยาวของขาส้ัน 

  หรือยาวมากกวาปกติ)
5. คําอธิบายอุปกรณ

ดานหลัง

1. ชองใสถาน

2. หนวย / ลบคาผูใชงาน / ปุมรีเซ็ต

หนาจอ

6. การเร่ิมตนการใชงานเคร่ืองช่ังกับ Application

เม่ือตองการคํานวณเปอรเซ็นตไขมันในรางกายของคุณและคาของรางกายเพ่ิมเติมคุณตอง

บันทึกขอมูลผูใชสวนบุคคลบนเคร่ืองช่ัง

เคร่ืองช่ังน้ําหนักมีหนวยความจําสําหรับ 8 ทาน สําหรับบันทึกการต้ังคาสวนบุคคลของคุณ 

และสมาชิกในครอบครัวของคุณ นอกจากน้ียังสามารถเปดดูผูใชงานทานอ่ืนผานมือถือไดบน

Application HealthManager ของบุคคลเหลาน้ัน หรือโดยการเปล่ียนโปรไฟลของผูใชใน

Application ของคุณ (ดูท่ีการต้ังคา Application) วางสมารทโฟนของทานใหใกลกับเคร่ือง

ช่ังน้ําหนัก เพ่ือเช่ือมตอ Bluetooth®  ระหวางการใชงาน

• เช่ือมตอ Bluetooth® เขากับสมารทโฟนของทาน

• ใสถาน และวางเคร่ืองช่ังบนพ้ืน ( USE APP จะปรากฏข้ึนบนหนาจอเคร่ืองช่ัง )

• ดาวนโหลดฟรี “BEURER HealthManager” แอปจาก Apple App Store (iOS) 

  หรือจาก Google Play (Android)

• เร่ิมตนการใชงานและทําตามคําแนะนํา

• ปอนขอมูลท่ีเก่ียวของกับ BF950

  การต้ังคาตอไปน้ีตองถูกต้ังคาหรือปอนในแอป "beurer Healthmanager"

1. สัญลักษณ     Bluetooth® 

สวนสูง cm / ft

น้ําหนัก kg / lb / st

3. ช่ือยอของผูใช

ขอมูลผูใช

เพศ

ช่ือยอ

เปาหมายน้ําหนัก

แอปจะกําหนดหนวยความจําผูใช  (P01 - P08) ใหกับคุณ

• ดําเนินการช่ัง

สําหรับการรับรูบุคคลโดยอัตโนมัติ การช่ังคร้ังแรกจะตองกําหนดขอมูลผูใชสวนบุคคลกอน

โดยแอปจะแจงใหคุณทําดังน้ี  ตองช่ังดวยเทาเปลาและตองแนใจวาคุณยืนน่ิงพรอมกับ

การกระจายน้ําหนักท่ีเทากันและวางเทาท้ังสองขางบนอิเลคโทรดเคร่ืองช่ัง หากคุณเลือก

Tare ฟงกชัน คุณจําเปนตองช่ังน้ําหนัก 2 คร้ัง ช่ังคร้ังแรกอุมลูก และอีกคร้ังโดยไมมีลูก

• ตอดวยบทท่ี 8“การดําเนินการการวัด”

7. การใชงานเคร่ืองช่ังคร้ังแรก โดยไมใช Application

เราขอแนะนําใหคุณใชแอป เพ่ือการใชงานคร้ังแรกและดูการต้ังคาท้ังหมด ดูขอ 6 

“การเร่ิมตนการใชงานเคร่ืองช่ังกับ Application” หรือคุณสามารถกําหนดการต้ังคา 

( เวลา วันท่ี สรางผูใช ) บนเคร่ืองช่ังดวยตัวเอง

1. ถอดถานออกจากบรรจุภัณฑปองกันและใสถานลงในเคร่ืองช่ัง หากใส

    ถานถูกข้ัว “USE APP” กะพริบบนจอหนาจอ LCD 

2. วางเคร่ืองช่ังบนพ้ืนผิวท่ีแข็งและสม่ําเสมอ พ้ืนผิวแข็งมีความสําคัญตอการช่ังท่ีแมนยํา

3. กดปุม “SET”

4. ใชปุม         เพ่ือต้ังวันท่ี (ป / เดือน / วัน) และเวลา (ช่ัวโมง / นาที) และยืนยันโดยการ

    กดปุม “SET”

5. ในการเปล่ียนหนวยน้ําหนัก (kg / lb / st) ใหกดปุม หนวย / ลบผูใชงาน / รีเซ็ต 1 คร้ัง

   เม่ือเคร่ืองช่ังเปดอยู

1. ใชแรงกดกับเคร่ืองช่ังสองคร้ังจนกระท่ัง “ 0.0 ” ปรากฏข้ึน

2. กดปุม “SET” “ P-01” แสดงข้ึน

3. ใชปุม         เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีหนวยความจําผูใชท่ีคุณตองการใช (P-01 ถึง P-08) ยืนยัน

    โดยการกดปุม “ SET”

4. ใชปุม         เพ่ือกําหนดคาขอมูลผูใชของคุณและยืนยันดวยปุม “SET” คุณสามารถ

คนหารายละเอียดคําอธิบายของขอมูลผูใชท้ังหมดท่ีจะกําหนดคาในขอ 6 “การเร่ิมตนการ

ใชงานเคร่ืองช่ังกับ Application”

การต้ังเวลาและวันท่ี

การสรางผูใชงาน

5–180 กก. หรือไมมีเปาหมาย หากเลือก “ต้ังครรภ” จะไม

สามารถระบุน้ําหนักเปาหมายได

เปาหมายน้ําหนัก ในระยะกลางและในระยะยาวมีความสําคัญตอการเลือก

ระดับกิจกรรม:

ไมมีการทํากิจกรรม

การออกกําลังกาย

1

2

3

4

5

สวนสูง

วันเกิด

ต้ังคา

5. เวลา ( 12 / 24 h ) 

    วันท่ี ( Y/M/D ) (ป/เดือน/วัน) 

4. = โหมด Tare Function

 = โหมดต้ังครรภ

 = ผูหญิง

 = ผูชาย

2.  = วิเคราะหน้ําหนักตัวของคุณ

 = % ไขมันในรางกาย

 = % น้ําในรางกาย

 = % กลามเน้ือในรางกาย 

 = ปริมาณกระดูกในรางกาย

 = ปริมาณพลังงานท่ีตองการขณะพักผอน 

 = ปริมาณพลังงานท่ีตองการขณะมีกิจกรรม 

 = อุณหภูมิ
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    ); เพศหญิง ( ถาเปนผูหญิง : ต้ังครรภ (   )ใช/ไมใชเพศชาย ( 

สูงสุด 3 ตัวอักษร ( A-Z , 0-9 ) 

40-250 เซนติเมตร ( 1’ 3.7 “ to 8’ 2.4” )

ป เดือน วัน  หากอายุนอยกวา 2 ป : Tare Function(    ) ใช/ไมใช

 ) 

สูงมาก : การออกกําลังกายอยางหนัก ทํางานอยางนอย 1 ช่ัวโมงทุกวัน

สูง : ออกกําลังกาย 4-6 คร้ังตอสัปดาห คร้ังละ 30 นาที

กลาง : ออกกําลังกายอยางนอย 2-4 คร้ังตอสัปดาห คร้ังละ 30 นาที

ต่ํา : ทํากิจกรรมบางเล็กนอย ( เดิน , เขายิมเล็กนอย)

1

2

3

4

5

หนาท่ี 2



5. PIN จะปรากฏข้ึน ข้ันตอนน้ีจะตองใชสําหรับการเขาสูแอป  (ดู“การลงช่ือเขาใชแอป 

    ภายหลัง” ดานลาง) พรอมกับช่ือยอจะปรากฏข้ึน

6. สําหรับการรับรูบุคคลโดยอัตโนมัติ จะตองกําหนดการช่ังคร้ังแรกใหกับขอมูลผูใชสวน

    บุคคลกอน และข้ึนช่ังบนเคร่ืองช่ังโดยเทาเปลาและตองแนใจวาคุณยืนน่ิง และกระจาย

    น้ําหนักเทากันบนอิเล็กโทรด

หากคุณใชงานเคร่ืองช่ังคร้ังแรกโดยไมใชแอป คุณก็สามารถถายโอนหรือสรางช่ือผูใชงาน

ภายหลังได ดังตอไปน้ี

• ดาวนโหลดแอป “beurer HealthManager” ฟรีจาก Apple App Store (iOS)

  หรือจาก Google (Android)

• เร่ิมแอปและทําตามคําแนะนํา

• เลือกผูใชเคร่ืองช่ังท่ีมีลิสในการต้ังคา BF950 ใน App และปอน PIN ท่ีแสดงบนจอ

  แสดงผลของเคร่ืองช่ัง ใหใชแรงกดกับท่ีเคร่ืองช่ังสองคร้ังจนกระท่ัง “0.0” ปรากฏข้ึน 

  กดปุม “SET” และเลือกผูใชงานดวยปุม “SET”

กาวเทาบนเคร่ืองช่ังดวยเทาเปลาและตรวจสอบใหแนใจวาคุณยืนน่ิง

และการกระจายน้ําหนักดวยขาท้ังสองบนแผนอิเล็กโทรด

การช่ังอาจผิดพลาดหาก สวมใสถุงเทาขณะวัด

หมายเหตุ : หากผูใชไมไดกําหนดผูใช (ช่ือยอ) จะหายไป แตจะ

แสดงเฉพาะน้ําหนักท่ีช่ังได แตจะไมถูกบันทึกส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนหาก

น้ําหนักท่ีคุณช่ังแตกตางจากการช่ังกอนหนา +/– 3 กก. หรือหาก

ผูใชรายอ่ืนมีคาใกลเคียงกับคุณ (+/– 3 กก.) ในกรณีน้ีใหทํา

การช่ังซ้ําโดยเปดเคร่ืองช่ังแลวกดปุม “   ”เพ่ือเลือกหนวย

ความจําผูใชของคุณ (P01 - P08) ทําการช่ังอีกคร้ัง

เวลาและอุณหภูมิจะปรากฏข้ึนเปนเวลา 3 วินาที จากน้ันน้ําหนักจะแสดงข้ึน

กาวเทาข้ึนบนเคร่ืองช่ัง ในขณะสวมใสรองเทา และม่ันใจวายืนน่ิง

กระจายน้ําหนักเทากัน เวลาและอุณหภูมิจะแสดงเปนเวลา 3 วินาที 

จากน้ันจะแสดงน้ําหนัก

หากผูใชช่ือยอจะปรากฏข้ึน ระหวางการวิเคราะห BIA จะปรากฏข้ึน “      ” 

คาตอไปน้ีท้ังหมดจะปรากฏข้ึนและบันทึกไว

1. ช่ังน้ําหนัก ในหนวยกิโลกรัม (kg) พรอมคา BMI

2. วัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (BF)

3. วัดเปอรเซ็นตน้ําในรางกาย  

4. วัดเปอรเซ็นตกลามเน้ือในรางกาย  

5. วัดมวลกระดูกในหนวยกิโลกรัม (kg)

6. ปริมาณพลังงานท่ีตองการขณะพักผอน (BMR) ในหนวยกิโลแคลอร่ี (kcal)

7. ปริมาณพลังงานท่ีตองการขณะมีกิจกรรม (AMR) ในหนวยกิโลแคลอร่ี (kcal)

8.การใชงาน

9.การอานคาการประเมินผล

น้ําหนักเปาหมาย บนจอ LED 

ดัชนีมวลกาย (BMI)

ประเภทประเภท

น้ําหนักต่ํากวาปกติ น้ําหนักต่ํากวาเกณฑอยางมากน้ําหนักต่ํากวาเกณฑอยางมาก

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑปานกลางน้ําหนักต่ํากวาเกณฑปานกลาง
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑเล็กนอยน้ําหนักต่ํากวาเกณฑเล็กนอย

25-29.925-29.9

30-34.930-34.9
35-39.935-39.9

≥40≥40

<16<16

16-16.916-16.9

17-18.417-18.4

18.5-24.918.5-24.9

ภาวะอวนระดับ 1ภาวะอวนระดับ 1

เขาสูภาวะอวนเขาสูภาวะอวน

ภาวะอวนระดับ 2ภาวะอวนระดับ 2
ภาวะอวนระดับ 3ภาวะอวนระดับ 3

น้ําหนักปกติ

น้ําหนักเกิน

น้ําหนักสูงกวาปกติ

BMIBMI
8.1 ฟงกชันการวินิจฉัย

8.3 Tare function

8.2 น้ําหนัก

หากผูใชเร่ิมใชงาน ช่ือยอจะปรากฏข้ึนและน้ําหนักจะถูกบันทึกไว “--” จะปรากฏบน

หนาจอ LCD ส้ันๆ ไมสามารถทําการวิเคราะห BIA ได

ฟงกชัน tare เปนวิธีการงายๆ สําหรับช่ังน้ําหนักเด็กเล็ก (อายุต่ํากวา 2 ป)  ในการทําเชนน้ี

คุณตองสรางผูใชพรอมขอมูลผูใชสําหรับทารกในแอป “ beurer HealthManager” หรือ

สามารถสรางผูใชในเคร่ืองช่ังได (ดู “การสรางผูใช” ในขอ 7 ) ฟงกชัน tare การรับรูผูใช

อัตโนมัติจะถูกปด ในการใชฟงกชัน tare ใหดําเนินการดังน้ี 

ดําเนินการดังน้ีในการช่ังแตละคร้ัง:
1. กดท่ีเคร่ืองช่ัง

2. ใชปุม     เพ่ือเลือกหนวยความจําผูใชสําหรับทารกและรอ 3 วินาที ฟงกชัน tare จะ

แสดงสัญลักษณ     บนหนาจอ

3. กาวข้ึนเคร่ืองช่ัง คุณสามารถเลือกไดวาจะอุมเด็กทารกไวในออมแขนในการช่ังคร้ังแรก 

หรือ คร้ังท่ี 2

4. หลังจากการช่ังคร้ังแรก น้ําหนักแรกจะแสดงช่ัวครู กาวออกจากเคร่ืองช่ัง “0.0” จะแสดง

หลังจากน้ันเคร่ืองจะพรอมสําหรับการช่ังคร้ัง 2 คาท้ังสองจะแสดงบนหนาจอกอน แลวจะ

เปล่ียนเปนน้ําหนักท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะถูกบันทึกไวดวย

1. กดท่ีเคร่ืองช่ัง

2. ใชปุม     เพ่ือเลือกหนวยความจําผูใชสําหรับหญิงต้ังครรภ สัญลักษณการต้ังครรภ  

ปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล

3. ช่ังน้ําหนักท่ีเคร่ืองช่ัง น้ําหนักจะปรากฏบนหนาจอและสัญลักษณ     การต้ังครรภกะพริบ

ส้ันๆ 

ฟงกชัน "น้ําหนักเปาหมาย" ตองเปดใชงานในการต้ังคาแอป (หรือใชปุมบนเคร่ืองช่ัง) และ

น้ําหนักเปาหมายท่ีสอดคลองกันตองถูกเก็บไวในขอมูลผูใชท่ีเก่ียวของหากต้ังคา "การต้ังครรภ"

ขอมูลผูใชจะไมสามารถจัดเก็บน้ําหนักเปาหมายได

ไฟ LED จะกระพริบ และไฟ LED สีตางๆ หลังจากการช่ังน้ําหนัก จะบงช้ีวาน้ําหนักเปาหมาย

ความสําเร็จ
การแสดงผลตางๆ

น้ําหนักคงท่ี

น้ําหนักการเปล่ียนแปลง

(เพ่ิมข้ึนหรือลดลง)

ดัชนีมวลกาย (BMI) เปนตัวเลขท่ีใชกันท่ัวไปในการประเมินน้ําหนักของรางกาย ตัวเลข

คํานวณจากน้ําหนักตัวและสวนสูง สูตรคือ: ดัชนีมวลกาย = น้ําหนักตัว / ความสูง2

หนวยวัดสําหรับ BMI คือ [kg/m2] ตามคาดัชนีมวลกายน้ําหนักถูกจัดประเภทสําหรับ

ผูใหญ (20 ปข้ึนไป) โดยใชคาตอไปน้ี:

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (BF)

คามักจะลดลงสําหรับผูท่ีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ข้ึนอยูกับกิจกรรมกีฬาและ

กายภาพของแตละบุคคล ผลลัพธอาจยังคงต่ํากวาคามาตรฐานท่ีระบุไว อยางไรก็ตามโปรด

ทราบวาอาจมีความเส่ียงตอสุขภาพในกรณีท่ีมีคาต่ํามาก เปอรเซ็นตไขมันในรางกายดานลาง

สําหรับเปนแนวทาง (ขอมูลเพ่ิมเติม ใหสอบถามแพทย)

น้ําหนักเปาหมายมากกวา +/– 1 กิโลกรัมแตกตางจาก

คาเร่ิมตน

• หากการวัดปจจุบันใกลเคียงกับน้ําหนักเปาหมายจะแสดง

เปนสีเขียว ยิ่งไฟ LED สองสวางเปนสีเขียวมากข้ึน น้ําหนัก

เปาหมายของคุณ (การกระจายเชิงเสน) เม่ือมีไฟ LED สีเขียว

9 ดวง คุณบรรลุเปาหมายของคุณแลว

• หากการวัดปจจุบันอยูภายใน +/– 0.2 กก. ตามลําดับของคา

เร่ิมตน (เคล่ือนหางจากคาเปาหมาย) ไฟ LED แรกจะติดสวาง

เปนสีเหลือง

• หากการวัดปจจุบันมากกวา 0.2 กิโลกรัมจากคาเร่ิมตน

(เคล่ือนหางจากคาเปาหมาย) LED จะติดข้ึนเปนสีแดง

น้ําหนักเปาหมายนอยกวา +/– 1 กิโลกรัมแตกตางจากคาเร่ิมตน

• ไฟ LED ท้ังหมด 9 ดวงสวางเปนสีเขียวหากการวัดถัดไปอยูภายใน

+/– 1 กิโลกรัมของคาเร่ิมตน

• ไฟ LED แรกสวางเปนสีแดงหากการวัดอยูนอกชวงคาเร่ิมตน

8.4 โหมดสําหรับผูต้ังครรภ.

ชวยใหหญิงต้ังครรภสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบน้ําหนักในแอป ไดอยางแมนยําใน

ชวงเวลาพิเศษน้ี ฉะน้ัน หญิงมีครรภตองสรางผูใชในแอป "beurer HealthManager" และ

เลือก “ต้ังครรภ” ในขอมูลผูใช หากคุณเลือก“ ต้ังครรภ” ในขอมูลผูใช จะไมสามารถเลือก

เปาหมายของน้ําหนักได หรือคุณสามารถสรางผูใชท่ีเคร่ืองใชได (ดู“การสรางผูใช ในขอ 7”)

เม่ือเปดใชงานโหมดการต้ังครรภจะไมมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายในระหวางการช่ัง

น้ําหนักและไมสามารถกําหนดคาการวิเคราะหได จะแสดงเฉพาะน้ําหนักพรอมช่ือยอและ

สัญลักษณ     การต้ังครรภกะพริบหากตองการใชโหมดการต้ังครรภใหปฏิบัติดังน้ี:

ลงช่ือเขาใชแอปในภายหลัง

%

%

%

kg

kg

ผูชาย
อายุ ต่ํา

 
 
 
 

 
 

 

10 –14
15 –19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70–100

<11 11-16%
12-17%
13-18%
14-19%
15-20%
16-21%
17-22%
18-23%

16.1-21%
17.1-22%
18.1-23%
19.1-24%
20.1-25%
21.1-26%
22.1-27%
23.1-28%

 %
<12 %
<13 %
<14 %
<15 %
<16 %
<17 %
<18  %  

 
 

>21%
>22%
>23%
>24%
>25%
>26%
>27%
>28% 

ปกติ

 
 

สูง สูงมาก
ผูหญิง
อายุ ต่ํา

 
 
 
 

 
 

 

10 –14
15 –19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70–100

<16 16-21%
17-22%
18-23%
19-24%
20-25%
21-26%
22-27%
23-28%

21.1-26%
22.1-27%
23.1-28%
24.1-29%
25.1-30%
26.1-31%
27.1-32%
28.1-33%

 %
<17 %
<18  %
<19  %
<20  %
<21 %
<22 %
<23 %  

 
 

>26%
>27%
>28%
>29%
>30%
>31%
>32%
>33% 

ปกติ

 
 

สูง สูงมาก

หนาท่ี 3



เปอรเซ็นตน้ําในรางกาย  

คาเฉล่ียเปอรเซ็นตน้ําในรางกายโดยปกติจะแสดงในตารางดังตอไปน้ี

เปอรเซ็นตกลามเน้ือในรางกาย  

การวัดเปอรเซ็นตของกลามเน้ือเปนการวัดมวลกลามเน้ือรางกาย จะไมรวมถึงกลามเน้ือ

อวัยวะ เปอรเซ็นตกลามเน้ือโดยปกติจะอยูในชวงตอไปน้ี:

มวลกระดูก   

มวลกระดูกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในวัยเด็กโดยคาสูงสุดจะอยูระหวางอายุ 30 ถึง 40 ป เม่ือ

เรามีอายุมากข้ึนมวลกระดูกของเราก็จะคอยๆ ลดลง อาหารเพ่ือสุขภาพ (โดยเฉพาะอาหาร

ท่ีมีแคลเซียมและวิตามินดี) และการออกกําลังกายเปนประจําสามารถชวยใหโครงกระดูก

แข็งแรงข้ึน 

โปรดทราบวาเคร่ืองช่ังน้ีไมไดแสดงปริมาณแคลเซียมในกระดูกของคุณ แตจะวัดน้ําหนัก

ขององคประกอบของกระดูกท้ังหมด (สารอินทรีย, สารอนินทรี และน้ํา) อิทธิพลของเล็กๆ 

นอยๆ สามารถสงผลตอมวลกระดูกท่ีวัดได แตจะแตกตางกันเล็กนอย (น้ําหนัก, สวนสูง, 

อายุ, เพศ) ยังไมเปนท่ียอมรับ หรือแนะนํา เร่ืองความสัมพันธของการวัดมวลกระดูก

ปริมาณพลังงานท่ีตองการขณะพักผอน (Basal Metabolic Rate : BMR)

ปริมาณของพลังงานท่ีจําเปนตอรางกายขณะพักผอน ( เชน ขณะนอนอยูบนเตียงตลอด 

24 ช่ัวโมง ) คาน้ีสวนใหญจะข้ึนอยูกับน้ําหนัก สวนสูง และอายุ ซ่ึงจะแสดงเปนหนวย

กิโลแคลอร่ี (kcal) ตอวัน โดยใชหนวยท่ีไดรับการยอมรับทางวิทยาศาสตร 

(Harris-Benedict formula) รางกายของคุณตองการพลังงานในปริมาณท่ีเหมาะสม 

และจะตองมีการนําไปใช  หากการเผาผลาญพลังงานลดลงในระยะยาวอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพได

หากมีไขมันในรางกายจะทําใหมีน้ําคอนขางนอย ดังน้ันคนท่ีมีเปอรเซ็นตไขมันในรางกายสูง

จะมีน้ําในรางกายต่ํากวาคาในตาราง แตหากเปนนักกีฬาควรมีปริมาณกลามเน้ือมากกวา

ไขมัน เคร่ืองช่ังน้ีไมเหมาะสําหรับการวัดเปอรเซ็นตน้ําในรางกายเพ่ือใชเปนขอสรุปทาง

การแพทยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางอายุกับการกักเก็บน้ํา หากตองการทราบควร

ปรึกษาแพทย โดยปกติเปอรเซ็นตน้ําในรางกายสูงถึงจะดีตอรางกาย

BMIBF BMR

lb
kg

°C°F
kcal
age

lb
kg
%

st

AMR

ผูชาย ผูหญิง
อายุ แย ดี ดีมาก

10 –100 <50 % 50 – 65 % >65 % 10 –100 <45 % 45 – 60 % >60 %
อายุ แย ดี ดีมาก

ผูชาย ผูหญิง
อายุ ต่ํา ปกติ สูง อายุ ต่ํา ปกติ สูง

10 –14 <44 % 44 – 57 % >57 % 10 –14 <36 % 36 – 43 % >43 %
15 –19 <43 % 43 –

–
–
 56 % >56 % 15 –19 <35 % 35 – 41  % >41 %

20 – 29 <42 % 42   54 % >54 % 20 – 29 <34 % 34 – 39  % >39  %
30 – 39 <41 % 41  52 % >52 % 30 – 39 <33 % 33 –

–
 38  %

%
>38  %

40 – 49 <40 % 40 – 50 % >50 % 40 – 49 <31 % 31 36  >36  %
50 – 59 <39 % 39 – 48 % >48 % 50 – 59 <29 % 29 – 34  % >34  %
60 – 69 <38 % 38 – 47 % >47 % 60 – 69 <28 % 28 – 33  % >33  %
70 –100 <37 % 37 – 46 % >46 % 70 –100 <27 % 27 – 32 % >32  %

BMIBF BMR

Y
M

M

a.m.
p.m.

cm
lb
kg

°C°F
kcal
age

lb
kg
%

st
ft

D
H

AMR

AMR

อัตราการเผาผลาญพลังงาน (AMR) คือปริมาณพลังงานท่ีรางกายตองการในชีวิตประจําวัน 

พลังงานจากการบริโภคของเราเพ่ิมข้ึน การออกกําลังกายก็ตองเพ่ิมข้ึนและวัดคาไดจากเคร่ือง

ช่ังน้ําหนัก โดยกําหนดได (ระดับ 1-5) เพ่ือควบคุมน้ําหนักปริมาณของพลังงานท่ีไดรับเขาสู

รางกายในรูปแบบของอาหารและเคร่ืองด่ืม หากมีการเผาผลาญมากกวาท่ีพลังงานไดรับไป

เปนระยะเวลานานรางกายของคุณจะไดรับผลกระทบมาจากปริมาณไขมันท่ีสะสมไวลดลง

และน้ําหนักของคุณจะลดลงในทางกลับกันหากไดรับพลังงานมากกวาอัตราการเผาผลาญ 

(AMR) ท้ังหมดท่ีรางกายของคุณไมสามารถเผาผลาญพลังงานสวนเกินและสวนเกินจะถูก

เก็บไวในรางกายเน่ืองจากไขมัน จะทําใหน้ําหนักของคุณจะเพ่ิมข้ึน

• ลบผูใชทีละคน

ใชแรงกดท่ีเคร่ืองช่ังส้ันๆ จนกระท่ังหนาจอแสดง “0.0” กดปุม         เพ่ือเลือกผูใชงานท่ี

ตองการลบเม่ือ “0.0” และช่ือยอของคุณจะแสดง ใหกดปุมหนวย / ลบคาผูใชงาน 

/ รีเซ็ตท่ีดานหลังเคร่ืองช่ัง คางไว 3 วินาที “dEL” ปรากฏบนหนาจอ

การเปล่ียนถาน

เคร่ืองช่ังของคุณมีสัญลักษณแสดงสถานะแบตเตอร่ีออน "Lo" จะแสดงบนหนาจอ 

เคร่ืองช่ังจะปดโดยอัตโนมัติ ในกรณีน้ีตองเปล่ียนถาน (4 x 1.5 V AAA) การวัดท่ีบันทึก

ไวท้ังหมดและผูใชยังคงถูกบันทึกไวหากเช่ือมตอเคร่ืองช่ังกับแอปอีกคร้ัง เวลาจะไดรับ

การอัพเดต

11. การทําความสะอาด

ควรทําความสะอาดเคร่ืองช่ังเปนประจํา โดยใชผาชุบน้ําหมาดๆ หรือผสมน้ํายาทํา

ความสะอาดเล็กนอยหากจําเปน

12. การกําจัด

ในกรณีท่ีถานหมดจะตองถูกกําจัดอยางถูกวิธี

ไมควรท้ิงถานในถังขยะท่ัวไป ควรท้ิงในถังขยะท่ีจัดเตรียมไวพิเศษ สําหรับท้ิง

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และถาน โดยเฉพาะเทาน้ัน

เชน ถังขยะท่ีมีสัญลักษณดังตอไปน้ี

      • Pb = มีตะก่ัวเปนสวนผสม

      • Cd = มีแคดเม่ียมเปนสวนผสม

      • Hg = มีปรอทเปนสวนผสม

เพ่ือส่ิงแวดลอม ไมควรท้ิงเคร่ืองช่ัง หรือถานรวมกับขยะในครัวเรือน ตองท้ิงในท่ีท่ี

จัดไวเทาน้ัน หรือจุดรีไซเคิลตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของทองถ่ินในการกําจัด

วัสดุ โปรดท้ิงอุปกรณใหสอดคลองกับ EC Directive – WEEE (Waste

Electrical and Electronic Equipment). หากคุณมีขอสงสัยประการใด

กรุณาติดตอหนวยงานทองถ่ินของคุณ

สําคัญ

• เม่ือเปล่ียนถานใหใชถานชนิดเดียวกัน ท้ัง ยี่หอ และความจุ

• หามใชถานแบบชารจไฟได

• ใชถานท่ีปราศจากโลหะหนัก

• หามใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของสารกัดกรอน

• หามแชเคร่ืองช่ังในน้ํา

• หามลางในเคร่ืองลางจาน

การแปลผลจะข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงของน้ําหนักโดยรวมของคุณไขมันในรางกาย 

น้ําในรางกาย และรอยละของกลามเน้ือ เชนเดียวกับชวงท่ีการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเกิดข้ึน 

การเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันภายในไมก่ีวันจะตองแตกตางจากการเปล่ียนแปลงระยะ

ปานกลาง (สัปดาห) และการเปล่ียนแปลงระยะยาว (เดือน)

• หากน้ําหนักลงมากในระยะเวลาอันส้ัน แตเปอรเซ็นตไขมันเพ่ิมมากข้ึนหรือเทาเดิม 

  คุณกําลังสูญเสียน้ํา – เชน หลังจากออกกําลังกาย ซาวนา หรืองดอาหาร ซ่ึงเปนสาเหตุทํา

  ใหน้ําหนักลงอยางรวดเร็ว

• หากน้ําหนักเพ่ิมข้ึนมากกวามาตรฐาน และเปอรเซ็นตไขมันลดลงหรือเทาเดิม คุณควรสราง

  มวลกลามเน้ือใหมากข้ึน

• หากน้ําหนัก และเปอรเซ็นตไขมันลดลงในเวลาเดียวกับคุณงดอาหาร แสดงวาน้ําหนัก

  ของคุณจะลดลง

• เปนการดีท่ีคุณควรจะทําการออกกําลังกายไปพรอมกับการงดอาหารของคุณ หรือเขาคอรส

  ออกกําลังกาย ดวยวิธีน้ีคุณจะสามารถเพ่ิมเปอรเซ็นตของกลามเน้ือของคุณใหสูงกวาปกติได

• ไขมันในรางกาย น้ําในรางกาย หรือรอยละของกลามเน้ือ ไมควรเพ่ิม (องคประกอบบาง

  อยางของเน้ือเยื่อของกลามเน้ือยังมีน้ําในน้ัน)

10.ฟงกชันอ่ืนๆ

การกําหนดผูใชงาน

สามารถกําหนดผูใชได 8 ทานเทาน้ัน สําหรับการช่ังน้ําหนักอยางเดียว (ใสรองเทา) และ

สําหรับการช่ังมวลตางๆ (เทาเปลา) ไมสามารถกําหนดผูใชงานในฟงกชัน Tare สําหรับ

การช่ังคร้ังใหม เคร่ืองช่ังจะจดจําผูใชท่ีมีการบันทึกไวลาสุดอยูในเกณฑ +/- 3 กก. ( ดูขอ 8 )

จัดเก็บการช่ังท่ีไดรับมอบหมายบนเคร่ืองช่ังและถายโอนไปยังแอป

หากไมไดเปดแอปการช่ังใหมจะถูกบันทึกไวในเคร่ืองช่ัง รวม 30 คา ตอ 1 ผูใช 

คาท่ีบันทึกไวจะถูกถายโอนโดยอัตโนมัติไปยังแอปเม่ือคุณเปดแอป ผานบลูทูธ

การลบขอมูล

• ลบท้ังหมด

กดเปดเคร่ืองช่ัง เวลาและอุณหภูมิจะปรากฏข้ึน กดปุมหนวย / ลบคาผูใชงาน / รีเซ็ตท่ี

ดานหลังเคร่ืองช่ัง คางไว 6 วินาที “CLr” จะแสดงบนหนาจอ เปนเวลาหลายวินาที

บริบทของผลลัพธ

สําคัญ ชวงระยะยาวเปนส่ิงสําคัญ ความผันผวนระยะส้ันในน้ําหนักเพียงไมก่ีวันมัก
จะเปนผลมาจากการสูญเสียน้ํา

คาและการต้ังคาท่ีบันทึกไวท้ังหมดจะถูกลบ

ผูใชน้ีจะถูกลบ

หมายเหตุ

20
PAP
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13.การแกไขเม่ือเกิดปญหา

หากเคร่ืองช่ังมีขอผิดพลาดระหวางการวัด คาตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

หนาจอแสดง

แสดงเฉพาะน้ําหนักและ

ช่ือยอเทาน้ัน

Err

OLd

น้ําหนักท่ีไมถูกตองปรากฏ

ข้ึน

ไมมีการเช่ือมตอ

Bluetooth®

(สัญลักษณ    หายไป)

พ้ืนไมเรียบและไมแข็ง

ยืนไมน่ิง

เคร่ืองช่ังเสียศูนย

อุปกรณอยูระยะเช่ือมตอ

เช่ือมตอใชเวลานานเกินไป

ผูใชท่ีไมรูจักเน่ืองจากอยู

นอกเหนือของผูใชขีดจํากัด 

หรือการกําหนดท่ีไมซ้ํากัน

เปนไปไมได

สัดสวนของไขมันอยูนอก

ชวงท่ีวัดได (นอยกวา 4% 

หรือมากกวา 65%)

น้ําหนักเกินขีด จํากัด สูงสุด 

180 กิโลกรัม

ใหวัดเทาเปลาซ้ําๆ หรือใช

ฝาเทาเบาๆ  ถาจําเปนหาก 

Err ยังคงปรากฏ แสดงวา

คุณอยูนอก ชวงท่ีวัดได

น้ําหนักจะตองจํากัด อยูท่ี 

180 กิโลกรัม

วางเคร่ืองช่ังลงบนพ้ืนผิว

ท่ีเรียบและแข็ง

ยืนใหน่ิงท่ีสุด

รอจนกวาเคร่ืองช่ังจะปด

ตัวเอง ใชแรงกดเคร่ืองช่ัง

ช่ัวครู จนกระท่ัง“ 0.0” 

ปรากฏข้ึน จากน้ันทําการ

วัดซ้ํา

ชวงอยูท่ีประมาณ 10 ม.

อาจถูกปดก้ันดวย ผนังและ

เพดาน คล่ืนวิทยุอ่ืนๆ อาจ

รบกวนการสงสัญญาณ ดังน้ัน

อยาวางเคร่ืองช่ังใกลกับ

อุปกรณ เชน เราเตอรไรสาย,

 ไมโครเวฟ, เตาแมเหล็กไฟฟา

 ฯลฯ

เช่ือมบลูทูธใหเร็วข้ึนเม่ือเปด

เคร่ืองช่ัง: กดเปดเคร่ืองช่ัง

จนกระท่ังเวลาและอุณหภูมิ

แสดงข้ึน

กดท่ีเคร่ืองช่ังช่ัวครู แลวเลือก

ผูใชงานโดยกดปุม

“   ” หรือใชผูใชงาน ซ้ําท่ี

อยูในแอป ดูขอ 10 “ฟงกชัน

อ่ืนๆ”

สาเหตุ การแกไข

หนาจอแสดง สาเหตุ การแกไข

ไมมีการเช่ือมตอ

Bluetooth®

(สัญลักษณ    หายไป)

FULL

LO

ไมมีการเช่ือมตอกับแอป

พ้ืนท่ีหนวยความจําของผูใช

เต็มการวัดคร้ังใหมจะทับ

การวัดเกา

ถานหมด เปล่ียนถานใหม

เปดแอป ขอมูลจะถูกถายโอน

โดยอัตโนมัติ

• ปดแอปท้ังหมด 

• ปด Bluetooth®แลวเปด

  ใหมอีกคร้ัง

• ปดสมารทโฟนแลวเปดใหม

• การต้ังคา Bluetooth® 

  การใชงาน เคร่ืองช่ังตอง

  ไมเช่ือมตอ

• ถอดถานออกจาก

  เคร่ืองช่ังแลวใสอีกคร้ัง

• ดูคําถามท่ีพบบอย 
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