
 iHealth MyVitalsنرم افزار  کمکبه  و ترکیبات بدن، BMI ،با نمایش وزن، HS6مدل  iHealthترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 می تواند به شما انگیزه دهد تا به اهداف وزنی خود دست یابید. 

 ترازودستگاه های سازگار با 

 با دستگاه های زیر کار می کند: iHealthترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 و باالتر: 6.0ورژن  iOSمحصوالت اپل دارای سیستم عامل 

 iPhone 4 و باالتر 

 iPad mini و باالتر 

 iPad نسل دوم( و باالتر( 

 iPod touch نسل چهارم( و باالتر( 

 و باالتر: 4.0دستگاه های دارای سیستم عامل اندروید ورژن 

  سامسونگGALAXY S2, S3, S4, S5 

  سامسونگNOTE II, III 

  سامسونگMega 6.3 

 LG NEXUS 4,5 

 HTC One M7, M8 

 HTC Droid DNA 

 

 Wi-Fiاتصال 

 ,Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz, WEP, WPAبا مودم های خانگی دارای استاندارد  iHealthترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

WPA2  می باشد. سازگار 

 دانلود نماییدرا   iHealthنرم افزار رایگان 

 Googleیا  Apple Storeرا دانلود نموده و یا آن را مستقیما از  iHealth MyVitalsنرم افزار رایگان  و کرده اسکنرا  QRکد 

Play  دریافت نمایید. به منظور محاسبه دقیق ترکیبات بدن ضروری است که هر کاربر دستورالعمل های نرم افزار را به دقت دنبال

 عات قد و وزن خود را به درستی ثبت نماید. و اطالکرده 

 



 دهید اررا فش SETدکمه 

 از آماده بودن ترازو اطمینان حاصل کنید. 

 SETدکمه  ،روی نمایشگر آن ظاهر می شود. اگر این کلمه را مشاهده ننمودید SETاولین باری که ترازو را روشن کنید کلمه 

 زیر درپوش باتری را فشار دهید. و در پشت ترازو موجود 

 )پیش از اولین استفاده یا هنگام تغییر مودم(را برقرار کنید  Wi-Fiارتباط ترازو با 

 محل باتری ها را خارج نمایید. : نوار موجود در 1مرحله 

 متصل کنید.  Wi-Fi: گوشی خود را به 2مرحله 

در نرم را راه اندازی نمایید.  iHealth MyVitalsروی ترازو به نمایش درآمده است. نرم افزار  SET: مطمئن شوید کلمه 3مرحله 

 را دنبال نمایید.  روی نمایشگر های ارائه شده را انتخاب کرده و دستورالعمل iHealthبیسیم تحلیلگر بدن افزار، ترازوی 

خود اضافه نمایید. برای وارد نمودن رمز عبور  کاربری به حسابترازو را اسکن کنید تا آن را موجود در پشت  QR: کد 4مرحله 

برقرار شد، عالمت آن روی ترازو به صورت چشمک  Wi-Fiوقتی ارتباط مودم خود دستورالعمل های روی نمایشگر را دنبال کنید. 

 زن ظاهر شده و سپس ثابت می گردد. اکنون ترازو آماده استفاده است. 

 ناندازه گیری ترکیبات بد

روی نمایشگر ظاهر  "0.0"سپس منتظر شوید تا  شود.ترازو را فشار دهید تا روشن را راه اندازی کنید.  iHealthالف. نرم افزار 

 ثابت گردد.  Wi-Fiشده و عالمت 

ابتدا وزن و سپس چند ثانیه روی ترازو بمانید تا اندازه گیری ها را انجام دهد. ب. با پای برهنه روی هر چهار الکترود بایستید. 

 درصد چربی بدن روی ترازو به نمایش درمی آید. اگر جوراب به پا داشته باشید، ترازو فقط وزن را نشان می دهد. 

 ترکیبات بدن خود را در نرم افزار مشاهده نمایید. شما می توانید جزئیات 

 هد. دوزن را نشان می ترازو تنها تذکر: اگر اندازه گیری چربی بدن شما با موفقیت صورت نگیرد، 

 اندازه گیری دما و رطوبت اتاق

 کافیست:  برای بررسی دما و رطوبت اتاق

 روی ترازو به نمایش درمی آید.  0.0فشاری به ترازو وارد کنید تا نمایشگر روشن شود. عالمت . 1

 روی نمایشگر برای چند لحظه به نمایش درمی آید. یا چپ ترازو را فشار دهید، دما و رطوبت اتاق گوشه پایین سمت راست . 2



 اندازه گیری بدون گوشی موبایل

درصورت استفاده چندین کاربر  متفاوت، کاربر طراحی شده است.  10 برای استفادهقابل  iHealthترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

نفر مشابه باشد، ترازو شماره  اگر وزن دو یا چنددهد. هر کاربر را تشخیص می ترازو با مقایسه وزن جدید با اندازه گیری های قلبی 

را فشار دهید تا شماره مورد نظر را پایین  به آرامی گوشه پایین سمت راست یا چپ(. ”X“اربر را نشان می دهد )برای مثال کاربر ک

اطالعات اندازه گیری شده به طور خودکار در ابر سالمت  درنهایت انتخاب نمایید، ترازو نیز پس از سه ثانیه آن را تایید می نماید.

 آپلود می شوند. 

 به روز رسانی نرم افزار

در این  بهبود یابد. وقتی یک بروزرسانی آماده باشد، پیغامی آن تا کارآییهرچند وقت یکبار، نرم افزار ترازو به روزرسانی می شود 

 مراحل زیر را انجام دهید:بروزرسانی نصب برای در نرم افزار به نمایش درمی آید.  زمینه

 را دنبال کنید. "  Wi-Fiبرقراری ارتباط ترازو با "بخش مراحل ارائه شده در الف. 

 . نماییدرا انتخاب  "بله"در نرم افزار پیغامی برای ادامه روند به نمایش در می آید. ب. 

و پس از پایان نشانگری روی صفحه نمایش ترازو از چپ به راست حرکت کرده بروزرسانی آغاز می گردد. ج. در این مرحله 

 به نمایش در می آید.  "0.0"بروزرسانی عالمت 

 یا مودم بیسیم ISPدستورالعمل هایی برای تغییر 

مجددا  Wi-Fiدر زیر درپوش باتری را فشار داده تا ارتباط  Setیا مودم اینترنت خود را تغییر دهید، دکمه  ISPاگر می خواهید 

را دنبال کنید تا دوباره اتصال ترازو را برقرار "  Wi-Fiبرقراری ارتباط ترازو با "سپس مراحل ارائه شده در بخش  تنظیم شود،

  نمایید.


