
     

                                                                    

 

 

 

 .כפתור אחורה ולאשר עם כפתור אישורבעזרת ( CM,KG)בהדלקה ראשונה יש לבחור יחידות מדידה .  #  

 הגדר את גילך בעזרת כפתורים, ואשר עם כפתור אישור P1לחץ על כפתור אחורה ובחר , הדלק את המשקל : הכנסת משתמשים קבועים 

                 , ימני אישה ציור   ) בחר מגדר בעזרת כפתור אחורה לפי הציור , אחורה או קדימה ואשר עם כפתור האישור                                          

 אחורה ואשר עם/הגדר את גובהך בעזרת כפתורים קדימה, ואשר עם כפתור האישור( ,ציור שמאלי גבר                                  

 .כפתור  האישור                                             

 ( P2, P3, P4) לחזור על פעולות אלו להגדרת משתמשים נוספים                                           

 .לכיבוי לחץ לחיצה ממושכת על כפתור הכיבוי                                           

 

 ואשר אותו (  P4או  P3, P2, P1 ) לחץ על כפתור קדימה ובחר את מספר המשתמש הרצוי , הדלק את המשקל      :מדידת משתמש קבוע  

 שהמשקל יסיים המתן יחף ללא גרבייםועלה על המשקל  0.0ן שהמשקל יתאפס ל המת ,עם כפתור האישור                                                 

 .שקיבלת בעזרת כפתור קדימה(   BMI -אחוז שומן ו, משקל) רד מהמשקל ודפדף בין התוצאות ,   את המדידה                                        

 

 ולחץ על כפתור   -Pשתראה  עד כפתור קדימה לחץ על , 0.0המתן שהמשקל יתאפס ל , הדלק את המכשיר                 :מדידת אורח    

 בחר מגדר בעזרת ,אחורה או קדימה ואשר עם כפתור האישור הגדר את גילך בעזרת כפתורים,  האישור                                        

 הגדר את גובהך, ואשר עם כפתור האישור( ציור שמאלי גבר, ימני אישה ציור)כפתור אחורה לפי הציור                                         

 ועלה על המשקל 0.0המתן שהמשקל יתאפס ל , כפתור  האישור אחורה ואשר עם/בעזרת כפתורים קדימה                                        

 מןאחוז שו, משקל)  רד מהמשקל ודפדף בין התוצאות,   את המדידה שהמשקל יסיים המתן יחף ללא גרביים                                        

 .שקיבלת בעזרת כפתור קדימה(   BMI -ו              

 

  .ועלה על המשקל למדידה 0.0שהמשקל יתאפס ל המתן , הדלק את המשקל        :מדידת משקל בלבד  

 

 .ויכבה  OFFלחץ לחיצה ממושכת על הכפתור כיבוי עד שהמשקל ירשום                  :כיבוי המשקל  

 .שניות 04אחרי המשקל יכבה לבד , במידה ולא כיבתה את המשקל                                       

 

 

 

 

 

 

 מרכז השירות והמכירה באגנטק  

 ( 111דבורה הנביאה )תל אביב , קריית עתידים, 2בניין   

 40:44-10:44' ה-'ימים א  

 (ללא טכנאי) 40:44-10:44וערבי חג ' יום ו  

 40-0000000: טלפון  

 : service1@agentek.co.ilל"כתובת דוא  

                         0180441, תל אביב, 80440. ד.ת: כתובת למשלוח דואר  

 

 

 

 

      

 כפתור קדימה

 כפתור אחורה

 הדלקה ואישור/כפתור כיבוי      

                                   

 משטחי דריכה
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