
รายละเอียดของอุปกรณ

1. ขอมูลที่สำคัญ

1.1 ดานความปลอดภัย

- หามใชกับผูที่เคยผาตัดหัวใจ หรือฝงอุปกรณที่เกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ 

(เชน เครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ) เพราะอุปกรณนี้อาจรบกวนการทำงาน

ของเครื่องมือนั้นๆ

- ไมใชอุปกรณขณะตั้งครรถ

- ขอควรระวัง! หามยืนบนอุปกรณในขณะที่เทา หรือพื้นผิวของอุปกรณเปยก 

เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายจากการลื่นลมได

- เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก ปองกันการหยิบเขาปาก หากมีการกลืนกิน

แบตเตอรี่ใหรีบนำสงแพทยทันที

- หามแกะ หรืองัดแบตเตอรี่ และหามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ

- ความคลาดเคลื่อนของคาที่วัดไดจากการชั่งน้ำหนักสามารถเกิดขึ้นได เนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค เพราะไมสามารถเทียบได ในชวงความละเอียดของเครื่อง

- อายุ 10-100 ป และการตั้งคาสวนสูงจาก 100-220 ซม. นั้นสามารถกำหนด

ไวลวงหนาได โดยอุปกรณสามารถรองรับน้ำหนักไดสูงสุด 180 กก. (396 ปอนด, 

28 สโตน) และสามารถวิเคราะหมวลไขมันในรางกาย, น้ำในรายกาย และความ

หนาแนนของกลามเนื้อที่ 0.1% ดวย

- อุปกรณถูกตั้งคาหนวยการวัดเปน “กิโลกรัม” และ “เซนติเมตร” ซึ่งสามารถ

ปรับเปนหนวยวัดอื่นได โดยการกดปุมที่อยูดานหลังของอุปกรณ 

(ปอนด-lb หรือ สโตน-st)

- ขณะชั่งน้ำหนัก ควรวางอุปกรณบนพื้นที่เรียบ เพื่อความถูกตองแมนยำของคา

ที่ได

- ควรทำความสะอาดอุปกรณเปนครั้งคราว โดยการใชผาชุบน้ำหมาดๆ เช็ดไม

ควรใชผงซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกรอน และไมควรใหอุปกรณสัมผัสกับน้ำโดยตรง

- หามเก็บอุปกรณใกลบริเวณที่มีความชื้นสูง, ฝุนผง, สารเคมี หรือที่ที่มีความ-

รอนสูง (เชน เตาความรอน, หมอน้ำ)

- การซอมแซมอุปกรณจะตองดำเนินการโดยศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

หากอุปกรณเกิดปญหา เบื้องตนควรทดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนแจงซอมกับ

ศูนยบริการ

- การทิ้งอุปกรณ ตองสอดคลองกับ มาตรฐาน directive 2002/96/EG–WEEE 

(Waste Electrical and Electronic Equipment). หากพบขอสงสัย 

โปรดติดตอหนวยงานที่รับผิดชอบในการกำจัดของเสียในทองถิ่น

ของทาน

2. การทำงาน

2.2 การชั่งน้ำหนัก

ขณะยืนบนเครื่องชั่ง ควรวางน้ำหนักใหกระจายบนอุปกรณอยางเทาเทียมกัน 

ยืนนิ่งๆ รอจนกวาหนาจอแสดงผลจะหยุดกระพริบ อานคาที่ได แลวลงจาก

เครื่องชั่ง จากนั้นหนาจอจะดับเองโดยอัตโนมัติในไมกี่วินาที

หมายเหตุ แบตเตอรี่บรรจุดวยสารที่มีอันตรายตอสภาพแวดลอม

โดยสามารถสังเกตไดจากสัญลักษณตอไปนี้: Pb = มีตะกั่วเปนสวน

ผสม, Cd = มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม, Hg = มีปรอทเปนสวนผสม Pb       Cd       Hg

1
4

32

5

5

2.1 แบตเตอรี่

ดึงฟลมปองกันฉนวนออก และใสแบตเตอรี่ใหถูกขั้ว หากยัง

ใชงานไมได ใหลองถอดแบตเตอรี่แลวใสใหมอีกครั้ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: 

เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด หนาจอแสดงผลจะปรากฏสัญลักษณ “LO” ขึ้นมา และ

จะทำการ ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที โดยแบตเตอรี่ที่ใช 

คือ CR2032 3V จำนวน 2 กอน

การทิ้งแบตเตอรี่: 

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวลงในถังขยะทั่วไป ควรนำไปทิ้งในที่จัดเตรียม

พิเศษสำหรับการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

2.3 การตั้งคาผูใช

อุปกรณสามารถบันทึกคาของผูใชงานไดทั้งหมด 10 คน

- แตะเบาๆบนอุปกรณ จนกระทั้งหนาจอแสดงตัวเลข “0.0”

- กดปุม SET แลวตั้งคาตอไปนี้:

(เลือกเปลี่ยนคา โดยกดปุม         หรือ        , ยืนยันคากดปุม SET

  * ตั้งคาหนวยความจำของผูใช (1-10)

  * ตั้งคาสวนสูง (100-220 เซนติเมตร)

  * ตั้งคาอายุ (1-100 ป)

  * เลือกเพศ (   ) เพศชาย / (   ) เพศหญิง

  * ตั้งคาระดับการออกลังกาย (1 – 5) ซึ่งแตละระดับมีดังนี้

1. หนาจอแสดงผล

2. ปุมลดคา (     )

3. ปุมตั้งคา (SET)

4. ปุมเพิ่มคา (     )

5. แถบ Electrodes สำหรับวิเคราะหรางกาย

ระดับ                         การออกกำลังกาย

1       ไมเคยออกกำลังกายเลย

2      ระดับต่ำ: มีการออกกำลังกายบางเล็กนอย

3      ระดับกลาง: ออกกำลังกายเปนเวลา  30 นาที อยางนอย 2-4 ครั้ง/สัปดาห

4      ระดับสูง: ออกกำลังกายเปนเวลา  30 นาที อยางนอย 4-6 ครั้ง/สัปดาห

5      ระดับสูงมาก: ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ อยางนอย 1 ชั่วโมง/วัน

คูมือการใชงาน
เครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะหรางกาย

Model no: BF220

2.4 การวัดคา

แตะเบาๆที่อุปกรณ จนกระทั้งหนาจอแสดงตัวเลข “0.0”

- เลือกหนวยความจำของคุณ โดยกดที่ปุม        หรือ

- ยืนบนอุปกรณดวยเทาเปลา โดยใหแนใจวาวางน้ำหนักใหกระจายบนอุปกรณ

อยางเทาเทียมกัน

ขอมูลที่จะปรากฏบนหนาจอแสดงผลมีดังนี้

* น้ำหนักตัวที่วัดได หนวยเปน กิโลกรัม (กก.)

* เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย หนวยเปน เปอรเซ็นต (%)

* เปอรเซ็นตน้ำในรางกาย หนวยเปน เปอรเซ็นต (%)

* เปอรเซ็นตของกลามเนื้อ หนวยเปน เปอรเซ็นต (%)

* หลังจากแสดงคาทั้งหมดอยางตอเนื่องครบแลว อุปกรณจะปดลง
หนา 1

1.2 ขอมูลทั่วไป

- อุปกรณนี้มีจุดประสงคในการใชงานเพียงเพื่อการใชงานสวนตัว ไมไดมีไวใน

ทางการแพทย หรือการใชในเชิงพาณิชย

- หลังจากตั้งคา และแสดงผลการตั้งคาทั้งหมดขึ้นมาอีกครั้ง ตัวเลข 0.0 จะ

ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล

- เมื่อเครื่องชั่งน้ำหนักพรอมใชงาน หากคุณไมไดดำเนินการใดๆ อุปกรณจะปด

โดยอัตโนมัติภายในไมกี่วินาที

BF



ผลที่ไดจากการวัดอาจคลาดเคลื่อน เมื่อถูกใชงานกับ:

- เด็กที่มีอายุต่ำกวา 10 ป

- ผูที่มีไข, ไดรับการฟอกไต, มีอาการบวมน้ำ หรือโรคกระดูกพรุน

- ผูที่ใชยาโรคหลอดเลือดหัวใจ และที่ใชยา vascodialating หรือ

vascoconstricting

- ผูที่มีความผิดปกติทางรายกาย (ขาสั้นหรือยาวกวาปกติ) หรือผูที่ใสขาเทียม

3. หลักการการประเมินผล

3.1 เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Body fat percentage: BF)

นักกีฬามักจะวัดไดคาต่ำ ขึ้นอยูกับชนิดของกีฬา ระดับความเขมขนของการออก

กำลังกาย รวมถึงการอางอิงทางทฤษฎีที่จะพิจารณาคาที่วัดไดวาอยูในระดับใด 

หมายเหตุ คาที่วัดไดจะตองไมต่ำจนเกินไป หากต่ำจนเกินไปสุขภาพคุณอาจ

กำลังมีปญหา

70-100       <18%         18-23%       23, 1-28%       >28,1%

60-69      <17%         17-22%       22, 1-27%       >27,1%

50-59      <16%         16-21%       21, 1-26%       >26,1%

40-49      <15%         15-20%       20, 1-25%       >25,1%

30-39      <14%         14-19%       19, 1-24%       >24,1%

20-29      <13%         13-18%       18, 1-23%       >23,1%

15-19           <12%         12-17%       17, 1-22%       >22,1%

10-14      <11%         11-16%       16, 1-23%       >21,1%

อายุ     ดีมาก            ดี               ปกติ       แย

2.5 เคล็ดลับในการใชงานอุปกรณ

สิ่งสำคัญ  

เมื่อวัดเปอรเซ็นตไขมันในรายกาย, เปอรเซ็นตน้ำในรางกาย และเปอรเซ็นตของ

กลามเนื้อ:

- ยืนบนอุปกรณดวยเทาเปลา และจะดียิ่งขึ้นหากเทาของคุณชื้นเล็กนอย เพื่อ

ชวยในการนำไฟฟาไดดียิ่งขึ้น

- ยืนนิ่งๆ ขณะอยูบนเครื่องชั่งน้ำหนัก

- ไมควรวัดคาทันทีหลังจาก ผานการทำกิจกรรมหนักๆ มา ควรพักอยางนอย 

6-8 ชั่งโมง

- รอประมาณ 15 นาที หลังจากเพิ่งลุกออกจากเตียง เพื่อใหน้ำในรายกาย

สามารถกระจายใหทั่วรางกายกอน

ผูหญิง:

70-100       <23%         23-28%       28, 1-33%      >33,1%

60-69      <22%         22-27%       27, 1-32%      >32,1%

50-59      <21%         21-26%       26, 1-31%      >31,1%

40-49      <20%         20-25%       25, 1-30%      >30,1%

30-39      <19%         19-24%       24, 1-29%      >29,1%

20-29      <18%         18-23%       23, 1-28%      >28,1%

15-19      <17%         17-22%       22, 1-27%      >27,1%

10-14      <16%         16-21%       21, 1-26%      >26,1%

อายุ     ดีมาก            ดี               ปกติ              แย

3.2 น้ำในรางกาย (Body water)

ผูชาย: ผูหญิง:

3.3 เปอรเซ็นตของกลามเนื้อ (Muscle percentage)

ผูชาย:

70-100            <37     37-46%  >46%

60-69           <38    38-47%               >47%

50-59           <39    39-48%               >48%

40-49           <40    40-50%               >50%

30-39           <41    41-52%               >52%

20-29           <42    42-54%               >54%

15-19                <43    43-56%               >56%

10-14           <44    44-57%               >57%

อายุ            ต่ำ               ปานกลาง                 สูง

10-100    <50    50-65%   >65

อายุ       แย         ดี       ดีมาก

10-100    <45    45-60%   >60

อายุ       แย         ดี       ดีมาก

โดยปกติแลว คาเปอรเซ็นตของน้ำเทียบกับรางกายมักใชเพื่อเปนคาอางอิงในการ

ออกกำลังกายเทานั้น ไมไดถูกออกแบบใหใชเพื่อหาขอสรุปทางการแทพย มวล

ไขมันในรางกายมีความสัมพันธกับน้ำในรายกาย โดยเปนสัดสวนผกผันกัน ผูที่มี

ปริมาณมวลไขมันสูง มักมีปริมาณน้ำในรายกายต่ำกวาคาที่แสดงในตาราง

สำหรับนักกีฬาแลว คาที่วัดไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณไขมัน และกลาม-

เนื้อของรางกาย หากพบขอสงสัยควรปรึกษาแพทย

ผูชาย:

ผูหญิง:

70-100            <27     27-32%  >32%

60-69           <28    28-33%               >33%

50-59           <29    29-34%               >34%

40-49           <31               31-36%  >36%

30-39           <33    33-38%               >38%

20-29           <34    34-39%               >39%

15-19                <35    35-41%               >41%

10-14           <36    36-43%               >43%

อายุ            ต่ำ               ปานกลาง                 สูง

- หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น หนาจอจะมีสัญลักษณ “FFFF” หรือ “Err” ปรากฏ

ขึ้น

- หากคุณขึ้นยืนบนอุปกรณกอนที่ตัวเลข “0.0” จะปรากฏบนจอแสดงผล จะสง

ผลใหคาที่วัดไดเกิดความคลาดเคลื่อน

4. ขอผิดพลาดและการแกไข

สาเหตุของความผิดพลาด การแกไข

อุปกรณรับน้ำหนักมากเกิน 180 กก.       ใชชั่งน้ำหนักตามมารฐานที่ระบุไวเทานั้น

ความตานทานไฟฟา ระหวางขั้วไฟฟา

กับฝาเทาของคุณมีมากเกินไป (เชน 

ผูที่มีผิวหยาบมากๆ)

ไขมันในรางกายของคุณอยูนอกชวงที่วัด

ได (นอยกวา 5% หรือมากกวา 55%)

- ขึ้นชั่งน้ำหนักดวยเทาเปลา

- ทำฝาเทาของคุณใหชื้นเล็กนอย

- กำจัดหนังที่หยาบกรานบนเทาของคุณ

  ออก ถาจำเปน

- ขึ้นชั่งน้ำหนักดวยเทาเปลา

- ทำฝาเทาของคุณใหชื้นเล็กนอย
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