
เรียนคุณลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของเราผาน
การทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของ
รางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อ
การใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรดเก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมา
อานไดงาย
            ขอแสดงความนับถือ
                 บอยเลอร

อุปกรณที่รองรับในการเชื่อมตออุปกรณ
iOS 8.0 ขึ้นไป และ Android 4.4 ขึ้นไป เชื่อมตอดวย Bluetooth 4.0
รายการอุปกรณที่รองรับ ::  

2. เครื่องหมาย และ สัญลักษณ
สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

3. คำเตือนดานความปลอดภัย

4. ขอมูลอุปกรณ

เนื้อหา
1. รูจักกับอุปกรณ
2. เครื่องหมาย และ สัญลักษณ
3. คำเตือนดานความปลอดภัย
4. ขอมูลอุปกรณ
5. คำอธิบายอุปกรณ
6. วิธีการใชงานรวมกับ App
7. วิธีการใชงานเครื่องชั่งน้ำหนัก

อุปกรณในกลอง
• คูมือการใชงานแบบยอ
• เครื่องชั่งน้ำหนัก BF600
• ถาน 2 x 1.5 V AAA
• คูมือการใชงานแบบละเอียด

1. รูจักกับอุปกรณ
หนาที่ของอุปกรณ
อุปกรณใชสำหรับการชั่งน้ำหนักตัว และประเมินผลลัพธเกี่ยวกับขอมูลทางรายกายเปนอุปกรณที่ใชแบบ
สวนตัว
เครื่องชั่งสามารถบันทึกขอมูลไดมากสุด 8 คน โดยทำหนาที่ไดหลายอยาง ดังตอไปนี้:
• ชั่งน้ำหนัก และประเมินคา BMI (Body Mass Index)
• คำนวณเปอรเซ็นตไขมัน
• คำนวณปริมาณน้ำ
• คำนวณเปอรเซ็นตของกลามเนื้อ
• คำนวณมวลกระดูก
• คำนวณพลังงานที่รางกายตองการตอวัน (BMR) และพลังงานที่รางกายที่มีการเคลื่อนไหวตองการตอวัน 
(AMR) เครื่องชั่งมี feature ในการทำงานดังตอไปนี้:
• สามารถแสดงหนวยการวัดเปน กิโลกรัม (kg) ปอนด (lb) สโตน (st)
• มีระบบปดเครื่องอัตโนมัติ
• มีสัญญาณเตือนวาถานใกลหมด
• จดจำผูใชงานอัตโนมัติ
• ถาไมไดสงขอมูลไปจัดเก็บที่ App เครื่องชั่งสามารถบันทึกขอมูลผูใชงานไดมากสุด 8 คน
• เครื่องชั่งใชสัญญาณ Bluetooth ในการเชื่อมตออุปกรณ แถบความถี่ 2,402 – 2,480 GHz 
กำลังสงสูงสุด 0 dBm

ขอจำกัด
ขณะคำนวณเปอรเซ็นตไขมันในรางกายและคาอื่น ๆ ผลอาจคลาดเคลื่อนไดสูง ถาคำนวณจาก
การใชงานในกรณีตอไปนี้ :
• เด็กอายุต่ำกวา 10 ป
• นักกีฬามืออาชีพและนักเพาะกาย
• ผูปวยที่มีไข คนที่ไดรับการฟอกไตอยูเปนประจำ ผูปวยที่ไดรับน้ำเกลืออยู และผูปวยเปนโรค
กระดูกพรุน
• ผูปวยที่ทานยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (การวัดจะสงผลกระทบตอหัวใจและหลอดเลือด)
• ผูปวยที่กำลังรับการรักษาโรคทางเสนเลือดอยู
• ผูที่มีความผิดปกติทางขา (ขาไมสมสวน)

คูมือการใชงาน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดมวลรุน BF600

8. การประเมินคา
9. ประเมินผลลัพธ
10. ขอมูลเพิ่มเติม
11. การทำความสะอาดและการเก็บรักษาอุปกรณ
12. การกำจัดอุปกรณ
13. การแกไขปญหาการใชงานเบื้องตน

อานคำแนะนำในการใชงานเพื่อความปลอดภัย และเก็บคำแนะนำนี้ไวใชในภายหลัง เพื่อใหมั่นใจวา
คำแนะนำเหลานี้ สามารถเขาถึงผูใชคนอื่น ๆ ได

• บุคคลที่ผานการศัลยกรรมทางการแพทย อาทิ เชน การใสเครื่องกระตุนหัวใจ
หามใชเครื่องชั่งน้ำหนักนี้โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการรบกวน ทำใหเครื่อง
ทำงานไมสมบูรณ
• หามใชในขณะตั้งครรภ
• หามเหยียบที่มุมหรือปลายของเครื่องชั่งอาจทำใหเครื่องพลิกคว่ำ เสียหายได
• เก็บอุปกรณและถานใหหางจากมือเด็ก เด็กอาจเคี้ยวเลนและกลืนถานเขาไปได หากเด็ก
กลืนกินถาน ใหรีบติดตอพบแพทยทันที
• อยาใชงานขณะเทาเปยกหรือพื้นผิวของเครื่องชั่งเปยก - อันตรายจากการลื่นไถล
การดูแลรักษาถานขณะใชงาน
• ถาผิวหรือดวงตาสัมผัสกับของเหลวในถาน ใหลางออกดวยน้ำสะอาด หรือปรึกษาแพทย
• เก็บอุปกรณนี้ใหหางจากมือเด็ก หามใหเด็กกลืนกิน อาจทำใหติดคอได
• ในการใสถานควรสังเกตขั้ว + ขั้ว - ใหดี
• ถาของเหลวขางในถานรั่วออกมา ใหใสถุงมือ และเช็ดออกดวยผาแหง
• เก็บถานใหหางจากอุณหภูมิที่รอนจัด
• หามโยนถานใสกองไฟ เสี่ยงตอการระเบิด
• หามชารจถานหรือใสถานแบบลัดวงจร
• ถาอุปกรณไมไดใชงานนาน ๆ ใหเอาถานออกจากชองใสถาน
• ใชถานชนิดที่ระบุไว หรือ ชนิดเทากันเทานั้น
• เวลาเปลี่ยนถาน ใหเปลี่ยนถานทุกกอนทุกครั้ง อยาเปลี่ยนเพียงกอนเดียว
• หามนำถานที่ใชแลว ไปชารจกลับมาใชใหม
• หามถอด แกะ หรือทำใหถานแตกหัก
หมายเหตุทั่วไป
• เครื่องชั่งเหมาะสำหรับการใชงานแบบสวนตัว ไมใชทางการแพทยหรือทางการคา
• การประเมินผลของเครื่องชั่งอาจคลาดเคลื่อนได เกิดจากเหตุผลทางเทคนิค เนื่องจากเครื่องชั่งนี้
ไมไดมีวัตถุประสงคใชงานทางการแพทยในระดับสูง
• ถาผลของเครื่องชั่งและใน App ออกมาไมตรงกัน ใหดูผลลัพธที่ไดจากเครื่องชั่งเปนหลัก
• เครื่องชั่งรับน้ำหนักไดมากสุด 180 กก. (396 ปอนด / 28 สโตน) ผลลัพธของน้ำหนักและ
มวลกระดูกจะแสดงเปนหนวยเพิ่มขึ้นทีละ 100 ก. (0.2 ปอนด) [เชน 60.1  / 60.2 / 60.3 กก.]
• การคำนวณเปอรเซ็นตไขมัน, ปริมาณน้ำ, และ เปอรเซ็นของกลามเนื้อ จะแสดงเปนหนวย
เพิ่มขึ้นทีละ 0.1% (เชน 25.1% / 25.2% / 25.3%)
• แคลอรี่จะแสดงเปนหนวยเพิ่มขึ้นทีละ 1 กิโลแคล
• เครื่องชั่งจะตั้งไวเปนหนวยกิโลกรัม และ เซนติเมตร สามารถเปลี่ยนไดในการตั้งคา
• เวลาใชงาน ใหวางเครื่องชั่งบนพื้นแข็ง เพราะมีผลตอการชั่งน้ำหนัก
• ปองกันเครื่องชั่งจาก ของตกใส ความชื้น ฝุนละออง สารเคมี พื้นที่ที่อุณหภูมิแปรปรวน 
และพื้นที่ที่ใกลแหลงความรอน (เตาอบ, เครื่องทำความรอน)
• การซอมตองทำโดยเจาหนาที่จาก Beurer หรือผูขายสินคาที่ไดรับอนุญาตเทานั้น กอนจะ
สงซอม ใหใสถานใหเรียบรอยถาไมมีปญหาการใชงานที่เกี่ยวกับถาน

คำเตือน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอสุขภาพ

คำเตือน

การดูแลรักษา
ความแมนยำในการประเมินผลของเครื่องชั่งและอายุการใชงานของอุปกรณขึ้นอยูกับการดูแลรักษา
อุปกรณและการใชงาน

การประเมินผล
เครื่องชั่งประเมินผลทางรางกายตาม B.I.A. (bioelectrical impedance analysis) สามารถประเมินผล
ทางรางกายไดในเวลาเพียงไมกี่วินาที ดวยพลังงานในตัวเครื่องที่ไมมีความเสี่ยง และไมเปนอันตราย
ในการประเมินผล และคำนวณคาตาง ๆ เชน อายุ, สวนสูง, เพศ, ระดับกิจกรรม เครื่องสามารถทำ
การประเมินผลอยางอื่น เชน เปอรเซ็นตของไขมัน ไดในเวลาเดียวกัน เครื่องชั่งจะคำนวณเปอรเซ็นต
ของกลามเนื้อ และปริมาณน้ำในรางกายไดดี เพราะมันสามารถสรางพลังงานในรางกายไดดี และมีแรง
ตานทานต่ำ แตวาเครื่องชั่งจะคำนวณผลมวลกระดูกและเปอรเซ็นตไขมันไดไมดีเทา เพราะมีแรง
ตานทานสูงเครื่องชั่งเปนแคการประเมินผลทางรางกายโดยประมาณเทานั้น ถาอยากไดขอมูลที่แมนยำ 
ตองปรึกษาแพทย และวัดคาดวยเครื่องมือทางการแพทยระดับสูง
เคล็ดลับการใชงานทั่วไป
• ถาอยากไดผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ใหชั่งน้ำหนักหลาย ๆ ครั้งในหนึ่งวัน หรือ หลังจาก
เสร็จธุระในหองน้ำ, เวลาทองวาง หรือเวลาไมสวมเสื้อผา
• ในการคำนวณผลของเครื่องชั่งที่สำคัญ: ในการวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ตองใชเทาเปลา 
ในการเหยียบเครื่องชั่งเทานั้น และวางตำแหนงเทาใหเหมาะสม ผลอาจจะออกมาไดไมแมนยำ ถาเทา
แหงเกินไป หรือมีกระดูกเทาที่แหลมเกินไป
           Note: หามใหอวัยวะสวนอื่นในรางกายสัมผัสบริเวณเทา หรือขาขณะทำการวัดคา 
            การประเมินผลอาจ
คลาดเคลื่อน
• ใหยืนตัวตรง หามขยับไปมา ขณะกำลังยืนบนเครื่องชั่ง
• หลังจากออกกำลังกายเสร็จ ใหรอประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพราะมวลสารในรางกายยังไมคงที่
• ใหรอประมาณ 15 นาที หลังจากตื่นนอน ใหน้ำกระจายตัวใหทั่วรางกายกอน
• การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในระยะยาวเทานั้นถึงเปนเรื่องที่ดี การที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลงเร็วภายใน
ไมกี่วัน ทำใหขาดของเหลวในรางกาย สงผลเสียตอสุขภาพ

สำคัญ

บันทึกความปลอดภัยที่แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ / อุปกรณเสริม

หมายเหตุ

บันทึกขอมูลสำคัญ

สำคัญ
• ตองดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณอยางสม่ำเสมอ หามใชอุปกรณการทำความสะอาดที่มี
สารกัดกรอน และหามแชเครื่องชั่งในน้ำ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีของเหลวสัมผัสบนพื้นผิวของเครื่องชั่ง หามเทน้ำ หรือฉีดน้ำใส
เครื่องชั่ง
• หามวางของไวบนเครื่องชั่ง หากไมไดใชงาน
• ปองกันเครื่องชั่งจาก ของตกใส ความชื้น ฝุนละออง สารเคมี ที่ที่อุณหภูมิแปรปรวน และ
พื้นที่ที่ใกลแหลงความรอน (เตาอบ, เครื่องทำความรอน)
• หามกดปุมแรงมากจนเกินไป หรือหามใชอะไรจิ้มปุมเครื่องชั่ง ใหใชมือสัมผัส
• หามนำเครื่องชั่งไวที่อุณหภูมิสูงจัด หรือที่ที่มีแมเหล็กไฟฟามาก ๆ

• Beurer รับประกันไดวาสินคาผานกฎของ European RED Directive 2014/53/EC 
ทุกประการ หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอตามที่อยูที่ใหบริการลูกคา เชน 
CE Declaration of Conformity



5. คำอธิบายอุปกรณ

6. วิธีการใชงานรวมกับ App

8. การประเมินคา

9. ประเมินผลลัพธ

7. วิธีการใชงานเครื่องชั่งน้ำหนัก

ขอมูลผูใช

ระดับกิจกรรม กิจกรรมการออกกำลังกาย

Gender (เพศ)
Height (สวนสูง) 100 ถึง 220 ซม. (3’ 3.5” ถึง 7’ 2.5”)

10 ถึง 100 ป

1 ถึง 5

Age (อายุ)

Activity Level (ระดับกิจกรรม)

1 ไมเลย
ต่ำ: ออกกำลังกายเบา ๆ และนอยมาก (เชน ออกไปเดินเบา ๆ, เลนยิมนาสติก)

กลาง: ออกกำลังกาย 2 ถึง 4 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป
สูง: ออกกำลังกาย 4 ถึง 6 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป

สูงมาก: ออกกำลังกายแบบหนักทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมงขึ้นไป 
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5

คาที่ใส

ในการประเมินคาเปอรเซ็นตไขมันและคาอื่น ๆ ในรางกาย ตองบันทึกขอมูลของรางกายในเครื่องชั่ง
เครื่องชั่งจะสามารถบันทึกขอมูลไดมากสุดจำนวน 8 คน
สามารถบันทึกขอมูลคนใหมเขาไปไดผาน App ที่ชื่อวา “beuer HealthManager” หรือแกไขขอมูลได
ใน App ในเมนู App Settings
ขณะใชงาน ในการเชื่อมตอสัญญาณ Bluetooth หามนำ Smartphone ออกหางจากเครื่องชั่ง
มากเกินไป สัญญาณอาจจะหลุดได
• เปดใชงาน Bluetooth ในเครื่อง Smartphone
           
         Note: ชื่ออุปกรณ Bluetooth ของเครื่องชั่ง อาจจะไมแสดงใน Smartphone
• ใหใสถาน และวางเครื่องชั่งบนพื้นแข็ง (คำวา “App” จะโชวขึ้นในหนาจอเครื่องชั่ง)
• โหลด App “beuer HealthManager” จาก Apple Store (iOS) หรือ Google Play (Android)
• เขาใชงานใน App และทำตามคำแนะนำ
• ใสขอมูล
ใสขอมูลใน App ตามตาราง

• ระดับกิจกรรม
การประเมินผลของเครื่องชั่ง จะแมนยำมากขึ้น ถาใสระดับกิจกรรมที่ตรง

สวนประกอบของเครื่อง
1. ชองใสถาน
2. ปุม reset เครื่อง

App จะบันทึกขอมูลผูใชแตละคนเปน P-01 ถึง P-08
• การประเมินผล
App จะบอกใหใสขอมูลของผูใชงานในระบบไวกอน เครื่องถึงจะสามารถทำการระบุผูใชงานอัตโนมัติได 
โดยใหยืนนิ่ง ๆ บนเครื่องชั่งดวยเทาเปลาทั้ง 2 ขาง ดวยน้ำหนักตัวที่คงที่ จากนั้นอานตอไดใน ขอ 8. 
การประเมินคา

• หนาจอเครื่องชั่งจะแสดง 0.0 ใหกดปุม SET อีกครั้ง แลวจะปรากฎ “P-01” หรือ รหัสของผูใชงาน
คนลาสุดขึ้นมา ใหเลือกรหัสผูใชงานของตัวเอง ดวยปุม           และกด SET เพื่อดำเนินการตั้งคาขอมูล
ผูใชงาน เชน เพศ, สวนสูง, อื่นๆ (ดูขอมูลผูใชไดในตารางในขอ 6. วิธีใชงานรวมกับ App) ยืนยันการตั้งคา
ดวยการกดปุม SET รหัสผูใชงานจะแสดงขึ้นมาในหนาจอเครื่องชั่งเมื่อจบการตั้งคา ถาใชงานรวมกับ 
App ใน App จะให log in ดวย หลังจากนั้น 0.0 จะแสดงขึ้นมาในหนาจอเครื่องชั่ง
• ในการระบุผูใชงานอัตโนมัติ ตองใสขอมูลของผูใชงานในระบบไวกอน เครื่องถึงจะสามารถระบุผูใชงาน
อัตโนมัติได โดยใหยืนนิ่ง ๆ บนเครื่องชั่งดวยเทาเปลาทั้ง 2 ขาง ดวยน้ำหนักตัวที่คงที่

Body Mass Index
ดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) คือหนวยวัดที่ใชกันโดยทั่วไปเปนหลักสากล โดยคำนวณงาย ๆ 
จากสวนสูง และน้ำหนัก สูตร = น้ำหนักตัว ÷ สวนสูง 2 หนวยของ BMI คือ kg/m2
สำหรับ BMI ใชคำนวณดัชนีมวลกายไดสำหรับคนที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ผลที่ไดมีความหมายตามตาราง
ตอไปนี้

7.1 log in App ภายหลัง
ถาคุณใชงานเครื่องชั่งโดยที่ไมใช App คุณสามารถสงขอมูลหรือสรางขอมูลผูใชงานใน App ภายหลังได 
ตามวิธีดานลาง:
• โหลด App “beuer HealthManager” จาก Apple Store (iOS) หรือ Google Play (Android)
• เขาใชงานใน App และทำตามคำแนะนำ

วางเครื่องชั่งบนพื้นแข็ง เพื่อความแมนยำในการวัด
8.1 การวิเคราะหขอมูล
• ยืนบนเครื่องชั่งดวยเทาเปลาทั้ง 2 ขาง ยืนใหนิ่ง ทิ้งน้ำหนักบนเทา 2 ขางเทา ๆ กัน

         Note: ผลการประเมินคาจะไมถูกตอง ถาใสถุงเทา
• เครื่องชั่งพรอมทำงานไดทันที
• น้ำหนักจะแสดงในหนาจอเครื่องชั่ง
• ในขณะที่กำลังวิเคราะห BIA หนาจอจะแสดง “         ”
• ถาผูใช ใสรหัสผูใชงาน P-01 – P-08 จะแสดงขึ้นมา และขอมูลตอไปนี้จะทำการบันทึก

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย

ปริมาณน้ำในรางกาย
ปริมาณน้ำในรางกายคิดเปน % จะอยูในระหวางคาตามตารางดานลาง

ขอมูลในตารางเปนแคคำแนะนำตามหลักสากลเทานั้น (อยากทราบขอมูลเพิ่มเติม ใหปรึกษาแพทย
ผูเชี่ยวชาญ)

เปอรเซ็นตไขมันในรางกายที่ต่ำกวานี้ อาจพบไดในรางกายนักกีฬาอาชีพ ขึ้นอยูกับชนิดกีฬา และ
วิธีฝกซอมเฉพาะทางเพื่อรางกายสำหรับการแขงขัน % ไขมันจะต่ำกวามาตรฐานในตารางดานบน 
อยางไรก็ตาม สำหรับคนทั่วไป ถามี % ไขมันที่ต่ำกวามาตรฐาน อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได

ปริมาณไขมันในรางกาย จะมีน้ำนอยมาก เพราะฉะนั้น สำหรับคนที่มี % ไขมันสูง จะมีปริมาณน้ำใน
รางกายนอยกวามาตรฐาน ในทางตรงกันขาม สำหรับนักกีฬามืออาชีพ จะมีปริมาณน้ำสูงกวามาตรฐาน 
เพราะมี % ไขมันต่ำ และมีมวลกลามเนื้อสูง

เปอรเซ็นตของกลามเนื้อในรางกาย
จะอยูในระหวางคาตามตารางดานลาง

Note: ถาไมไดระบุผูใชงานในเครื่องชั่ง P-01 – P-08 จะไมแสดงในหนาจอและจะแสดงเฉพาะ
น้ำหนักเทานั้น คา feature ตาง ๆ จะไมถูกบันทึก เครื่องจะไมบันทึกคาตาง ๆ ซ้ำ ถาน้ำหนักตัว
ของผูใชงานตางจากน้ำหนักตัวของการชั่งครั้งที่แลวเพียงเล็กนอย (บวกลบ 3 กก.) หรือถาผูใชงาน
คนอื่นมีน้ำหนักตัวใกลเคียงกันกับผูใชงานลาสุด (บวกลบ 3 กก.) เพราะนับวาเปนคนเดิมมาใชงาน 
กรณีนี้ ใหทำการประเมินคาอีกครั้ง โดยการเปดเครื่องชั่ง และกดปุม       เพื่อเลือกรหัสผูใชงาน 
P-01 – P-08 และทำการชั่งน้ำหนักอีกครั้ง

Note: ถาไมไดระบุผูใชงานในเครื่องชั่ง P-01 – P-08 จะไมแสดงในหนาจอและจะแสดงเฉพาะ
น้ำหนักเทานั้น คา feature ตาง ๆ จะไมถูกบันทึก เครื่องจะไมบันทึกคาตาง ๆ ซ้ำ ถาน้ำหนักตัว
ของผูใชงานตางจากน้ำหนักตัวของการชั่งครั้งที่แลวเพียงเล็กนอย (บวกลบ 3 กก.) หรือถาผูใชงาน
คนอื่นมีน้ำหนักตัวใกลเคียงกันกับผูใชงานลาสุด (บวกลบ 3 กก.) เพราะนับวาเปนคนเดิมมาใชงาน 
กรณีนี้ ใหทำการประเมินคาอีกครั้ง โดยการเปดเครื่องชั่ง และกดปุม       เพื่อเลือกรหัสผูใชงาน 
P-01 – P-08 และทำการชั่งน้ำหนักอีกครั้ง

8.2 น้ำหนัก
ถาเหยียบบนเครื่องชั่งโดยใสรองเทา ใหยืนนิ่ง ๆ ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่เทา
ทั้ง 2 ขางเทา ๆ กัน เครื่องชั่งจะทำการวัดน้ำหนักตัวทันที และน้ำหนัก
ก็จะแสดงใหเห็นบนหนาจอเครื่องชั่ง 

“   ” จะแสดงบนหนาจอ LCD 
แตเครื่องจะไมทำการวิเคราะหคา BIA เพราะใสรองเทา 

ถารหัสผูใชงาน ไดถูกใสเอาไว P-01 จะแสดงอยู
บนหนาจอ และน้ำหนักจะถูกบันทึก

1. BMI
2. เปอรเซ็นตไขมัน
3. ปริมาณน้ำ
4. เปอรเซ็นตของกลามเนื้อ
5. จำนวนมวลกระดูกเปนกิโลกรัม
6. พลังงานที่รางกายตองการตอวัน เปนกิโลแคลอรี่ (BMR)
7. พลังงานที่รางกายที่มีการเคลื่อนไหวตองการตอวัน เปนกิโลแคลอรี่ (AMR)

• แนะนำใหใชงานคูกับ App โดยดูวิธีการใชงานไดในขอ 6. วิธีใชงานกับ App แตเครื่องชั่งก็สามารถ
ทำงานไดโดยไมตองเชื่อมตอกับ App
• ใหใสถานเขากับเครื่องชั่ง ดูขั้ว + ขั้ว - ใหแนใจวาใสถูก ถาใสแลว หนาจอไมติด ใหถอดแลวใสใหม
• วางเครื่องชั่งลงบนพื้นแข็ง (มีผลตอการประเมินคา)
• กดปุม SET
• ตั้งคา ป/เดือน/วัน และ ชั่วโมง/นาที โดยกดปุม      และยืนยันการตั้งคาโดยกดปุม SET

หนาจอ
3. สัญลักษณการเชื่อมตอ Bluetooth กับ Smartphone
4. ผลลัพธ
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ชาย ( ), หญิง (  )

หมวดหมู BMI

ผอม (น้ำหนักต่ำกวามาตรฐาน)
น้ำหนักต่ำกวามาตรฐานมาก <16

น้ำหนักต่ำกวามาตรฐาน 16-16.9

น้ำหนักต่ำกวามาตรฐานเล็กนอย 17-18.4

น้ำหนักตามมาตรฐาน 18.5-25

น้ำหนักเกิน ทวม 25.1-29.9

อวน (น้ำหนักเกินกวามาตรฐาน)
อวนระดับ 1 30-34.9
อวนระดับ 2 35-39.9
อวนระดับ 3 ≥40

Source: WHO, 1999 (World Health Organization)

ชาย หญิง

อายุ ต่ำ ปกติ สูง สูงมาก อายุ ต่ำ ปกติ สูง สูงมาก

10-14 <11% 11-16% 16.1 – 21% >21% 10-14 <16 % 16 – 21% 21.1 – 26% >26%
15-19 <12 % 12-17% 17.1 – 22% >22% 15-19 <17 % 17 – 22% 22.1 – 27% >27%
20 – 29 <13% 13-18 % 18.1 – 23% >23% 20-29 <18 % 18 – 23% 23.1 – 28% >28%
30 – 39 <14% 14-19 % 19.1 – 24% >24% 30-39 <19 % 19 – 24% 24.1 – 29% >29 %
40 – 49 <15% 15 – 20% 20.1 – 25% >25% 40-49 <20 % 20 – 25% 25.1 – 30% >30%
50 – 59 <16% 16 – 21% 21.1 – 26% >26% 50-59 <21 % 21 – 26% 26.1 – 31% >31%
60 – 69 <17% 17 – 22% 22.1 – 27% >27% 60-69 <22 % 22 – 27% 27.1 – 32% >32%
70-100 <18 % 18 – 23% 23.1 – 28% >28% 70-100 <23 % 23 – 28% 28.1– 33% >33%

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

ชาย หญิง
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%



11. การทำความสะอาดและการเก็บรักษาอุปกรณ

12. การกำจัดอุปกรณ

13. การแกไขปญหาการใชงานเบื้องตน

10. ขอมูลเพิ่มเติม

มวลกระดูก
มวลกระดูกในรางกายมนุษยจะเพิ่มขึ้นและลดลงได เกิดจากการเจริญเติบโตของรายกาย การประสบ
อุบัติเหตุ และการที่มีอายุมากขึ้น มวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นมากในวัยเด็กจนถึงอายุ 30-40  ป มวลกระดูก
ถึงจะเพิ่มขึ้นอยางเต็มที่ หลังจากนั้นมวลกระดูกจะเริ่มนอยลง คุณสามารถชะลอการเสื่อมเสียของ
กระดูกไดดวยการรักษาสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน เชนแคลเซียม และวิตามิน D และออกกำลัง
กายอยางสม่ำเสมอ เครื่องชั่งสามารถไวมวลกระดูกโดยคราว ๆ เทานั้น เพราะมีขอมูลแค น้ำหนักตัว, 
สวนสูง, อายุ, เพศ ไมสามารถคำนวณคามวลกระดูกอยางลึกได นอกจากปรึกษาแพทยเทานั้น

การเปลี่ยนถาน
ทำการเปลี่ยนถานเมื่อสัญญาณแจงเตือนถานใกลหมดบนหนาจอแสดงขึ้น “    ” จะแสดงในหนาจอ
และเครื่องจะดับอัตโนมัติ ใหเปลี่ยนถาน (2 x 1.5 V AAA) เขาไปใหม ขอมูลผูใชงานทั้งหมดจะยังถูกบันทึก
ในเครื่องชั่งอยู ใหทำการเชื่อมตอ App อีกครั้ง ระบบก็จะกลับมาทำงานตามปกติ

Note:
- ในการเปลี่ยนถาน ใหใชถานที่ระบุไวเทานั้น
- หามใชถานที่ชารจได
- หามใชถานที่มีเหล็กหนักเปนสวนประกอบBMR

BMR คือพลังงานที่รางกายตองการตอวัน เมื่อไดพักผอนอยางเพียงพอ คา BMR ขึ้นอยูกับน้ำหนักตัว 
สวนสูง และอายุ BMR มีหนวยเปน กิโลแคลอรี่ตอวัน และคำนวณมาจากสูตรของ Harris-Benedict 
หากรางกายไดรับพลังงานไมเพียงพอตอ BMR ในระยะยาว จะเปนผลเสียตอรางกายได

AMR 
AMR คือพลังงานที่รางกายที่มีการเคลื่อนไหวตองการตอวัน รางกายมนุษยจะตองการพลังงานที่มากขึ้น 
หากตองใชงานรางกายในระหวางวัน คา AMR จะคำนวณตามระดับกิจกรรมที่ผูใชงานใสขอมูลเขาไป 
เพื่อรักษาระดับน้ำหนักตัวใหคงที่ รางกายตองไดรับสารอาหารเขาไปทดแทน เทากับพลังงานที่รางกาย
เสียไปในระหวางวัน ถารางกายไดรับสารอาหารนอยกวาพลังงานที่เสียไป จะทำใหน้ำหนักลดลง 
แตถาพลังงานที่ไดรับเขาไปในรางกาย นอยกวาคา AMR ในระยะยาว รางกายจะไมสามารถเผาผลาญ
พลังงานไดอยางปกติ ทำใหรางกายสะสมไปเปนไขมัน และน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว

Note ผลลัพธ สัมพันธกับเวลา

การเปลี่ยนแปลงของรางกายในระยะยาวเทานั้นที่สำคัญ หากน้ำหนักตัวเปลี่ยนมากในชวงไมกี่วัน 
จะสงผลเสียตอรางกาย
การคำนวณผลลัพธออกมา จะขึ้นอยูกับน้ำหนักตัว,เปอรเซ็นตไขมัน, ปริมาณน้ำ, เปอรเซ็นตกลามเนื้อ, 
และระยะเวลาที่คาเหลานี้เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น (ภายในไมกี่วัน) จะเกิดจากปริมาณน้ำในรางกายแคนั้น 
การเปลี่ยนแปลงในระยะกลาง (มากกวาสัปดาห) และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (เดือน) เทานั้น 
ที่จะสามารถบอกไดวาการเปลี่ยนแปลงเกิดจากเปอรเซ็นตไขมันและเปอรเซ็นตกลามเนื้อ
• ถาน้ำหนักลดลงในระยะสั้น แตเปอรเซ็นตไขมันเพิ่มขึ้นหรือคงที่ หมายความวารางกายกำลังเสียน้ำ
เชน เพิ่งออกกำลังกาย หรือซาวนาเสร็จ
• ในทางตรงกันขาม ถาน้ำหนักเพิ่มขึ้นในระยะกลาง แตเปอรเซ็นตไขมันลดลงหรือคงที่ รางกายกำลัง
สรางกลามเนื้อ
• ถาน้ำหนักตัวและเปอรเซ็นตไขมันลดลงพรอมกัน แสดงวารางกายกำลังอยูในขั้นตอนลดน้ำหนักอยาง
ถูกวิธี
• อยางไรก็ตาม ตองปฏิบัติตามคำแนะนำของ Trainer หากตองการลดน้ำหนัก เพราะจะทำใหรางกาย
สรางกลามเนื้อขึ้นมาทดแทนเปอรเซ็นตไขมันที่ลดลง รางกายจะมีสุขภาพที่ดี
• กลามเนื้อในรางกายมีสวนประกอบของน้ำอยู

การใสขอมูลผูใชงาน
สามารถใสขอมูลผูใชงานไดถึง 8 คน ในการชั่งน้ำหนักอยางเดียว (ใสรองเทาได) และการคำนวณคา 
feature ตาง ๆ (เทาเปลา)
สำหรับการคำนวณคาผูใชงานคนใหม ถาน้ำหนักตัวใกลเคียงกับผูใชงาน 1 ใน 8 มาก (บวกลบ 3 กก.) 
เครื่องชั่งจะนับวาเปนผูใชงานคนนั้น (ดูไดในขอ 8. การประเมินคา)
จัดเก็บขอมูลผูใชงาน และสงตอไปยัง App
ถาไมไดเปด App อยู การคำนวณผลลัพธ 30 คาตอ 1 ผูใชงาน จะถูกบันทึกไวที่เครื่องชั่ง ขอมูลจะถูก
สงไปยัง App โดยอัตโนมัติ ถาไดรับการเชื่อมตอ Bluetooth แมวาเครื่องชั่งจะปดอยู ขอมูลก็สามารถ
สงไปยัง App ได

การลบขอมูลในเครื่องชั่ง
ถาตองการลบขอมูลการประเมินคาหรือขอมูลผูใชงาน ใหนำถานออกจากเครื่องชั่งประมาณ 10 วินาที 
พรอมกับกดปุม Reset อีกดานของเครื่องชั่ง “     ” จะแสดงบนหนาจอ แลวใสถานกลับเขาไปใหม 
ทำกรณีเดียวกัน หากใสขอมูลผิด แลวตองการ Reset การใสขอมูลใหม หลังจากนั้นในการใสขอมูลใหม 
ใหกลับไปดูที่ขอ 6. วิธีใชงานรวมกับ App

ตองทำความสะอาดเครื่องชั่งอยางสม่ำเสมอ สามารถใชผาชุบน้ำหรือสบูเช็ดบาง ๆ ได

ถานที่ใชหมดแลว ตองทิ้งในกลองที่ปด จุด Recycle หรือ ผูขายของอิเล็กทรอนิกส คุณตองรับผิดชอบ
ในการทิ้งถานเอง สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนถานที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

Pb  =  ถานที่มีตะกั่ว
Cd =  ถานที่มีแคดเมียม
Hg =  ถานที่มีปรอท

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคทางดานสิ่งแวดลอม หามทิ้งอุปกรณในบานเรือน ใหทิ้งอุปกรณในที่
ที่กำหนด หรือจุด Recycle เทานั้น ใหทิ้งอุปกรณตามขอตกลงของ WEEE เทานั้น หากมีขอสงสัย 
กรุณาติดตอผูที่มีอำนาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ

สำคัญ
- หามใชอุปกรณที่มีสารกัดกรอนทำความสะอาดเครื่องชั่ง
- หามนำเครื่องชั่งจุมลงในน้ำ
- หามลางเครื่องชั่งในเครื่องซักผา

ภาพที่ขึ้นบนหนาจอ

แสดงเฉพาะน้ำหนัก
ตัว แต P-01 – P-08 
ไมขึ้น

Err

0Ld

น้ำหนักที่ชั่งผิดจาก
ความจริง

น้ำหนักที่ชั่งผิดจาก
ความจริง

No Bluetooth 
connection
(ไมมีสัญลักษณ 
Bluetooth ขึ้น)

การประเมินคาไมสามารถระบุ
ได เพราะเกินความจำกัดของ
ผูใชงาน หรือเปนขอมูลเฉพาะ
ดานที่ไมสามารถระบุได

% ของไขมันต่ำกวาหรือสูงกวา
คาที่กำหนดใหในตาราง 
(นอยกวา 4% / สูงกวา 65%)

น้ำหนักเกิน 180 กก.

ไมไดวางเครื่องชั่งที่พื้นเรียบ
หรือแข็ง

เลข 0 ขึ้นไมถูกจุด

อุปกรณอยูหางจากเครื่องชั่ง
เกินไป

เครื่องชั่งสามารถจับสัญญาณไดภายใน 15 
เมตร กำแพงและเพดานทำใหสัญญาณใน
การเชื่อมตอออนลง สัญญาณวิทยุอื่น ๆ 
สามารถรบกวนสัญญาณการเชื่อมตอได
ฉะนั้น หามวางเครื่องชั่งไวใกล WIFI Router, 
ไมโครเวฟ, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟา

ใหรอจนกวาเครื่องชั่งจะปดอัตโนมัติ ใชงาน
อีกครั้ง หนาจอจะขึ้น C ใหรอจนกวาหนาจอ
จะขึ้น 0.0 kg

ใหวางเครื่องชั่งไวที่พื้นเรียบและแข็ง หามวาง
ไวบนพรม

เครื่องชั่งสามารถรับน้ำหนักไดแค 180 กก.

ใหทำการยืนดวยเทาเปลาอีกครั้ง หรือย่ำเทา
ลงอีกครั้ง ถา Err ยังแสดงอยู แสดงวา % 
ไขมันไมไดอยูภายในคาในตาราง

ใหเลือกรหัสผูใชงานบนหนาจอโดยกดปุม           
หรือเลือกผูใชงานอีกครั้งใน App ดูที่ขอ 10. 
ขอมูลเพิ่มเติม
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ภาพที่ขึ้นบนหนาจอ

No Bluetooth 
connection
(ไมมีสัญลักษณ 
Bluetooth ขึ้น)

FULL

Lo

ไมไดเชื่อมตอ App

พื้นที่ความจำในเครื่องชั่งเต็ม

ไมไดใสถานในเครื่องชั่ง ใหใสถานในเครื่องชั่ง

ใหปด App (ปดใน Background หรือ 
Multitasking ดวย) ปดสัญญาณ Bluetooth 
ที่ Smartphone และเปดใชงานอีกครั้ง
ปด Smartphone และเปดใหมอีกครั้ง
เอาถานในเครื่องชั่งออก แลวใสกลับเขาไปใหม
ดูไดใน FAQs ใน www.beurer.com

ใหเปด App และขอมูลจะทำการสงไป App 
อัตโนมัติ รอซักครู ประมาณ 1 นาที
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