
ADE Elektronik Tartı Kullanımı 

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. 

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol gösterici olmalıdır. 

 

Elektronik tartı,gösterge ile 2 mt boyutlarında bir kablo ile bağlantı sağlayan konumda olup 

gövdeli veya gövdesi kullanma şekline uygundur. Gövde size boy ölçer ekleme avantajı da 
sağlamaktadır. 

Kurulum 

Ade model tartınız, üzerine elektronik ve/veya manuel boy ölçer monte edilerek kilo ve boy  ölçümü 
yapmanızı ve manuel ve/veya otomatik olarak BMI hesaplamanızı sağlamaktadır. 

Lütfen öncelikle tartının ambalajını açınız ve ambalajın içerisinde size gönderilmiş olan tartı ve tüm 
aparatlarını hazırlayınız. 

 

Şekilde görülen kısım alt tarafa gelecek şekilde ve gövde dik pazisyonda şekilde görüldüğü gibi 
gövdeyi gövde tutucu nun içerisine yerleştiriniz. 

 



Yine şekilde görüldüğü gibi iletişim kablosunu gövdenin içerisinden aşağıya doğru uzatınız. 

 

 

Ana üniteyi ve gövdeyi şekilde görüldüğü gibi yan yatırarak, size gönderilmiş olan vidalar vasıtası ile 
Ana üniteyi (tartım platformu) ve gövdeyi birbirine vidalayarak sabitleyiniz. 

 

Birleştirme işlemini tamamladıktan sonra koruma kabını alt bölüme vidalayınız. 

 

 



Besleme / Güç 

Cihazınızı 6 x 1.5V AA Alkalin pil ile veya DC adaptör ile çalıştırınız. 
Piller şekilde görüldüğü gibi ve göstergede belirtilen yönlerde 
yerleştirilmelidir. Eğer cihazınızı adaptör ile çalıştıracak iseniz 
orijinal ADE marka adaptörü kullanınız ve adaptörü göstergedeki 
adaptör girişine takınız, aksi durumda garanti ve güvenlik ile ilgili 
tüm sorumluluklar kullanıcısına aittir. 

Atık pillerin kullanımı ve dönüştürülmesi ile ilgili maksimum 
güvenlik önlemlerini alınız. 

GÖSTERGE 

 

 



 

 

 

 

Lütfen cihaz her hangibir güç kaynağından beslenirken her hangibir montaj / demontaj işlemi 
yapmayınız, cihaz doğrudan veya dolaylı yoldan müdahale etmeyiniz. 

 

TARTIM İŞLEMİ 

1. Lütfen   tuşuna basınız ve ekranda  görüntülenmesini bekleyiniz 

2. Ekranda  görüntülenecektir, eğer ekranda bu ibare değil de yukarıya veya aşağıya 

doğru bir kilo görüntüleniyor ise tartı dengede değildir ve sıfırlama için  tuşuna basınız. 
3. Tartının üzerine çıkınız ve kilo ölçümünü yapmasını bekleyiniz. Ekranda tartınızın dengede 

olduğunu gösterir “STA” gösterilecektir. 

 



 

1.işlem      2.işlem    3.işlem 

 

Kiloyu ölçümü tamamlandığında tartınız ekranda gösterdiği kiloyu sabitleyecektir, eğer hastadan 
ve/veya zeminden kaynaklı sebeplerden dolayı tartınız bunu yapamıyorsa “HOLD” tuşu ile ekranda 
gördüğünüz kilo değerini sabitleyebilirsiniz. 

BOY ÖLÇME FONKSİYONU 

Eğer ADE marka elektronik boy ölçeri kullanıyor iseniz bu bölümdeki açıklamaları dikkate alınız. 

1.  tuşuna basarak boy ölçüm işlemini başlatınız, bundan önce elektronik boy ölçme 
çubuğu tartıya monte edilmeli ve bağlantı boy ölçerin iletişim kablosu ile sağlanmalıdır. 

2. Ekranda “110.00” varsayılan boy görüntülenecektir. Eğer görüntülenmiyor ve kesik çizgiler 
varsa, boy ölçerin tamamen kızağın içine girdiğinden ve başa gelen aparatın kapalı 
olduğundan emin olunuz. 

  uygun görünüm  kesik çizgiler 
görüntüleniyorsa  

     Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra, tartının  

Üzerine yanda görüldüğü gibi çıkınız ve boyu 
ölçünüz. 

Ölçümü tamamladıktan sonra aşağı ininiz ve boy 
ölçerinizi kapalı konuma getiriniz. 

 

 

BMI ÖLÇÜMÜ 

1. MODE tuşuna basınız, ekranda  yandaki şekil belirdiğinde  tuşuna 
basınız. 

2. Ekranda yanda da görülen Step işareti çıktığında tartıya çıkınız. 
 

 

3. Ekranda yandaki şekil belirdiğinde aşağıdaki talimatları uygulayınız. 

Eğer daha önce bahsedildiği gibi ADE marka elektronik boy ölçer tartıya monte 



edilmiş ve bağlantı kurulmuş ise boy ölçümünüz otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. Bu halde dahi 

eğer Boy Bilgisini manuel olarak girmek isterseniz  tuşuna basınız ve boy bilginize ulaşmak için  

 ve  yön tuşlarını kullanınız. 

Eğer tartı elektronik boy ölçerle bir iletişim halinde değilse  ve  yön tuşlarını kullanarak 
Boy Bilgisini manuel olarak belirleyiniz. 

Boy Bilgisini konfirme etmek için tuşunu sabitlemek için kullanınız. 

Ekranda, eğer bilgiler belirlendi ve dengelendi ise, STA gösterilmelidir ve bunun ardından Boy,Kilo ve 
BMI 4 sn aralıklarla 3 kez ekranda gösterilecek ve tartı otomatik olarak kapanacaktır. 

PROBLEM LİSTESİ 

1. Kilo görüntülenmiyor ise; tartının güç kaynağından beslendiğini teyit ediniz ve tartım işlemini 
tekrarlayınız. 

2. Ekranda  görüntüleniyor ise, tartıyı besleyen pil seviyesinin azaldığını gösterir. 

3. Ekranda  görüntülendi ise tartım platformunun boş olduğunu ve üzerinde bir ağırlık 
olmadığını kontrol edin, eğer varsa temizleyin. Halen çözülmemişse tartım işlemini 
tekrarlayınız. 

4. Ekranda görüntülendi ise bu aşırı yük ikazıdır. Cihazın kapasitesinden fazla yük 
yüklenmiş anlamındadır ve platformu boşaltınız, aksi durumda tartıda kalıcı hasarlar 
yaratabilirsiniz. 

5. Eğer ekranda 20 sn içerisinde kilo sabitlenmiyor ise HOLD tuşunu kullanınız. 

6. Eğer ekranda  görüntülendi ise yetkili servis ile görüşünüz. 

7. Eğer ekranda görüntülendi ise platformdan aşağı ininiz ve yeniden çıkınız. 
8. Eğer  ve  hataları halen çözülemedi ise pilleri çıkarınız ve/veya elektrik fişini 

prizden çekiniz ve 1 dakika bekledikten sonra güç besleme ayarlarını yeniden yapınız ve 
tartım işlemini tekrarlayınız. 
 

 

 

 

 

 

 

TARTI MEDİKAL DIŞ TİCARET ve PAZARLAMA LTD ŞTİ. 

0212 3271005 www.tarti.com    info@tarti.com 

Dikilitaş Mahallesi Karanfil Sokak No.15 Yıldız Beşiktaş İstanbul 

http://www.tarti.com/�
mailto:info@tarti.com�

