
Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı

Model: BC-731
 Kullanım Kılavuzu
Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
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Tanita BC 731 Vücut Kompozisyon Analiz Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz,  
Tanita tarafından üretilen ev sağlık ürünlerinin geniş yelpazesinden biridir.
Bu Kullanım Kılavuzu, prosedürlerin kurulmasıyla size rehberlik edecek ve temel özellikleri tanımlayacak.
Lütfen ileride başvurmak için elinizin altında tutun. Sağlılı yaşam üzerine ilave bilgi 
web sitemiz www.tarti.com’da bulunabilir.
Tanita ürünleri en son klinik araştırmaları ve teknolojik yenilikleri içerir.
Doğruluğu sağlamak için tüm veriler Tanita Tıbbi Medikal Danışma Kurulumuz tarafından izlenir.

Not:Bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere elinizin altında bulundurun.
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Doğruluğu elde etmek için ölçümler kıyafetsiz ve hidrasyonun tutarlı olduğu şartlar altında alınmalıdır. 
Cihaz üzerinde elbiseleriniz ile ölçüm almak isteyebilrsiniz, fakat her zaman çoraplarınızı çıkararak 
çıplak ayakla ölçüm yapmalısınız. Ayak tabanlarının temiz olduğundan emin olunuz. Cihaz üzerinde 
topuklarınızın elektrotlara doğru bir şekilde nizami olarak yerleştirildiğinden emin olun. Eğer parmak-
larınız cihazın dışına taşıyorsa, cihazın doğru ölçüm alabilmesi için, ayaklarınızın çok büyük 
olmasından endişe etmeyin. Önemli olan topuklarınızın doğru yerleştirilmiş olması ve ayaklarınızın 
üstteki metal kısımlara değmesidir.
En doğrusu, ölçümleri günün aynı zamanında almaktır. Ölçümleri yapmadan önce şişkinlik, yemek 
yeme yada ağır egzersizden sonra yaklaşık üç saat beklemeye çalışın. Diğer koşullar altında alınan 
ölçümler doğru ve tutarlı sonuç vermeyebilir. Ölçümler tutarlı bir şekilde alındığı sürece, değişimler 
yüzdesel olarak daha net değerlendirilebilir.
Gelişmeyi izlemek için, belirli bir süre boyunca aynı koşullar altında alınan ağırlık ve vücut yağ 
yüzdesini karşılaştırın.

Pillerin Yönü.

Pillerin yerleştirilmesi.

Gösterildiği gibi açın.

     Pillerin Yerleştirilmesi
Cihazın arkasındaki pil kapağını açın. AAA-pillerini belirtildiği gibi yerleştirin. 

Not: Pillerin kutuplarının uygun bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 
Eğer piller uygun olmayan bir şekilde yerleştirilmişse pillerden sıvı sızabilir
ve zeminlere zarar verebilir. Eğer cihazınızı uzun bir zaman kullanmayı 
amaçlamıyorsanız, saklamadan önce pillerin çıkarılması tavsiye edilir.

Fabrikadan dahil edilen pillerin zamanla enerjisi azalmış olabileceğine lütfen dikkat edin. 
Pillerin aynı marka ve aynı voltajda olmasına dikkat ediniz. 
Kullanılmış ve eski pilleri kullanmayınız.

 Cihazın Konumlandırılması
Güvenli ve doğru ölçüm sağlamak için minimal sarsıntı olan sert ve düz 
bir yüzey üzerine cihazı koyun.

Not: Muhtemel incinmeden sakınmak için cihazın kenarlarına basmayın.

Topuklar elektrotları
ortalamalı

Parmaklar ölçüm
platformunu taşabilir.

Kullanım İpuçları
Bu cihaz son teknoloji kullanan hassas bir araçtır. 
- Cihaz üzerindeki ölçü platformunu sökmeye teşebbüs etmeyin.
- Cihazı yatay olarak muhafaza edin ve butonlarına kazara basılmaması şeklinde yerleştirin. Üzerine bir şey 
   gelmemesine özen gösterin.
- Cihaza karşı aşırı darbe ve sarsıntı yapmaktan kaçının.
- Cihazınızı direkt güneş ışığına maruz kalan yer, ısıtma ekipmanı, yüksek rutubet veya aşırı sıcaklık değişiminden uzak olan
   yere koyun.
- Asla suya batırmayın, elektrotları temizlemek için alkol ve cam temizliyici kullanın, parlak tutmak için (önce bir bez kullanın);
  sabun kullanmaktan kaçının.
- Islak olarak cihazı kullanmayın.
- Cihaz üzerine herhangi bir nesne düşürmeyin.



Cihaz yalnızca veriler kişisel veri hafızalarından birine programlanmışsa çalıştırılabilir.

Üniteyi açmak için SET düğmesine basın.

SET düğmesine basın Kişisel veri numarası seçmek için Yukarı / Aşağı düğmelerine 
basın.  Kullanmak istediğiniz kişisel veri rakkamına ulaştığınız zaman SET tuşuna 
basın. Kişisel veri numaraları kişisel verilerinizi saklar.

SET

Ekranda varsayılan değer 170cm olarak görünecektir. Boy yüksekliği 
seçmek için Yukarı / Aşağı butonlarını kullanın sonra
SET düğmesine basın.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekranda, programlamayı onaylamak için tüm verileri yanıp sönecektir.
Güç daha sonra otomatik olarak kapanacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DİKKAT
Kalp pili veya implante edilmiş başka bir elektronik tıbbi cihazınız varsa bu cihazın vücut yağ okuma 
analiz özelliğini kullanmayın.

Yaşı Yukarı / Aşağı düğmelerini kullanarak seçin ve onaylamak için
SET düğmesine basın.

Yaşı Ayarlama



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kişisel veri Numarasını seçin
 Cihazı açmak için USER (KULLANICI) düğmesine basın.
 Kişisel veri numarasını seçmek için Yukarı / Aşağı düğmelerine basın.
 SET düğmesine basın.
 Ekranda "0.0" görünecektir.
 Şimdi cihaz üzerine (platforma) çıkın.
 Not: Cihaza ”0.0” görünmeden önce adım atarsanız, ekranda “Err” gösterilir ve ölçümler   
alamazsınız.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ölçümlerinizi Almak
 Ölçüm alındıktan sonra sonuçlar aşağıda sıralanmış olarak otomatik olarak ekranda görünecek. Son 
sonuç okuma göründükten sonra ağırlık ve vücut yağı tekrar görünür sonra cihaz otomatik olarak kapanır.
Kullanıcı çıkan sonuçlar içinde gezinmek için “RESULT” düğmesini kullanabilir.
İleri gezinme için kullanıcı “RESULT” düğmesine basılı tutar.
İstenilen değerler okunduktan sonra sonucu görmek için butonlara basmayı bırakın.
Cihaz otomatik olarak kapanmadan önce sonuçlar 40 saniye daha görünür.
Not: Ekrandan “ooooo” kaybolana kadar cihaz üzerinden adım atmayın.
 Not: Çocuklar için (5-17 yaş) cihaz ekranı sadece ağırlık, BMI ve Vücut yağı yüzdesini gösterir (ideal aralık değerlerini 
göstermez). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Geçmiş İşlevi
 Önceki ölçümleri görmek için, mevcut okumalar görüntülenirken PAST düğmesine basın. Mevcut okuma 
ekranına geri dönmek için PAST düğmesine tekrar basın.

MİSAFİR MODUNU KULLANMA 

Misafir modu kişisel veri numarası olmaksızın bir seferlik kullanım, ölçüm yapma imkanı sağlar.
Cihazı etkinleştirmek için “USER” düğmesine basın. Yukarı / Aşağı düğmelerine basarak 
“-0-” seçin. SET'e basın. Sonra şu adımları izleyin. Yaş ayarla, Kadın veya Erkek seçimi ve
boyunuzu girin.
Ekranda "0.0" görüntülendikten sonra cihazın üzerine çıkın. Önce ağırlığınız görünecek,
sonra ekranda vücut yağ yüzdesi değeri görününceye kadar cihazın üzerinde durmaya
devam edin. Sonuçlar 40 saniye boyunca ekranda gösterilecektir.
Ekranda vücut yağ yüzdesi gösterilinceye kadar tartının üzerinde durun.

Not: Ekrandan “ooooo” kaybolana kadar cihaz üzerinden adım atmayın.
Not: Cihaza ”0.0” görünmeden önce adım atarsanız, ekranda “Err” gösterilir ve ölçümler   
alamazsınız.

Ağırlık BMI Vücut Yağı % İç organ Yağı Kas Kitlesi

Fiziki İncelemeKemik YoğunluğuBMR
(kcalkJ)Metabolik YaşToplam Vücut Sıvısı %



kg
lb

st lb

Şekilde gösterildiği gibi cihazın arkasındaki düğmeyi kullanarak ağırlık birimini 
değiştirebilirsiniz.

         Not: Ağırlık modu pound (lb) veya stone-pound (st-lb) olarak ayarlanmışsa, boy    
 programlama modu otomatik olarak fit ve inç olarak ayarlanır.
 Benzer şekilde kilogram seçilirse, yükseklik otomatik olarak "cm" santimetre olarak  
  ayarlanacaktır.

Yalnızca Ağırlık (baskül) düğmesine basın. Ekranda "0.0" görüntülendikten sonra tartının üzerine çıkın. 
Vücut ağırlık değeri görünecektir.
Ekran yaklaşık 20 saniye açık kalacak ve ardından güç (cihaz) otomatik olarak kapanacaktır.



Bu cihaz ECM yönetmeliği 2004/ 108 / EC ile 
RoHS yönetmeliği  2011/65/EU. Radyo parazit 
önleme özelliğine sahip.

BC-731

50 kHz, 6.25 kHz, 100 µA

30 mA

150 kg (330 lb) (23 st 8 lb)

BC7317601(0)-1306MA


