
Cân phân tích chỉ số cơ thể 
Bluetooth BF 710 

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT  
Trụ sở & Showroom      : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 
Chi nhánh Miền Nam   : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM 
Chi nhánh Miền Trung : Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng 
Điện thoại 
Hotline 
Fax 
Website 

: 0243.577.3151 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852 
 : 024.62754193 
: http://www.thietbiyte-eu.vn 

Email 
http://www.beurervietnam.com  

: info@beurervietnam.com 

Trọn bộ sản phẩm bao gồm:
• Cân phân tích chỉ số cơ thể
• 3 x pin AAA 1,5 V
• Hướng dẫn sử dụng

1. Làm quen với thiết bị
Chức năng của sản phẩm

Lưu ý
Các chức năng của cân chỉ có thể được tận dụng tối đa với ứng dụng trên thiết bị, nếu 
không dùng ứng dụng, cân chỉ có thể đo được khối lượng cơ thể.

Chiếc cân điện tử phân tích chỉ số cơ thể này dùng để đo khối lượng cơ thể và cho ra chẩn 
đoán về dữ liệu hình thể cá nhân của bạn. Cân sử dụng để tự kiểm tra tại nhà riêng.
Cân có các chức năng có thể được sử dụng bởi tối đa 8 người:
• Đo khối lượng cơ thể, Chỉ số khối cơ thể (BMI)
• Đo tỉ lệ phần trăm mỡ cơ thể (BF)
• Đo tỉ lệ nước trong cơ thể ( )
• Đo tỉ lệ cơ ( )
• Đo khối lượng xương ( )
• Tính tỉ lệ trao đổi chất cơ bản và chủ động (BMR và AMR).

Yêu cầu của hệ thống
Cân sử dụng Bluetooth®    (tiêu tốn ít năng lượng) và truyền qua dải tần số 2.4 GHz. Các
thiết bị cần tương thích với Bluetooth®   4.0.

Danh sách các thiết bị tương thích:: 

Kính gửi Quý khách hàng,  
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của  chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các 
phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất 
lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, trị liệu nhẹ nhàng, huyết áp/chẩn đoán về máu, cân nặng, mát-
xa và không khí. 

Trân trọng, 
Đội ngũ Beurer 
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2. Dấu hiệu và kí hiệu
Các dấu hiệu sau được sử dụng trong bản hướng dẫn này. 

Cảnh báo   Chỉ dẫn về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 

Quan trọng      Lưu ý về các hư hại có thể có đối với thiết bị/phụ kiện 

Lưu ý        Lưu ý thông tin quan trọng 

3. Lưu ý an toàn
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này.

CẢNH BÁO
• Bệnh nhân đang cấy ghép y tế (ví dụ: máy tạo nhịp tim) không được sử dụng 

cân, nếu sử dụng cân, chức năng của thiết bị cấy ghép có thể bị hỏng.
• Không dùng cân trong thời gian mang thai.
• Không đứng trên cạnh ở một bên cân vì cân có thể bị lật.
• Giữ bao bì ngoài tầm tay trẻ em.
• Thận trọng! Không bước lên cân khi chân hoặc bề mặt cân đang ướt vì có thể gây trượt chân.

Lưu ý về pin
• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất lỏng trong pin, rửa vùng da bị ảnh hưởng với thật nhiều

nước và tìm trợ giúp y tế.
•

•
•

Giữ pin ngoài tầm tay trẻ em.
Quan sát cực (+) và (-) của pin.
Nếu pin bị rò rỉ, đeo găng tay bảo vệ và dùng vải khô lau sạch ngăn chứa pin.

• Giữ pin xa nguồn nhiệt.
• Tuyệt đối không bỏ pin vào lửa. Pin có thể phát nổ.
• Không cố sạc pin.
• Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian, tháo pin ra khỏi thiết bị.
• Chỉ sử dụng các pin cùng loại, cùng nhãn hiệu và cùng công suất.
• Luôn thay tất cả pin cùng một lúc.
• Không sử dụng pin sạc.
• Không tháo, cắt hoặc nghiền pin.

Lưu ý chung
• Thiết bị chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, không phục vụ mục đích thương mại.
• Lưu ý rằng sai số kĩ thuật đồng nghĩa với việc kết quả có thể thay đổi, do thiết bị không

được thiết kế để sử dụng trong y tế chuyên nghiệp.
• Sức chịu của cân là 180 kg (396 lb). Đối với đo cân nặng và khối lượng

xương, kết quả được hiển thị với độ chia nhỏ nhất là  100 g (0,2 lb).
• Kết quả đo tỉ lệ mỡ, tỉ lệ nước và tỉ lệ cơ được hiển thị với độ chia nhỏ nhất là 0,1 %.
• Nhu cầu calo được quy định theo nấc 1 kcal.
• Khi giao đến khách hàng, đơn vị được cài đặt cho cân nặng là “kg” và các số đo là  “cm”.

Khách hàng có thể thay đổi cài đặt đơn vị trong lần đầu tiên dùng ứng dụng.
• Đặt cân trên mặt  phẳng chắc chắn để đảm bảo kết quả đo được chính xác.
• Bảo vệ thiết bị tránh va đập mạnh, ẩm, bụi, các loại hóa chất, thay đổi nhiệt độ

đột ngột  và các nguồn nhiệt ở quá gần (ví dụ: bếp lò, bộ tản nhiệt lò sưởi).
• Thiết bị chỉ được sửa chữa bởi nhà phân phốt. Trước khi gửi phản hồi, kiểm tra pin

trước và thay pin nếu cần.
• Mọi thông tin cần giải đáp, vui lòng liên hệ nhà phân phối.

•

 4

Cất giữ và bảo trì
Tính chính xác của các phép đo và vòng đời của thiết bị phụ thuộc vào việc giữ gìn, bảo quản 
thiết bị.

QUAN TRỌNG
• Thiết bị cần được làm vệ sinh nhưng không cần quá thường xuyên. Không dùng chất tẩy 

rửa có tính mài mòn.
• Đảm bảo không có bất kì chất lỏng nào bắn lên thiết bị. Không ngâm thiết bị vào nước, 

không rửa dưới vòi nước. 
• Khi không sử dụng không được đặt bất cứ vật gì lên cân.
• Không dùng lực quá mạnh hoặc vật sắc nhọn để nhấn nút.
• Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt cao hoặc vùng có điện từ mạnh.

4. Thông tin chung
Nguyên lý đo
Cân hoạt động theo nguyên lý Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA), cho phép đo các chỉ số cơ 
thể chỉ trong vài giây bằng một dòng diện hoàn toàn vô hại đối với sức khỏe. Tỉ lệ mỡ và các chỉ 
số cơ thể khác có thể được xác định bằng cách đo điện trở và tính toán các thông số riêng biệt như 
tuổi, chiều cao, giới tính và mức độ hoạt động.
Mô cơ và nước có tính dẫn điện tốt, do đó có điện trở thấp hơn. Ngược lại, xương và mô mỡ có 
tính dẫn điện kém nên có điện trở rất cao.
Xin lưu ý rằng kết quả có được khi sử dụng cân chỉ là tương đối so với số liệu phân tích y tế thực. 
Chỉ có bác sĩ chuyên gia mới có thể xác định chính xác tỉ lệ mỡ, tỉ lệ nước, tỉ lệ cơ và cấu trúc 
xương bằng thủ tục y tế (ví dụ: chụp cắt lớp).

Mẹo chung
• Nếu có thể, luôn cân vào một thời điểm cố định trong ngày (tốt nhất là vào buổi sáng), sau 

khi đi vệ sinh, chưa ăn và mặc ít nhất quần áo có thể để đạt kết quả chính xác nhất.
• Quan trọng khi đo: chỉ đo lượng mỡ cơ thể khi đi chân trần và gan bàn chân hơi ẩm. Gan bàn 

chân khô có thể khiến kết quả đo không chính xác do độ dẫn điện chưa đủ.
• Đứng im, thẳng lưng khi sử dụng thiết bị.
• Khi cơ thể có hoạt động thể chất bất thường, đợi một vài giờ  trước khi sử dụng cân.
• Đợi khoảng 15 phút sau khi thức dậy buổi sáng để nước trong cơ thể đi tới các cơ quan.
• Lưu ý rằng việc duy trì cân nặng ổn định là rất quan trọng. Thay đổi cân nặng trong vòng vài 

ngày thường là do thiếu nước gây ra. Nước trong cơ thể là yếu tố rất quan trọng để có được một 
sức khỏe tốt.

Giới hạn đối tượng sử dụng
Khi đo lượng mỡ cơ thể và các giá trị khác, kết quả sai lệch có thể xảy ra ở các đối tượng sau: 
• Trẻ em dưới 10 tuổi.
• Vận động viên thể hình và lực sĩ.
• Phụ nữ có thai.
• Người đang bị sốt,  đang điều trị thẩm tách, đang có triệu chứng bệnh phù hoặc loãng xương.
• Người đang sử dụng thuốc tim mạch (ảnh hưởng đến tim và hệ mạch) .
• Người đang sử dụng thuốc làm giãn hoặc co mạch máu.
• Người có tỉ lệ của chân dài hoặc ngắn hơn rõ ràng so với kích thước toàn bộ cơ thể.

5. Mô tả thiết bị

Mặt sau                         

Reset1

2
1. Nút reset
2. Ngắn chứa pin
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Hiển thị

5

87

6

4a
3

4b

5

Người dùng không xác định

Trong khi phân tích

Người dùng đã nhận diện
Biểu tượng  Bluetooth® hiển thị kết nối 
giữa cân và điện thoại thông minh
Tên viết tắt của người dùng, ví dụ EVA

5. Khối lượng cơ thể
6. Các số liệu cơ thể như Chỉ số khối cơ thể 

BMI, tỉ lệ mỡ, tỉ lệ nước         , tỉ lệ cơ           , 
khối lượng xương        , tỉ lệ trao đổi chất 
cơ bản và chủ động (BMR và AMR).

7. Đang phân tích
8. Không có số liệu phân tích nào

6. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
- Lắp pin
Lấy pin ra khỏi vỏ bảo vệ, lắp pin vào cân đúng cực. Nếu cân không hoạt động, tháo hết pin ra 
và lắp lại lần nữa.
- Đặt cân
Đặt cân trên mặt phẳng chắc chắn để đảm bảo kết quả đo được chính xác. 

Bạn phải nhập các thông số cá nhân của người sử dụng để đo tỉ lệ mỡ và các số liệu cơ thể khác. 
Cân có 8 vùng lưu trữ thông tin người dùng cho phép bạn và gia đình lưu lại các thông tin cá nhân.

Để điện thoại gần cân để duy trì kết nối Bluetooth® trong lần sử dụng đầu tiên.

– Bật Bluetooth® trong phần cài đặt của điện thoại
– Cài ứng dụng "Beurer BodyShape"
– Khởi động ứng dụng và làm theo chỉ dẫn
– Chọn BF 710.
– Cài đặt người dùng

Thực hiện các cài đặt sau trong ứng dụng "Beurer BodyShape":

Dữ liệu người dùng Thông số, giới hạn
Tên viết tắt tối đa 3 kí tự hoặc số
Chiều cao 100 đến 220 cm (3' 3.5" đến 7' 2.5")
Tuổi 10 đến 100
Giới tính nam (    ) , nữ (    )
Mức độ hoạt động 1 đến 5

Chỉ đo cân nặng

Các bước thực hiện trong lần sử dụng cân đầu tiên:

3.

4a.
Kết quả vô danh 4b.
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Mức độ hoạt động

Mức độ hoạt động Hoạt động thể chất
1 Không có.

2 Mức độ thấp: Một ít hoạt động thể chất nhẹ nhàng (ví dụ: đi bộ đoạn ngắn, 
làm vườn nhẹ nhàng, tập thể dục)

3 Mức độ trung bình: Hoạt động thể chất trong 30 phút ít nhất 2 đến 4 lần/tuần)
4 Mức độ cao: Hoạt động thể chất trong 30 phút ít nhất 4 đến 6 lần/tuần)

5 Mức độ rất cao: Hoạt động thể chất cao độ hoặc luyện tập chuyên sâu ít 
nhất 1 giờ/ngày.

– Bước lên cân (chân trần) khi yêu cầu hiển thị trên ứng dụng
Để cân nhận diện tự động, phép đo đầu tiên phải được đặt vào dữ liệu cá nhân của người dùng. Để 
thực hiện, làm theo chỉ dẫn trong ứng dụng. Bước lên cân (chân trần), đứng thẳng với hai chân 
trên điện cực và trọng lượng cơ thể phân bố đều.

7. Tiến hành các phép đo
– Đặt cân trên mặt phẳng chắc chắn để đảm bảo kết quả đo được chính xác.

Đo cân nặng, tiến hành chẩn đoán

Lưu ý:

Đầu tiên, cân nặng sẽ được hiển thị. Biểu tượng "         " sẽ chạy trong khi các thông số khác đang 
được tính toán, Nếu người dùng đã được nhận diện, tên viết tắt của người dùng cùng với các chỉ 
số BMI, BMR, ARM, tỉ lệ mỡ, nước, cơ và xương sẽ được hiển thị.
Nếu người dùng không được nhận diện, không có tên viết tắt hiển thị và cân chỉ hiển thị cân nặng 
của người dùng. Thông tin thêm xem ở phần 9 và 12.

Chỉ đo cân nặng

Cân nặng hiển thị và "         " chạy trên màn hình.
Nếu người dùng đã được nhận diện, các chỉ số BMI, BMR và AMR sẽ hiển thị. Đây là khi tên viết 
tắt đã hiển thị. Nếu người dùng không được nhận diện, chỉ có cân nặng hiện lên và không có tên 
viết tắt "         ".

Tắt thiết bị 

8. Đánh giá kết quả
Chỉ số khối cơ thể (BMI)

Hai chân không được chạm nhau, không đi tất khi sử dụng thiết bị, nếu không kết quả 
có thể không chính xác. 

Bước lên cân (chân trần), đứng thẳng với hai chân trên điện cực và trọng lượng cơ thể phân bố đều.

Chọn mức độ hoạt động phải tính trên thời gian trung hạn và dài hạn.

- Bước lên cân khi đi giày. Đứng thẳng, trọng lượng cơ thể phân bố đều ở hai chân. Cân sẽ ngay 
lập tức tính toán cân nặng của bạn.

Cân sẽ tự động tắt.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) là con số thường được nhắc tới khi đánh giá cân nặng. Kết quả được 
tính toán dựa trên cân nặng và chiều cao, với công thức: BMI = cân nặng : chiều cao². 

Cân phân tích Bluetooth BF710
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Đơn vị đo của BMI là kg/m2. Dựa vào chỉ số BMI, cân nặng được phân loại cho người lớn (từ 20 tuổi 
trở lên) như sau:

Phân loại BMI
Nhẹ cân Suy dinh dưỡng nặng < 16

Nhẹ cân 16-16.9
Hơi nhẹ cân 17-18.4

Cân nặng bình thường 18.5-25
Thừa cân Thừa cân 25.1-29.9
Béo phì Béo phì độ I 30-34.9

Béo phì độ II 35-39.9
Béo phì độ III ≥ 40

Tuổi thấp trung bình cao rất cao Tuổi thấp trung bình cao rất cao
10 –14 <11 % 11–16 % 16,1– 21 %>21,1 % 10-14 <16 % 16 – 21 % 21,1– 26 %>26,1 %
15 –19 <12 % 12 –17 % 17,1– 22 %>22,1 % 15-19 <17 % 17– 22 % 22,1– 27 %>27,1 %
20 – 29 <13 % 13 –18 % 18,1– 23 %>23,1 % 20-29 <18 % 18 – 23 % 23,1– 28 %>28,1 %
30 – 39 <14 % 14 –19 % 19,1– 24 %>24,1 % 30-39 <19 % 19 – 24 % 24,1– 29 %>29,1 %
40 – 49 <15 % 15 – 20 % 20,1– 25 %>25,1 % 40-49 <20 % 20 – 25 % 25,1– 30 %>30,1 %
50 – 59 <16 % 16 – 21 % 21,1– 26 %>26,1 % 50-59 <21 % 21– 26 % 26,1– 31 %>31,1 %
60 – 69 <17 % 17– 22 % 22,1– 27 %>27,1 % 60-69 <22 % 22 – 27 % 27,1– 32 %>32,1 %
70 –100 <18 % 18 – 23 % 23,1– 28 %>28,1 % 70-100 <23 % 23 – 28 % 28,1– 33 %>33,1 %

Giá trị thấp hơn thường thấy ở vận động viên. Tùy thuộc loại hình thể thao, cường độ tập luyện 
và cấu tạo thể chất, kết quả có thể thấp hơn so với giá trị đề xuất trong bảng trên.

Tỉ lệ nước trong cơ thể

Nữ
Tuổi kém tốt rất tố t Tuổi kém tốt rất tố t
10 –100 <50 % 50 – 65 % >65 % 10 –100 <45 % 45 – 60 % >60 %

Mỡ trong cơ thể chứa tương đối ít nước, do đó người có tỉ lệ mỡ cao sẽ có tỉ lệ nước thấp hơn mức 
đề xuất. Tuy nhiên với vận động viên sức bền, các số liệu có thể vượt quá mức đề xuất do tỉ lên mỡ 
thấp và tỉ lệ cơ cao. Thiết bị không phù hợp để tính toán lượng nước trong cơ thể nhằm đưa ra kết 
luận y tế liên quan tới, ví dụ, sự giữ nước trong cơ thể liên quan tới độ tuổi. Tham khảo ý kiến bác sĩ. 
Về cơ bản, cơ thể nên có lượng nước cao.

Tỉ lệ mỡ trong cơ thể

Nữ

Nam

Nam

Tỉ lên mỡ được đánh giá theo bảng dưới đây (tham khảo bác sĩ để biết thêm thông tin).  

Tỉ lệ nước trong cơ thể thường nằm trong các khoảng sau:

 8

Tỉ lệ cơ

Nữ
Tuổi thấp trung bình cao Tuổi thấp trung bình cao
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 %

Cũng như phần còn lại của cơ thể, xương trải qua quá trình phát triển tự nhiên, thoái hóa và lão hóa. 
Khối lượng xương tăng nhanh khi còn nhỏ và đạt mức cao nhất trong khoảng 30 đến 40 tuổi, và 
giảm nhẹ theo từng năm. Có thể làm giảm bớt sự thoái hóa xương bằng chế độ dinh dưỡng lành 
mạnh (đặc biệt là  canxi và vitamin D) và tập thể dục thường xuyên.
Bạn cũng có thể củng cố cấu trúc xương bằng việc phát triển cơ bắp. Lưu ý rằng thiết bị sẽ không 
hiển thị lượng canxi trong xương, nhưng sẽ tính toán cân nặng của tất cả yếu tốc cấu tạo xương (các 
chất hữu cơ, vô cơ và nước). Khối lượng xương ít bị ảnh hưởng, nhưng có thay đổi nhỏ dưới các yếu 
tố tác động (cân nặng, chiều cao, độ tuổi, giới tính). Không có hướng dẫn hoặc lời khuyên về tính 
toán khối lượng xương.

LƯU Ý:
Không nhầm lẫn khối lượng xương với mật độ xương.
Mật độ xương chỉ có thể được xác định thông qua thăm khám y tế (ví dụ: chụp cắt lớp, siêu 
âm), do đó không thể dùng thiết bị này này để đưa ra kết luận về thay đổi trong xương và độ 
cứng của xương (ví dụ: bệnh loãng xương)

Tỉ lệ trao đổi chất chủ động (AMR) là số năng lượng mà cơ thể cần hàng ngày ở trạng thái hoạt động. 
Tiêu hao năng lượng tăng lên khi hoạt động thể chất tăng và được tính toán dựa trên mức độ hoạt 
động đã được nhập vào cân (từ 1 đến 5). 
Để suy trì cân nặng hiện tại, năng lượng đã tiêu hao phải được nạp lại vào cơ thể thông qua ăn uống. 
Nếu năng lượng không được nạp lại đủ trong một thời gian dài, cơ thể sẽ có sự thay đổi do lượng mỡ 
tích tụ thay đổi và cân nặng sẽ giảm. Ngược lại, trong một thời gian dài nếu năng lượng được nạp dư 
thừa so với tổng tỉ lệ ARM đã được tính toán, cơ thể sẽ không thể đốt cháy năng lượng thừa, năng 
lượng này tích dưới dạng mỡ và sẽ tăng cân.

Lưu ý rằng việc duy trì cân nặng ổn định là rất quan trọng. Thay đổi cân nặng trong vòng vài ngày 
thường là do thiếu nước gây ra. Nước trong cơ thể là yếu tố rất quan trọng để có được một sức khỏe tốt.
Việc đọc kết quả phụ thuộc vào thay đổi trong cân nặng, các tỉ lệ mỡ, nước và cơ, cũng như khoảng 
thời gian các thay đổi này diễn ra. Thay đổi đột ngột trong vài ngày phải được tách biệt với thay đổi 
trung hạn (trong nhiều tuần) và dài hạn (trong nhiều tháng).

Tỉ lệ nước trong cơ thể thường nằm trong các khoảng sau:
Nam

Khối lượng xương

Tỉ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR)
Tỉ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) là số năng lượng mà cơ thể cần ở trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn để 
duy trì các hoạt động chức năng cơ bản. Giá trị này phụ thuộc rất nhiều vào cân nặng, chiều cao và 
độ tuổi. Giá trị được tính toán bằng công thức Harris-Benedict và hiển thị trên cân với đơn vị kcal/
ngày. Cơ thể luôn cần số năng lượng này và nó cần được nạp lại vào cơ thể thông qua chế độ dinh 
dưỡng. Nếu cơ thể có ít năng lượng trong một thời gian dài, điều này có thể ảnh hưởng đển sức khỏe. 

Tỉ lệ trao đổi chất chủ động (AMR)

Vai trò của thời gian

Cân phân tích Bluetooth BF710
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Nguyên tắc cơ bản là thay đổi cân nặng ngắn hạn đặc biệt đồng nghĩa với thay đổi lượng nước trong 
cơ thể, trong khi thay đổi trung hạn và dài hạn có thể liên quan tới tỉ lệ mỡ và cơ.
• Nếu cân nặng giảm trong thời gian ngắn nhưng tỉ lệ mỡ tăng hoặc giữ nguyên, cơ thể chỉ mất nước - 

ví dụ sau khi tập luyện, tắm hơi hoặc chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh. 
• Nếu cân nặng tăng trong khoảng thời gian trung bình và lượng mỡ giảm hoặc giữ nguyên, cơ thể có 

thể đã đạt khối lượng cơ quan trọng.
• Nếu cân nặng và tỉ lệ mỡ giảm cùng lúc, chế độ ăn kiêng của bạn đang phát huy tác dụng, bạn đang 

giảm khối lượng mỡ.
• Bên cạnh chế độ ăn, bạn nên kết hợp hoạt động thể chất, tập thể hình hoặc rèn sức mạnh. Bằng cách 

này bạn có thể tăng tỉ lệ cơ trung hạn.

Tỉ lệ mỡ, nước hoặc cơ không nên cộng dồn (một số nguyên tố cố định trong tế bào cơ 
cũng có chứa nước).

9. Các chức năng khác
Cài đặt người dùng

Kết quả vô danh  

Khi ứng dụng được mở và có kết nối Bluetooth®   với cân, các kết quả đo vừa được gán với người dùng 
sẽ được gửi ngay vào ứng dụng. Trong trường hợp này, các giá trị không được lưu lại trên cân.
Nếu ứng dụng không được mở, các kết quả đo vừa được gán với người dùng sẽ được lưu lại trên cân, 
Tối đa 30 kết quả trên mỗi người dùng sẽ được lưu lại. Kết quả đã lưu sẽ được tự động gửi đến ứng 
dụng khi bật ứng dụng có kết nối Bluetooth®.. 
Đồng bộ hóa dữ liệu diễn ra trong 10 giây. Dữ liệu có thể tự động chuyển khi cân đã tắt.

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn các kết quả đo và dữ liệu người sử dụng cũ trên cân, khởi động cân và 
nhấn nút reset khoảng 3 giây. Kí hiệu "         " sẽ hiển thị trên màn hình trong vài giây.
Điều này là cần thiết nếu bạn muốn xóa người dùng đã cài đặt sai hoặc không còn sử dụng cân nữa.
Lúc này, thực hiện lại quy trình ở phần 6.

Thay pin

LƯU Ý:

• Luôn sử dụng các pin cùng loại, cùng nhãn hiệu và cùng công suất.
• Không sử dụng pin sạc.

Lưu ý:

Có thể cài tối đa 8 người sử dụng cho chức năng chỉ đo cân nặng (đi giày) và chẩn đoán (chân trần).
Để thực hiện lần đo cân nặng mới, cân gán kết quả với người sử dụng mà lần đo gần nhất sai lệch 
trong khoảng 2 kg. Nếu có nhiều người sử dụng có kết quả sai lệch trong khoảng này, cân sẽ chuyển 
sang gán lên người dùng dựa trên giá trị tỉ lệ mỡ được lưu trữ lần cuối. Nếu vẫn không gán được, kết 
quả sẽ được lưu ở dạng vô danh.

Nếu kết quả đo không thể gán cho bất kì người dùng nào, cân lưu trữ ở dạng kết quả vô danh (tối đa 
20 kết quả).
Bạn có thể dùng ứng dụng để trực tiếp gán kết quả vô danh cho mình.

Lưu trữ kết quả đã được gán với người dùng vào thiết bị

Xóa dữ liệu trên cân

Cân được thiết kế với bộ phận chỉ báo pin yếu. Nếu cân hoạt động với pin cạn năng lượng, chữ "Lo" 
sẽ hiển thị và cân sẽ tự động tắt. Thay mới pin (cân sử dụng 3 pin AAA 1,5V).
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Quan trọng
• Không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn.
• Không ngâm thiết bị vào nước.
• Không rửa thiết bị với máy rửa chén.

11. Tiêu hủy thiết bị
Thiết bị phải được thải bỏ riêng biệt. Không vứt bỏ pin chung với rác thải sinh hoạt. 

12. Xử lý sự cố thường gặp
Nếu cân gặp lỗi trong quá trình hoạt động, xin mời xem bảng sau.

Hiển thị lỗi Nguyên nhân Giải pháp
Không có tên viết tắt 
"          "

Kết quả vô danh do vượt quá số 
lượng người người hoặc không 
gán được.

Gán kết quả vô danh trong ứng dụng 
hoặc gán lại người dùng.
Đảm bảo người dùng được cài đặt chính 
xác trong ứng dụng.

"          " chạy trên cân Tỉ lệ mỡ vượt quá giới hạn tính 
được của cân (thấp hơn 3 % 
hoặc lớn hơn 65 %). 

Đo lại với chân trần hoặc làm ẩm gan 
bàn chân nếu cần.

Cân nặng vượt quá giới hạn đo 
được của cân (180 kg).

Cân nặng không được vượt quá 180 kg.

  hoặc cân nặng 
không chính xác.

Bề mặt đặt cân không phẳng, 
không vững.

Đặt cân trên mặt phẳng, vững chắc.

Không đứng vững. Đứng im nhất có thể.

Cân nặng không 
chính xác  

Cân chưa về mức 0 khi tiến 
hành đo cân nặng.

Không có kết nối  
Bluetooth (không 
có kí hiệu     )

Thiết bị ngoài vùng tín hiệu Đảm bảo người dùng được cài đặt chính 
xác trên ứng dụng.
Biểu tượng Bluetooth chỉ hiển thị trên 
cân khi được bật. Phạm vi tối thiểu khi 
không có vật cản là khoảng 25m. Tường 
và trần nhà làm thu hẹp phạm vi này. 
Các sóng radio khác có thể cản trở việc 
truyền tín hiệu, do vậy không đặt cân ở 
gần các thiết bị như bộ định tuyến, lò vi 
sóng, ...

Bộ nhớ người dùng đầy, không 
thể lưu trữ thêm kết quả đo.

Mở ứng dụng. Dữ liệu được tự động 
truyền trong khoảng 1 phút.

Hết pin. Thay pin.

10. Vệ sinh thiết bị
Thiết bị cần được làm vệ sinh nhưng không cần quá thường xuyên. Dùng vải ẩm để làm sạch thiết bị, 
có thể dùng một ít chất tẩy rửa nếu cần.

Đợi cân tự tắt. Khởi động lại cân, đợi 
đến khi cân hiển thị "0.0 kg". Thực hiện 
lại việc cân.
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