
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG 

 

 
  

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

 



 

HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY IN 

 

Nhấn nút  để bật nguồn 

Sau khi tất cả đèn sáng lên, hiển thị  và  

 

 

1) Nhấn nút  
2) Tháo nắp máy in  

 

 

3) Cài đặt giấy cho máy in 
Tháo bỏ chất dính ở giấy in và kéo ra khoảng 10cm.  

 

Đóng nắp máy in 

Trong trường hợp hiển thị   

 Nắp máy in vẫn đang mở, hãy đóng chặt lại. 

 

 

Nhấn nút , và xé bỏ phần giấy dư 

thừa ra. 
 

 

 

Việc cài đặt được hoàn thiện 
 

 

 

Xem lại các mục đã lựa chọn cài đặt 

Xem lại các hạng mục đã cài đặt trên màn hình 



 

Nhấn nút  để bật nguồn 

Sau khi tất cả đèn sáng lên, màn hình hiển thị  

 

 

Nhấn nút  

Các mục đã cài đặt được hiển thị lên màn hình 
Lưu ý: Từ 39 – 64 là các mục cài đặt có liên quan đến các 

mục được in ra. 
Khi cài đặt các mục in ra được hoàn thiện, Nhấn nút 

 trên màn hình “lựa chọn mục cài đặt”.  

 

Đăng ký ngày và giờ 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Màn hình cài đặt ngày và giờ được hiển thị 

 

Nhập ngày và giờ 
Nhập Năm, Tháng, Ngày, Giờ, Phút để lấy 2 chữ số 

Ví dụ: Trong trường hợp nhập 9h47 phút ngày 21 tháng 01 
năm 2008 

 
Lưu ý: 

- Để nhập chữ số (từ 0-9) trước tiên phải nhấn nút  

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  

- Để kết thúc nhập giữa chừng nhấn  
 

 
 

 

 

Sau khi nhập hết các mục Nhấn nút  

Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 
 

  
 

Cài đặt số trang in trong việc phân tích cơ thể 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  

Số trang in phân tích thành phần cơ thể được hiển thị trên 
màn hình 

 



 

Nhập số trang in 
Lưu ý: 
- Mặc định là “1” (dãy nhập: 0-3). 
- Trong trường hợp số trang in được đặt là “0” cho cả hai 

trường hợp phân tích thành phần cơ thể và cân, thì nút 

không thưc hiện được 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  

Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 
 

  
 

Cài đặt số trang in trong việc cân 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Số trang in phân tích thành phần cơ thể được hiển thị trên 
màn hình 

 

 

Nhập số trang in 
Lưu ý: 
- Mặc định là “1” (dãy nhập: 0-3). 
- Trong trường hợp số trang in được đặt là “0” cho cả hai 
trường hợp phân tích thành phần cơ thể và cân, thì nút 

không thưc hiện được 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 

nhập được xóa). 
 

 
 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 

hình. 
 

  
 

Cài đặt ON/OFF để tự động cắt giấy in. 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Nhấn ON/OFF để cài đặt tự động cắt “màn hình lựa chọn 

được hiển thị”. 

 

 

Nhấn ON/OFF đển tự động cắt 
Lưu ý: 
- Mặc định là “0.off” (“1.on” là có giá trị, “0.off” là không có 
giá trị). 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 

 
 

 



 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

 

Cài đặt tiếng kêu bíp 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  

Nhấn ON/OFF để lựa chọn cài đặt tiếng bíp “màn hình lựa 
chọn được hiển thị”. 

 

 

Cài đặt bật (ON) hoặc tắt (OFF) tiếng bíp 
Lưu ý: 
- Mặc định là “1 là ON”,(“1, ON” có giá trị, “0, OFF” không 
có giá trị. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  

Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 
 

  
 

Cài đặt ON/OFF để hiển thị dãy % chất béo 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  

Cài đặt bật hoặc tắt hiển thị dãy % chất béo. Màn hình lựa 
chọn được hiển thị. 

 

 

Cài đặt bật (ON) hoặc tắt (OFF) hiển thị % chất béo khi sử 

dụng phân tích thành phần cơ thể. 
Lưu ý: 
- Mặc định là “1 là ON”(“1, ON” có giá trị, “0, OFF” không có 

giá trị. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

 

Cài đặt hoặc không cài đặt nhận dạng 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  

Màn hình lựa cài đặt hoặc không cài đặt nhận dạng được 
hiển thị. 

 



 

Cài đặt hoặc không cài đặt nhận dạng. 
Lưu ý: 
- Mặc định là “1 là ON”(“1, ON” có giá trị, “0, OFF” không có 
giá trị. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

Lựa chọn luồng đo 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Màn hình lựa chọn được hiển thị, ON hoặc ON cho chế độ 

của mỗi bước. 
 

 

Cài đặt ON hoặc OFF cho chế độ của một bước khi sử dụng 

phân tích thành phần cơ thể. 
Lưu ý: 
- Mặc định là “1 là ON”(“1, ON” có giá trị, “0, OFF” không có 
giá trị. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

 

Lựa chọn chế độ cho vận động viên điền kinh 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Màn hình lựa chọn chế độ cho vận động viên đuwocj hiển 
thị. 

 

 

Lựa chọn chế độ cho vận động viên khi sử dụng phân tích 
thành phần cơ thể. 

Lưu ý: 
- Mặc định là “1 là ON”(“1, ON” có giá trị, “0, OFF” không có 
giá trị. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 

hình. 
 

  
 

Nhập đơn vị chiều cao 



 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Đơn vị nhập chiều cao được hiển thị. 

 

 

Lựa chọn đơn vị nhập chiều cao. 

Lưu ý: 
- Mặc định là “1.ON”. 
0.off: đặt đơn vị nhập là 0,1 cm 

1.on: đặt đơn vị nhập là 1cm 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

 

 

Tự động xác định thời gian khi nhập 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
Thời gian tự động xác nhận khi nhập được hiển thị trênmàn 

hình. 
Lưu ý: 
Thời gian tự động xác nhận khi nhập, 

 Chức năng xác định giá trị nhập vào một cách tự 

động ngay cả khi bạn không nhấn  sau 

khi nhập giá trị số. 

 

 

Đặt thời gian tự động khi nhập. 

Lưu ý: 
- Mặc định là 5 giây “5” (dãy nhập từ 0 – 9) 
Nếu đặt là 0, Không xác định thời gian tự động. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 

hình. 
 

  
 

Đặt tỷ lệ chất béo mục tiêu  trong cơ thể 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  
 

 



 

Đặt tỷ lệ chất béo mục tiêu trong cơ thể 
 Lưu ý: 
- Mặc định là “0.off”(“1.on” có giá trị, “0.off” không có giá 
trị. 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

 

Cài đặt ngôn ngữ in 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  

 

 

 

Cài đặt ngôn ngữ in 
 Lưu ý: 
1: Tiếng Anh/   2: Tiếng Pháp/   3: Tiếng Đức. 
4: Ý/   5: Tây Ban Nha    /      6:Hà Lan 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  

Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 
 

  
 

Cài đặt mục in tự động 

 

Nhấn nút sau đó nhấn  

Màn hình mục in ra tự động được hiển thị. 

 

 

Cài đặt chế độ in tự động 

Cài đặt  
 Lưu ý: 
- Các mục in tự động 

 Chức năng thiết lập mục in theo mô hình 1 – 3, ON 
là  tự động cho một lần. Mặc định là “1”. 

 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 

 
  

 

 

Trƣờng hợp lựa chọn mục in tự động “1” 



Logo 

 
Tên máy 

Phân tích thành phần cơ thể SC-330ST 

BODY COMPORATION 

ANALYZER 
SC-330ST 

Số Serial 

 
Đo trọng lƣợng WEIGHT 

% FAT 
% chất béo là lượng chất béo trong cơ thể như một phần 
trọng lượng cơ thể 

FAT% 

Khối lƣợng chất béo 
Tổng khối lượng chất béo trong cơ thể 

FAT MASS 

FFM 

Khối lượng chất béo tự do bao gồm các cơ, xương, mô, 
nước và tất cả các chất béo lỏng trong cơ thể 

FFM 

Khối lƣợng cơ 
Khối lượng mô nạc 

MUSCLE MASS 

% TBW 

Tổng lượng nước trong cơ thể là lượng nước được lưu lại 
trong cơ thể. TBW được tính từ 50% - 70% tổng trọng 

lượng cơ thể. Nhìn chung, nam giới có trọng lượng nước 
cao hơn nữ giới do khối lượng cơ lớn hơn. 

TBW % 

Khối lƣợng xƣơng 

Khối lượng khoáng trong toàn bộ xương 

BONE MASS 

BMR 

Tỷ lệ chuyển hóa cơ bản đại diện cho tổng năng lượng tiêu 
hao của cơ thể để duy trì chức năng bình thường như hô 
hấp và tuần hoàn 

BMR 

METABOLIC AGE 
Chuyển hóa độ tuổi được đánh giá là trẻ khi khối lượng cơ 

lớn hơn và BMR cao hơn. 

METABOLIC AGE 
 

VISCERAL FAT  RATING 
Tỷ lệ chất béo nội tạng 

VISCERAL FAT  RATING 

BMI 
Được tính bằng Trọng lương (kg)/Chiều cao (m)2 

Giá trị chuẩn cho chế độ cho phép. Trong trường hợp chế 
độ dành cho vận động viên, giá trị chuẩn chỉ là một tham 
chiếu. Đối với những người đó mà 17 tuổi trở xuống, % 

chất béo trong cơ thêt chỉ được hiển thị là giá trị chuẩn. 
Khối lượng cơ, tổng lượng nước trong cơ thể và ước tính 

khối lượng xương của những người 17 tuổi trở xuống chỉ là 
tham chiếu. 

BMI 

Trọng lƣợng cơ thể lý tƣởng 

Trọng lượng cơ thể lý tưởng là một giá trị BMI bằng 22. 

IDEAL BODY WEIGHT 

Độ béo phì 
Được tính là (Trọnglượng) – (Trọng lượng tiêu 

chuẩn)/(trọng lượng tiêu chuẩn)*100 

DEGREE OF OBESITY 
 

Trở kháng 

Trở kháng (Trở kháng không phản anh kết quả đo) 
 

IMPEDANCE 

 



Trƣờng hợp lựa chọn mục in tự động “2” 
 

Trƣờng hợp lựa chọn mục in tự động “3” 
 

 

 

 



 

Cài đặt mục in ra 

 

Lựa chọn số để đặt với các số   

và nhấn  

Màn hình cài đặt được hiển thị 

 

 

Lựa chọn bật ON hoặc tắt OFF mục in ra 

 Lưu ý: 
- “0.off” là không được in ra, “1.on” là được in ra 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 

hình. 
 

  
 

Cài đặt mục in ra 

 

Lựa chọn số để đặt với các số   

và nhấn  
Màn hình cài đặt được hiển thị 

 

 

Lựa chọn bật ON hoặc tắt OFF mục in ra 
 Lưu ý: 
- “0.off” là không được in ra, “1.on” là được in ra 

- Để sửa hoặc hủy giá trị nhập vào nhấn  (dữ liệu 
nhập được xóa). 

 

 
 

 

Sau khi nhập giá trị số Nhấn nút  
Máy sẽ trở về “Lựa chọn các mục cài đặt” hiển thị trên màn 
hình. 
 

  
 

 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

Trong trƣờng hợp lƣu lƣợng tiêu chuẩn (không phải là bƣớc 1) 
Trong lưu lượng, sau khi đo trọng lượng, dữ liệu cá nhân được nhập vào và sau đó thành phần cơ 
thể được đo 

 



 

Nhấn nút  để bật nguồn 

Lưu ý: 

Nhấn nút để thay đổi đơn vị đo. 

 

 

Kiểm tra việc lựa chọn thành phần cơ thể và nhập 
trọng lượng quần áo vào. 

Nhập vào bằng cách nhấn từ  và  
Lưu ý: 
- Trọng lượng quần áo có thể được nhập trong dãy từ 
0.0 – 10.0kg hoặc 0.0 – 20.0 Ib 
*0.1kg/0.2Ib số gia 

- st. không có sẵn khi nhập trọng lượng quần áo vào. 

- Để sửa giá trị nhập vào, nhấn . 

 
 

 

Nhấn nút   

Đèn Flash nhấp nháy khi chuyển sang bước khác 
 

 
Lưu ý: 

Khi nhấn  máy trở về màn hình trước đó 

 

 

Phải để chân trần khi bước lên các điện cực 

Tháo tất trước khi bước lên cân 
 
 

 
 

 
Khi trọng lượng ổn định, biểu tượng sẽ thay đổi ở 
phía bên phải. 

Lưu ý: 
Không được bước ra khỏi bệ đứng 
Màn hình sẽ không được hiển thị nếu cài đặt OFF 

trong bước đặt định dạng (lựa chọn loại hình cơ thể 

 
       Trẻ em             Người lớn 



được hiển thị) 

 

 

 

Nhập số nhận dạng. 
Nhập số nhận dạng bằng cách nhấn số từ 

 
Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển htị nếu đặt OFF trong bước 
cài đặt hoặc ko đặt số nhận dạng 

Số nhận dạng có thể nhập từ 0 – 9999999999. Nếu 

nhấn nút  thì các thông số được in ra sẽ 

điền bằng 0. 

Nếu có lỗi trong khi nhập, => nhấn nút . 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng số nhận dạng ID 
không có, màn hình sẽ trở về chế độ bắt đầu đo. 

 

 

 

 

Nhấn nút  
Lưu ý: 
Màn hình không hiển thị nếu đặt chế độ OFF khi cài 
đặt ID nhận dạng hay không. 
 

 
Đèn nhấp nháy tại “loại hình cơ thể” 
 

 

 

Lựa chọn loại hình cơ thể 

Nhấn nủt Lựa chọn loại hình cơ thể để nhập vào. 
Khi đã lựa chọn Loại hình cơ thể thì đèn nhấp nháy 
tại “Gender” 

Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển thị nếu cài đặt chế độ OFF 

khi lựa chọn chế độ cho vận động viên. 
Loại hình cơ thể cũng có thể được lựa chọn bằng các 

phím số  

 

 

 



Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (thông tin nhập vào bị xóa.  

Nếu nhấn nút  trong trạng không nhập loại hình 

cơ thể, màn hình sẽ hiển thị nhập ID nhận dạng hoặc 
bắt đầu đo. 
 

 

Lựa chọn giới tính 
Nhấn nút lựa chọn nam/nữ để nhập. Khu lựa chọn 

nam/nữ hoàn thành, đèn nhấp nháy tại “Age” (tuổi) 
Lưu ý: 
Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (thông tin nhập vào bị xóa, 
màn hình sẽ trở về trạng thái “lựa chọn giới 

tính”  

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập loại 

hình cơ thể, màn hình sẽ hiển thị nhập ID nhận dạng 
hoặc bắt đầu đo. 
 

 

 

Nhập thông tin bằng cách nhấn từ  
Lưu ý: 

Độ tuổi có thể nhập từ 5 – 99 
Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (dữ liệu nhập được xóa) 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập độ 

tuổi màn hình sẽ hiển thị “lựa chọn giới tính”. 
 

 

 

Nhấn nút  

Sau khi nhập độ tuổi, đèn nhấp nháy tại “Height” 

(chiều cao). 

 

 

Nhập chiều cao  

Nhập thông tin bằng cách nhấn nút từ  
Lưu ý: 
Chiều cao có thể nhập từ 90.0 – 249,9 (90 – 249) 
hoặc 3 ft – 7ft 11.5 in. 

* 0.1cm(1cm)/0.5in  

* Thay đổi đơn vị đo bằng cách nhấn nút   
Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (dữ liệu nhập được xóa) 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập 

chiều cao, màn hình sẽ hiển thị “lựa chọn giới tính”. 
 

 



 

Nhấn nút  

 

 

Sử dụng đo phân tích thành phần cơ thể 

 màn hình lần lượt tắt. 

 

 

 

Hoàn thành đo 

Kết quả đo và phần trăm độ béo cơ thể được hiển thị. 
Kết quả sẽ tự động được in ra (trong trường hợp đó 
nhấn 0 để cài đặt trang in. 

Lưu ý: 
Dãy % độ béo không được hiển htị khi cài đặt hiển 

thị % độ béo OFF. 
Bước xuống bệ đứng 
Màn hình trở về trạng thái đo ban đầu. 

 

 

 



Trong trƣờng hợp chế độ bƣớc một 
Trong lưu lượng, sau khi đo trọng lượng, dữ liệu cá nhân được nhập vào và sau đó thành phần cơ 

thể được đo 

 

 

Nhấn nút  để bật nguồn 

 

 

 

Kiểm tra việc lựa chọn thành phần cơ thể và nhập 

trọng lượng quần áo vào. 

Nhập vào bằng cách nhấn từ  và  

Lưu ý: 
- Trọng lượng quần áo có thể được nhập trong dãy 
từ 0.0 – 10.0kg hoặc 0.0 – 20.0 Ib 

*0.1kg/0.2Ib số gia 
- st. không có sẵn khi nhập trọng lượng quần áo 
vào. 

- Để sửa giá trị nhập vào, nhấn . 

 
 

 

Nhấn nút   

 
 
Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển thị nếu nhấn OFF trong mục 
có hoặc không cài đặt ID nhận dạng. 

Màn hình hiển thị “Lựa chọn loại hình cơ thể”. 

 

 

Nhật số ID nhận dạng 

Nhập bằng cách nhận số từ  
 

 
 

Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển thị nếu nhấn OFF trong mục 
có hoặc không cài đặt ID nhận dạng. 

Màn hình hiển thị “Lựa chọn loại hình cơ thể”. 
Số ID nhận dạng có thể nhập từ 0 – 9999999999.  

Nếu nhấn nút , các số đầu vào không 
được nhập số 0. 

Nếu có lỗi trong khi nhập, => nhấn nút . 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng số nhận dạng 

ID không có, màn hình sẽ trở về chế độ bắt đầu đo. 

 
       Trẻ em             Người lớn 

 
 



 
 

 

Lựa chọn loại hình cơ thể 
Nhấn phím lựa chọn loại hình cơ thể để nhập. 

Khi loại hình cơ thể được lựa chọn, đền nhấp nháy 
tại vị trí “Gender” (giới tính) 
 

Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển htị nếu đặt OFF trong bước 
cài đặt lựa chọn chế độ cho vận động viên. 

Loại hình cơ thể cũng có thể được lựac chọn bằng 

các phím số  

Nếu có lỗi trong khi nhập, => nhấn nút . 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập 

loại hình cơ thể, màn hình sẽ trở về chế độ bắt đầu 
đo. 

 

 

 

 

Lựa chọn giới tính 

Nhấn nút lựa chọn giới tính nam/nữ để nhập. 
Khi giới tính nam/nữ được lựa chọn, đèn nhấp nháy 
tại “Age” (tuổi) 

 
Lưu ý: 
Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (thông tin nhập vào bị xóa, 

màn hình sẽ trở về trạng thái “lựa chọn giới 
tính”  

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập 

giới tính, màn hình sẽ hiển thị lựa chọn loại hình cơ 
thể. 

 

 

 

Nhập độ tuổi 

Nhập thông tin bằng cách nhấn từ  

Lưu ý: 
Độ tuổi có thể nhập từ 5 – 99 

Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (dữ liệu nhập được xóa) 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập độ 
tuổi màn hình sẽ hiển thị “lựa chọn giới tính”. 

 

 

Nhấn nút  
Sau khi nhập độ tuổi, đèn nhấp nháy tại “Height” 

(chiều cao). 
 

 



 

Nhập chiều cao  

Nhập thông tin bằng cách nhấn nút từ  
Lưu ý: 
Chiều cao có thể nhập từ 90.0 – 249,9 (90 – 249) 
hoặc 3 ft – 7ft 11.5 in. 

* 0.1cm(1cm)/0.5in  

* Thay đổi đơn vị đo bằng cách nhấn nút   
Nếu bị lỗi khi nhập vào 

 Nhấn nút  (dữ liệu nhập được xóa) 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng không nhập 

chiều cao, màn hình sẽ hiển thị “lựa chọn giới tính”. 
 

 

 

 

Nhấn nút  

 

 

 

Bước lên điện cực đo bằng đôi chân trần 
Tháo tất trước khi bước lên cân. 

 

 

 

Sử dụng đo phân tích thành phần cơ thể 

 màn hình lần lượt tắt. 

 

 



 

Hoàn thành đo 
Kết quả đo và phần trăm độ béo cơ thể được hiển 

thị. 
Kết quả sẽ tự động được in ra (trong trường hợp đó 

nhấn 0 để cài đặt trang in. 
Lưu ý: 
Dãy % độ béo không được hiển htị khi cài đặt hiển 

thị % độ béo OFF. 
Bước xuống bệ đứng 
Màn hình trở về trạng thái đo ban đầu. 

 

 

Hoàn thành đo 
Kết quả đo và phần trăm độ béo cơ thể được hiển 

thị. 
Kết quả sẽ tự động được in ra (trong trường hợp đó 
nhấn 0 để cài đặt trang in. 

Lưu ý: 
Dãy % độ béo không được hiển htị khi cài đặt hiển 
thị % độ béo OFF. 

Bước xuống bệ đứng 
Màn hình trở về trạng thái đo ban đầu. 

 
 

 

 

 



 

Nhập tỷ lệ độ béo cơ thể mục tiêu 
Bằng các nhấn các số từ 0 – 9. 

Lưu ý: 
Màn hình được hiển thị nếu nhấn ON trong bước Tỷ 

lệ độ béo mục tiêu. 
Tỷ lệ độ béo mục tiêu có thể được nhập từ 4 – 55. 

Nếu có lỗi trong khi nhập, => nhấn nút . 

Nếu số trang in được đặt là “0” tỷ lệ độ béo cơ thể 
mục tiêu sẽ tự đọng được đặt là OFF. 

Nếu đặt tỷ lệ độ béo mục tiêu là 0 hoặc ko đặt, thì tỷ 
lệ đọ béo mục tiêu sẽ không được in ra. 
 

 

 

 

Nhấn nút  để bật nguồn 

 

 

 

Kiểm tra việc lựa chọn thành phần cơ thể và nhập 

trọng lượng quần áo vào. 

Nhập vào bằng cách nhấn từ  và  
Lưu ý: 
- Trọng lượng quần áo có thể được nhập trong dãy 
từ 0.0 – 10.0kg hoặc 0.0 – 20.0 Ib 

*0.1kg/0.2Ib số gia 
- st. không có sẵn khi nhập trọng lượng quần áo 
vào. 

- Để sửa giá trị nhập vào, nhấn . 

 
 

 

Nhấn nút   
 

 
Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển thị nếu nhấn OFF trong mục 
có hoặc không cài đặt ID nhận dạng. 
Màn hình hiển thị “Lựa chọn loại hình cơ thể”. 

 

 

Nhật số ID nhận dạng 

Nhập bằng cách nhận số từ  
 

 
 
Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển thị nếu nhấn OFF trong mục  



có hoặc không cài đặt ID nhận dạng. 
Màn hình hiển thị “Lựa chọn loại hình cơ thể”. 

Số ID nhận dạng có thể nhập từ 0 – 9999999999.  

Nếu nhấn nút , các số đầu vào không 

được nhập số 0. 

Nếu có lỗi trong khi nhập, => nhấn nút . 

Nếu nhấn nút  trong tình trạng số nhận dạng 
ID không có, màn hình sẽ trở về chế độ bắt đầu đo. 

 
 

 
 

 

Nhấn nút  

 

Lưu ý: 
Màn hình sẽ không hiển thị trong trường hợp nhấn 
OFF trong bước cài đặt hoặc không đặt ID nhận 

dạng. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nếu nhấn nút  màn hình sẽ hiển thị chế độ 
trước đó. 

 

 

 

Hoàn thành đo 

Máy sẽ tự động in ra (trong trường hợp không nhấn 
khi cài số trang in. 

 

 
 

 



Các tiêu chí dựa trên tỷ lệ phần trăm chất béo trong cơ thể. 

Phần trăm độ béo cơ thể được tính là tỷ lệ giữa khối lượng mỡ toàn phần và trọng lượng cơ thể. Giảm lượng mỡ 

thừa trong cơ thể sẽ giúp giảm nguy cơ gây nên các bệnh như huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường và ung thư.  

 

 

Hiển thị dãy chất béo 

Tự động phân tích  thành phần cơ thể bạn so sánh với tỷ lệ phần trăm chất béo trong cơ thể bạn 

theo Biểu đồ dãy chất béo trong cơ thể. Sau khi tỷ lệ phần trăm chất béo trong cơ thể bạn được 

phân tích, đèn Flash sẽ nhấp nháy tại nút hiển thị, cho biết bạn rơi vào dãy chất béo nào trong độ 

tuổi và giới tính. 



 

(-): Gầy; độ béo dưới ngưỡng khỏe mạnh. Không tốt cho 
sức khỏe. 

(O): Khỏe mạnh; độ béo nằm trong dải cho phép với độ tuổi 
và giới tính. 

(+): Béo; độ béo trên ngưỡng khỏe mạnh. Không tốt cho 
sức khỏe. 

(++): Béo phì; độ béo quá cao so với dải cho phép. Rất 

nguy hại cho sức khỏe 

Lƣu ý: nếu lựa chọn chế độ dành cho vận động viên, màn hình hiển thị sẽ không hiển thị thông 

báo này. Các vận động viên ở những môn thể thao khác nhau có dải phân chia độ béo khác nhau 

và không giống với người bình thường. 

Thế nào là phần trăm lƣợng nƣớc trong cơ thể 

Phần trăm lượng nước toàn phần cơ thể, là tỷ lệ giữa lượng nước toàn phần và trọng lượng cơ thể. 

Nước đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, nước tồn tại trong các tế bào, mô và các cơ quan. 

Đảm bảo tỷ lệ % lượng nước toàn phần ở mức bình thường sẽ giúp cho các cơ quan trong cơ thể 

duy trì được các hoạt động quan trọng của mình. Ngoài ra, điều đó còn làm giảm nguy cơ gặp các 

vấn đề trầm trọng với sức khỏe. 

Lượng nước trong cơ thể bạn thường xuyên thay đổi. Cơ thể có xu hướng đào thải nước vào ban 

đêm. Ngoài ra, phân bố nước trong cơ thể vào ban ngày cũng khác so với ban đêm. Việc ăn nhiều, 

uống rượu bia, thời kỳ kinh nguyệt, ốm đau, tập thể dục hay tắm rửa đều ảnh hưởng tới lượng 

nước trong cơ thể. 

Việc theo dõi % lượng nước toàn phần, như đã nói ở trên, cần phải được thực hiện tại một thời 

điểm nhất định trong ngày. Từ đó mới có thể theo dõi và phân tích được một cách chính xác những 

thay đổi của cơ thể. 

Uống thật nhiều nước 1 lúc sẽ không làm tăng % lượng nước toàn phần cơ thể ngay lập tức. Trước 

tiên nó sẽ làm tăng chỉ số % độ béo của bạn (do tăng cân nặng). Vì thế cần phải theo dõi trong 

một thời gian dài mới có thể nhận thấy được sự thay đổi này.  

 

KHUYẾN CÁO VỀ TỶ LỆ % LƢỢNG NƢỚC TRONG CƠ THỂ (TBW%) 

 
Nữ  
 

 
45-60% Trọng lượng cơ thể 

 

Nam 
 

 

50-65% Trọng lượng cơ thể 

 
Vận động viên 

 

 
Cao hơn người bình thường 5% 

 

ĐỘ BÉO NỘI TẠNG LÀ GÌ? 



Chỉ số này được chia ra thành các mức từ 1 đến 59, nó đánh giá lượng mỡ dư thừa có trong nội 

tạng (vùng bụng) của bạn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự phân bố lượng mỡ trong cơ thể 

người là luôn luôn thay đổi, kể cả khi cân nặng và % độ béo toàn phần của cơ thể không thay đổi, 

và nó có xu hướng tập trung ngày càng nhiều ở khu vực ổ bụng, đặc biệt là đối với phụ nữ thời kỳ 

tiền mãn kinh. Ngoài ra, việc giảm lượng mỡ dư thừa trong nội tạng là khó khăn hơn rất nhiều so 

với các vùng khác, nó là nguyên nhân gây nên các bệnh như huyết áp cao, tim mạch và tiểu 

đường. Do đó, việc kiểm soát độ béo nội tạng là cực kỳ quan trọng. 

Chỉ số từ 1~9 Mức bình thường. Nên tiếp tục theo dõi và giữ cho cơ thể luôn ở giới hạn này. 

Chỉ số từ 
10~14 

Lượng mỡ nội tạng dư thừa trên mức cho phép. Cần tập luyện để trở lại 
ngưỡng cho phép 

 
Chỉ số từ 

15~59 

Lượng mỡ nội tạng dư thừa quá nhiều. Cần thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn 
uống và tập luyện. 

 

TỐC ĐỘ CHUYỂN HÓA CƠ BẢN LÀ GÌ? 

Tốc độ chuyển hóa cơ bản (Basal Metabolic Rate – BMR) là mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể bạn 

cần để duy trì các hoạt động bình thường của cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, như hoạt động của các 

cơ quan hô hấp, các cơ quan tuần hoàn, hệ thống thần kinh, gan, thận và các bộ phận khác. Năng 

lượng cơ thể tiêu thụ trong khi ngủ. 

Khoảng 70% lượng calorie tiêu thụ hàng ngày được dùng cho chuyển hóa cơ bản. Khi cơ thể hoạt 

động càng nhiều thì càng tiêu tốn năng lượng hơn. Nguyên nhân là do các cơ trong cơ thể (chiếm 

khoảng 40% trọng lượng) đóng vai trò như một bộ máy chuyển hóa và tiêu tốn năng lượng rất lớn. 

Vì vậy, tập luyện để tăng khối lượng cơ sẽ giúp tăng năng lượng chuyển hóa cơ bản. 

Nghiên cứu chi tiết quá trình phát triển của con người, các nhà khoa học đã thấy rằng năng lượng 

chuyển hóa cơ bản tăng ở thời niên thiếu, đạt mức cực đại khi ở độ tuổi 16 ~ 17, sau đó giảm dần. 

Năng lượng chuyển hóa cơ bản càng cao sẽ giúp bạn càng giảm được lượng mỡ dư thừa hàng ngày 

(do phần lớn năng lượng đã được dùng trong chuyển hóa). Năng lượng chuyển hóa càng thấp sẽ 

khiến bạn khó khăn hơn trong việc giảm béo và giảm trọng lượng cơ thể. 

THẾ NÀO LÀ ĐỘ TUỔI CHUYỂN HÓA (METABOLIC AGE)? 

Chỉ số này cho biết độ già thực tế của cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một mối liên hệ 

giữa chuyển hóa cơ bản với tuổi tác và cân nặng. Do đó, từ các chỉ số đã phân tích như tốc độ 

chuyển hóa cơ bản và cân nặng, sản phẩm của Tanita sẽ so sánh và đưa ra đánh giá thực tế cơ thê 

bạn tương đương với độ tuổi bao nhiêu. Khi độ tuổi này cao hơn tuổi thực tế của mình, người sử 

dụng nên tập luyện để tăng năng lượng chuyển hóa cơ bản. Dải hiển thị độ tuổi chuyển hóa của 

Tanita là 12 ~ 50. 

TRỌNG LƢỢNG CƠ 

Chỉ số này cho biết tổng khối lượng cơ trong cơ thể bạn. Cơ đóng vai trò rất quan trọng, được ví 

như bộ máy của cơ thể. Việc tăng khối lượng cơ sẽ giúp bạn tăng mức tiêu thụ năng lượng hàng 

ngày, giảm lượng chất béo dư thừa. Đây cũng là phương pháp giảm cân tốt nhất cho sức khỏe. 

PHÂN LOẠI VÓC DÁNG CƠ THỂ? 



Dựa trên độ béo và khối lượng cơ, người ta phân chia ra thành các mức độ sau đây: 

 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

HIỂN THỊ NGUYÊN NHÂN XỬ TRÍ 

 

Đo trở kháng bị lỗi - Đo bằng chân trần 

- Lòng bàn chân của bạn bị 
khô, hãy nhỏ vài giọt nước 
khoảng 0,5ml lên điện cực 

trước khi đo. 
- Kiểm tra thông tin nhập vào. 

 

Điểm lỗi  - Tắt nguồn và tháo bỏ các 

mục trên bệ đứng và bật nguồn 
trở lại sau đó thực hiệ đo 
lường. 

 Đo trọng lượng không ổn định - Kiểm tra xem cân có được đặt 
tại nơi rung lắc không? 

- Bệ đứng bị nghiêng? 
=> Giữ bệ đứng trên bề mặt 

phẳng ngang. 
- Có vật gì vướng ở dưới bệ 
đứng không? 

=> Kiểm tra và tháo vật đó ra.  

 Không hiển thị khi bật nguồn Kiểm tra nguồn điện đã kết nối 
chắc chắn chưa. 

 
Màn hình hiển thị  

   

 


