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NOT
MA601 açıldıktan sonra, ekran yaklaşık 10 saniye karanlık kalacaktır. Bu normaldir ve 
cihaz kendi kendini kalibrasyon işlemine devam edecektir.

Telif Hakkı Bildirimi
Charder Electronic Co., Ltd. No.103, 
Guozhong Rd., Dali Dist., 
Taichung City 41262 Taiwan
Tel: +886-4-2406 3766
Fax: +886-4-2406 5612
Website: www.chardermedical.com E-mail: 
info_cec@charder.com.tw

Telif hakkı t© Charder Electronic Co., Ltd. Her hakkı saklıdır.

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı yasasıyla korunmaktadır. Tüm içerik lisanslıdır ve kulla-

nım Charder Electronic Co., Ltd.’nin (bundan sonra Charder olarak anılacaktır) yazılı iznine tabidir. 

Charder, bu kılavuzda belirtilen gereksinimlere uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hasardan 

sorumlu değildir. Charder, kılavuzdaki yanlış baskıları önceden haber vermeksizin düzeltme ve kalite 

amaçları doğrultusunda müşteri onayı olmaksızın cihazın dışını değiştirme hakkını saklı tutar. 
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I.  GÜVENLİK NOTLARI

Bu Charder Medical cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Çalıştırması kolay ve anlaşılır olacak 
şekilde tasarlanmıştır, ancak bu kılavuzda belirtilmeyen herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lüt-
fen yerel Charder servis ortağınızla iletişime geçin. Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce lütfen 
bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bir referans için güvenli bir yer tercih edin. Kurulum, 
doğru kullanım ve bakım ile ilgili önemli talimatlar içerir.

A.Genel Bilgilendirme

Dikkat: Genel Kullanım

Elektrik Şoku

Dikkat: Yaralanmalar ve Enfeksiyonlar

Kullanım amacı
Bu cihaz, kişinin vücut kompozisyonunu hesaplamak için giriş verilerini kullanarak yardım almadan 
ayakta kalabilen çocukların veya yetişkinlerin ağırlıklarını ve biyoelektrik empedansını ölçmek için ta-
sarlanmıştır.

Kontrendikasyonlar
Ölçüm sırasında, bu makine vücut boyunca düşük seviyede algılanamayan bir elektrik akımı gön-
derecektir. İmplant ve tıbbi cihazlara sahip kişiler, örneğin:
1. Kalp pilleri
2. Elektronik akciğerler ve diğer elektronik tıbbi yaşam destek ekipmanları
3. EKG cihazları
Elektrik akımı implant cihazını etkileyebileceğinden ve hayatlarını tehlikeye atabileceğinden bu 
makineyi kullanmamalıdır. 
Uyarı: Elektrik çarpmasını önlemek için bu cihaz topraklı bir elektrik prizine takılmalıdır.

Bu cihaz yalnızca kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır.
Cihazı kaygan yüzeylere yerleştirmeyin.
Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçaların uygun şekilde kilitlendiğinden ve sıkıştırıldığından 
emin olun.

Güç kaynağına ıslak ellerle dokunmayın.
Güç kablosunu kıvırmayın ve keskin kenarlardan kaçının.
Cihaza bağlı uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.
Takılıp düşmesini önlemek için ağı ve güç kablosunu dikkatlice yönlendirin.
Cihazı sıvılardan uzak tutun.

Deneklerin avuçlarında yaralar veya bulaşıcı hastalıklar olmadığından emin olun. Eller veya 
ayak tabanları.
Hijyen amacıyla Charder, ölçüm platformunun her ölçümde yumuşak bir bez ve alkolle temiz-
lenmesini tavsiye eder.
Kullanmadan önce ölçüm platformunun kuru olduğundan emin olun.
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Uyarı

Uyarı

Cihaz Hasarını Önleme

Sonuçların Kullanımı

Düzenli bakım ve kalibrasyon için lütfen yerel Charder distribütörünüz ile iletişime geçin.
Bu cihaz, kullanıcı tarafından bakımı yapılan herhangi bir parça içermez. Tüm bakım, 
teknik incelemeler ve onarımlar, orijinal Charder aksesuarları ve yedek parçaları kulla-
nılarak yetkili bir Charder servis ortağı tarafından yapılmalıdır. Hatalı bakım veya kulla-
nımdan kaynaklanan zararlardan Charder sorumlu değildir. Cihazın demonte edilmesi 
garantiyi geçersiz kılacaktır.

MA601 bir teşhis cihazı değildir. Sonuçlar bir profesyonelin yardımıyla yorumlan-
malıdır.
BIA sonuçları, temsili popülasyon çalışmaları ve istatistiksel analiz ile doğrulanan 
empedans değerlerine göre hesaplanır. Bu nedenle, teknik, tek seferlik bir analiz 
olarak kullanılmaktan ziyade, bir bireyin belirli bir süre boyunca ilerlemesini izlemek 
veya büyük insan gruplarını kategorize etmek için en uygun olanıdır. Sonuçların 
doğruluğu büyük ölçüde uygun ölçüm prosedürüne bağlıdır. En iyi sonuçları almak-
la ilgili daha fazla bilgi için lütfen Bölüm VI’e bakın. (ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI) 

          Dahili elektroniğe zarar verebileceğinden sıvıların cihaza girmemesine dikkat 
edin.
Güç kaynağı bağlantısını kesmeden önce cihazı kapatın.
      Cihazı doğrudan güneş ışığı altına veya yoğun bir ısı kaynağının yakınına 
yerleştirmeyin. Aşırı yüksek sıcaklıklar dahili elektronik aksamlara zarar verebilir.
        Güçlü temizlik maddeleri ölçüm platformunun yüzeyine zarar verebilir.
Elektrotları ve tartım platformunu temizlemek için alkollü bezler kullanılabilir. Do-
kunmatik ekranda alkol bazlı temizleme solüsyonları kullanılmamalıdır.



Bold
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A.Uyarı Sembolleri

Dikkat

Uyarı

NOT

Cihazın hatalı kullanılması veya güvenlik talimatlarına uyul-
maması durumunda kullanıcı için ciddi yaralanma veya ölüm 
olasılığını tanımlar.

Cihaz yanlış kullanılırsa veya güvenlik talimatlarına uyulmazsa 
fiziksel yaralanma veya cihaz hasarı olasılığını tanımlar.

Dikkat sembolü, cihazı kullanırken alınması gereken genel ön-
lemleri belirtir.olasılığını tanımlar.

Çalıştırma ortamı, kurulum koşulları veya kullanımdaki özel 
koşullarla ilgili ek bilgiler.

Yararlı ipuçları ve ek bilgileri gösterir.

Gerçekleştirilmemesi gereken eylemleri gösterir.

Kalın metin, ekran panelindeki veya bilgisayar ekranındaki 
düğmeleri tanımlar.

Olası elektrik çarpmasına karşı tehlike simgesi uyarısı.



.
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I.GÜVENLİK NOTLARI

EMC kılavuzu ve üreticinin beyanı

Kılavuz ve üreticinin beyanı-elektromanyetik emisyonlar

Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik ortam kılavuzu

Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601’in kulla-
nıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

RF emisyonları
CISPR 11

Vücut Kompozisyon Analiz 
Cihazı MA601, sadece içsel 
işlevi için RF enerjisi kullanır. 
Bu nedenle, RF emisyonları çok 
düşüktür ve yakındaki elektronik 
ekipmanda herhangi bir para-
zite neden olması muhtemel 
değildir.

Vücut Kompozisyon Analiz 
Cihazı MA601, konutlar ve 
mesken amaçlı kullanılan 
binaları besleyen kamuya açık 
düşük voltajlı güç kaynağı ağına 
doğrudan bağlı olanlar da dahil 
olmak üzere tüm tesislerde 
kullanım için uygundur.

Grup 1

Sınıf B

Sınıf A

Uygunluk

RF emisyonları
CISPR 11

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2

Voltaj
dalgalanmaları
/ titreme emisyonları 
IEC 61000-3-3



30 A/m 30 A/m
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I.GÜVENLİK NOTLARI

Kılavuz ve üreticinin beyanı-elektromanyetik emisyonlar

Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır. Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601’in kullanıcısı, cihazın böyle 
bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

NOT UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki klima şebeke voltajıdır.

± 8 kV bağlantı
± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV 
hava

Electrostatik de-
şarj(ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV bağlantı
± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV 
hava

Zeminler ahşap, beton veya 
seramik karo olmalıdır. Ze-
minler sentetik malzemeyle 
kaplıysa, bağıl nem en az % 
30 olmalıdır.

Şebeke güç kalitesi, tipik bir 
ticari veya hastane ortamın-
daki gibi olmalıdır.

Şebeke güç kalitesi, tipik bir 
ticari veya hastane ortamın-
daki gibi olmalıdır.

Vücut Kompozisyon Analiz 
Cihazı MA601 güç frekansı 
manyetik alanları, tipik bir 
ticari veya hastane orta-
mındaki tipik bir konum için 
karakteristik seviyelerde 
olmalıdır.

Şebeke güç kalitesi, tipik bir 
ticari veya hastane ortamın-
daki gibi olmalıdır. Vücut 
Kompozisyon Analiz Cihazı 
MA601’in kullanıcısı ana 
güç kesintileri sırasında 
sürekli çalışmaya ihtiyaç 
duyarsa, Vücut Kompozis-
yon Analiz Cihazı MA601’in 
kesintisiz bir güç kaynağı 
veya bir pilden beslenmesi 
tavsiye edilir.

±2kV güç kaynağı 
hatları için
±1kV giriş / çıkış 
hatları için

Elektriksel hızlı 
geçici / patlama
IEC 61000-4-4

±2kV güç kaynağı 
hatları için
±1kV giriş / çıkış 
hatları için

+ 1kV hatlardan 
hatlara
+ 2kV hatlardan 
toprağa

Dalgalanma IEC 
61000-4-5

+ 1kV hatlardan 
hatlara
+ 2kV hatlardan 
toprağa

0% UT için 0,5 
döngü

0% UT için 1 döngü

70% UT için 25 
döngü

0% UT için 5 s

Güç kaynağı giriş 
hatlarında voltaj 
düşüşleri, kısa ke-
sintiler ve voltaj 
değişimleri IEC
61000-4-11

Güç frekansı (50, 
60 Hz)
manyetik alan IEC 
61000-4-8

0% UT için 0,5 
döngü

0% UT için 1 döngü

70% UT için 25 
döngü

0% UT için 5 s

Bağışıklık testi IEC 60601
Test Seviyesi

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik
ortam kılavuzu



 

3 V/m
80MHz to 2,7 GHz

3 V/m
80MHz to 2,7 GHz
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I.GÜVENLİK NOTLARI

MA601, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
MA601’in kullanıcısı, bu tür ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

İletilen RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 KHz ten 80 
MHz e

0,15 MHz
arasındaki ISM 
bantlarında 6 V
ve 1 kHz’de 80 
MHz% 80 AM

3 Vrms
150 KHz ten 80 
MHz e

0,15 MHz
arasındaki ISM 
bantlarında 6 V
ve 1 kHz’de 80 
MHz% 80 AM

Taşınabilir ve mobil RF
iletişim ekipmanı, kablola 
da dahil olmak üzere Vücut 
Kompozisyon Analiz Cihazı 
MA601’in herhangi bir 
kısmına yakın
kullanılmamalıdır.

Tavsiye edilen ayırma
mesafesi:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P   80MHz ten 800
MHz e  d = 2,3 √P 800MHz ten 
2,7
GHz e
P, verici üreticisine göre 
vericinin watt (W) cinsinden 
maksimum çıkış gücü oranı ve 
d, metre (m) cinsinden önerilen 
ayırma mesafesidir.

Bir elektromanyetik saha
araştırmasıyla belirlendiği
üzere, sabit RF vericilerinin 
alan güçleri, a her frekans 
aralığındaki uyum düzeyinden 
düşük olmalıdır.

Aşağıdaki
sembolle
işaretlenmiş
ekipmanın
yakınında parazit 
meydana gelebilir:

Yayılan RF
IEC 61000-4-3

Bağışıklık testi Uygunluk seviyesiEC 60601 test 
seviyesi

Elektromanyetik
ortam kılavuzu

b

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2 Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma; yapılar, nesneler 

ve insanlardan gelen emilim ve yansımadan etkilenir.



W 

0,01

0,1

1

10

100

0,12

0,38

1,2

3,8

12

0,12

0,38

1,2

3,8

12

0,23

0,73

2,3

7,3

23
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I.GÜVENLİK NOTLARI

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ile MA601
arasında önerilen ayırma mesafesi

Vericinin nominal 
maksimum çıkış gücü

150 kHz ten 80 MHz e
d =1,2√P

80 MHz ten 800 MHz e
d =1,2√P

800 MHz ten 2,7 GHz e
d =2,3√P

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi m

Telsiz (hücresel / kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri, amatör radyo, AM ve FM radyo 
yayını ve TV yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan güçleri teorik olarak doğru 
bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerine bağlı elektromanyetik ortamı değerlen-
dirmek için, bir elektromanyetik alan araştırması düşünülmelidir. Vücut Bileşimi Analizörü 
MA601’in kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uyum düzeyini aşar-
sa, Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601 normal çalışmayı doğrulamak için gözlenmeli-
dir. Anormal performans gözlemlenirse, Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601’in yeniden 
yönlendirilmesi veya yeniden konumlandırılması gibi ek önlemler gerekebilir.

150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3 V / m’den az olmalıdır.

Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601, yayılan RF parazitlerinin kontrol edildiği bir elektro-
manyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601’in 
kullanıcısı, iletişimin maksimum çıkış gücüne göre, taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı 
(vericiler) ile Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı MA601 arasında minimum mesafeyi koruyarak 
elektromanyetik paraziti önlemeye yardımcı olabilir.

a

b

 

 

 

 

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

Yukarıda listelenmeyen bir maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için, verici üreticisine gore, met-
re (m) cinsinden tavsiye edilen ayırma mesafesi d, p, watt cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü 
değerinin olduğu, vericinin frekansı için geçerli denklem kullanılarak tahmin edilebilir (W).

NOT 2 Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma; yapılar, nesneler 
ve insanlardan gelen emilim ve yansımadan etkilenir.
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II. MA601 VÜCUT KOMPOZİSYON 
ANALİZ CİHAZI’NA GİRİŞ

Sağlık uzmanları zindeliğin nasıl göründüğünüzden ve ağırlığınızdan çok daha fazlası ol-
duğunu anlar. Kasın nereye gittiğini ölçmek, kilo kaybının yağ yakmaktan mı yoksa yetersiz 
hidrasyondan mı kaynaklandığını görmek, nerelerde ilerleme kaydedildiğini ve çabalarınızı 
nereye odaklayacağınızı takip etmek için; sağlık uzmanları, giderek artan ihtiyaçlara ayak 
uydurmak için hassas araçlar ve verilere ihtiyaç duydu. Charder, program kalitesini ve iler-
leme analizini yükseltmede profesyonellere yardımcı olmak için tasarlanmış MA601 Vücut 
Kompozisyon Analiz Cihazını sunmaktan gurur duyuyor. Vücut kompozisyonu analizi baş-
langıçta bu alanda vücudun temel yapısını ölçmek ve değerlendirmek için kullanıldı. Biyo-
elektrik Empedans Analizi (BIA), DXA gibi geniş çapta kabul görmüş ve kabul edilmiş altın 
standartlarla doğrulanan doğru sonuçlarla vücut kompozisyonunun hızlı, basit ve invazif ol-
mayan bir değerlendirmesidir.

MA601, programınızı bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaç duyduğunuz ilgili ölçüm de-
ğerlerini ve verilerini sağlar. Birden fazla ölçüm frekansı ve gelişmiş algoritmalara sahip olan 
Charder, güvenebileceğiniz sonuçlar için klinik deneyler ve on yılı aşkın orijinal hakemli bi-
limsel araştırma ile cihazlarımızın yanında duruyor. 
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III. KURULUM

Kutudan çıkarma aksesuarları
A.İçindekiler

MA601 Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı
Güç adaptörü DC 12V, 3A, 60VA
Güç kablosu
Kullanım kılavuzu 

El elektrodları

Sütun

Ölçüm platformu Güç adaptörü

Ölçüm platformu

Kullanım kılavuzu
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III.KURULUM

Cihaz düz ve sert bir zemine yerleştirilmelidir. Halı üzerinde kullanım, ekipmana zarar 
verebilecek ve ölçümde yanlışlıklara neden olabilecek statik elektrikle sonuçlanabilir.

Sert ve düz zemin

Düz

Duvar ile mesafeli

Temiz çevre

Halıya

Eşit

Duvar ile mesafesiz

Cihaz etrafında eşyalar
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III.KURULUM

C.Kurulum Talimatları
1.MA601’i açın
2.Kullanım kılavuzunu ve güç adaptörünü kutudan çıkarın

3. Polietilen köpüğü kutudan çıkarın
4. Ekran sütununu dik konuma kaldırın



NOT：
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III.KURULUM

5.El elektrotlarını kutudan çıkarın ve ekran üzerindeki el elektrotları tutucuya yerleştirin
6.Polietilen köpüğü kutudan çıkarın

MA601’i kutusundan çıkarmak için en az iki kişi gerekir
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III.KURULUM

Kolonu ve taban platformunu sıkmak için bağlantı elemanı kullanın

12V Şarj cihazı güç adaptörünü jaka takın.

Cihazı başlatmak için güç anahtarını AÇIK konuma getirin

Kabarcık seviyesi ayarlama talimatı
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IV. DIŞ CEPHE VE PANEL TANIMI

Kontrol paneli

Sütun

Kabarcık seviyesi

Tek elektrot

Ayarlanabilir
ayak

Ayak
elektrodu

Katlanabilir eklem

Sol el 
elektrodu

Sağ el 
elektrodu

Dokunmatik
ekran paneli



ekran paneli

kurulum
düğmesi

işlev
düğmesi

kadın

erkek

sayı
tuşları

sil / geri al

El elektrod 
tutucusu

Güç

12V Güç

LAN bağlantı noktası (Ethernet)

USB girişi

giriş

yazdır düğmesi

IV. DIŞ CEPHE VE PANEL TANIMI
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IV. DIŞ CEPHE VE PANEL TANIMI

Arka panel Talimatı

USB portu 2x

LAN Bağlantı noktası
(ethernet)

12V Güç girişi

Bir yazıcıya veya USB flash sürücüye bağlamak içinUSB girişi

MA601’i bir ağa bağlamak içinLAN bağlantı
noktası

Bir güç adaptörüne bağlamak içinGüç girişi fişi

MA601’i açmak ve kapatmak içinGüç düğmesi

Güç düğmesi

Arka panel tanımı



 

20

V. BAŞLANGIÇ

Dikkat
Daima Charder tarafından sağlanan adaptörü kullanın. Diğer adaptörlerin kullanılması, cihaz hasarına 
veya yanlış okumalara neden olabilir

Cihaz topraklanmış bir prize takılmazsa, elektrik dalgalanmaları hasara neden olarak test sonuçlarını 
etkileyebilir.
Elektriksel parazit ve dengesizlik test sonuçlarında hataya neden olabilir. Cihazı elektrik paraziti oluş-
turabilecek ürünlerin yakınına kurmaktan kaçının.

A.Güç Kaynağı

Güç adaptörüGüç kablosu

Şebekeye takın
Cihazın arkasındaki
12V güç girişine takın

Güç kablosunu güç adaptörüne takın



NOT
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V.BAŞLANGIÇ

B.Başlangıç Ekranı

MA601 açıldıktan sonra, ekran yaklaşık 10 saniye karanlık kalacaktır. Bu 
normaldir ve cihaz kendi kendini kalibrasyon işlemine devam edecektir.

Cihazı açmak için ekran panelinin arkasındaki ON / OFF anahtarına basın

Cihaz, aşağıda görüldüğü gibi, başlangıç süreci boyunca otomatik olarak birkaç 
yükleme ekranından geçecektir.



Charder, müşteri geri bildirimlerine ve yeni araştırma bulgularına yanıt olarak yazılımını 
sürekli olarak yükseltmektedir. Aşağıdaki ekran mevcut yazılım sürümünü gösterir.

Kendi kendine kalibrasyon sırasında ölçüm platformu nesnelerden arındırılmalıdır. 
Platformun altına kablo yerleştirilmemelidir.

Sistemin kendi kendine kalibrasyonu tamamlandığında, cihaz ölçümler için hazırdır. 
Aşağıda başlangıç ekranını göreceksiniz.

Vücut Kompozisyon Analizörü, biyoelektrik empedans analizi yapmak için sekiz çok frekanslı 
elektrot kullanır. İlgili güvenlik ve tıbbi düzenlemelere uygun olarak, doğruluğu hakemli çalışmalar 
ve klinik denemelerle doğrulanmıştır ve hızlı, kullanışlı, invazif olmayan bir vücut bileşimi analizi 
yöntemi olarak kullanılabilir. Bu cihazı kullanmadan önce, en iyi sonuçları almak için lütfen kulla-
nım talimatlarını dikkatle inceleyin.
Ölçüm sırasında deneğin vücudundan düşük seviyede algılanamayan bir elektrik akımı gönde-
rilecektir. Normal çalışma koşullarında doğru kullanılan cihazın güvenliği kanıtlanmıştır. Bununla 
birlikte, kişi ölçüm sürecinde herhangi bir rahatsızlık hissederse veya cihaz arızalı görünüyorsa, 
kullanıcılar derhal çalışmayı durdurmalı ve daha fazla talimat için yerel Charder distribütörünüz-
le iletişime geçmelidir. Güvenlik amacıyla, bu cihaz aşağıdaki özelliklere sahip kişiler tarafından 
kullanılmamalıdır:
* Yaşamı sürdüren elektronik implantlar, ör. yapay akciğerler
* Elektronik tıbbi implantlar, ör. kalp pili
* EKG veya diğer elektronik tıbbi cihazlar
Güvenlik amacıyla, bu cihazı spor terapisi veya kilo kaybı amacıyla vücut kompozisyonunu ölç-
mek için kullanıyorsanız, profesyonel tıbbi veya fitness tavsiyesi olmadan sonuçları yorumlamayın 
ve bunlara göre hareket etmeyin. Cihazın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz 
varsa, lütfen yerel Charder distribütörünüz veya Charder Medical müşteri hizmetleri ile iletişime 
geçin.

Kendi kendine kalibrasyon yapıyor,
 platformu nesnelerden uzak tutun.
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V.BAŞLANGIÇ

Yeni veya kayıtlı kullanıcı kimliğini girin

ID 8/16

TAMAM

Ayarlar Ölçüm



.

(1) Ölçümden önce yorucu fiziksel görevler yapmayın veya gerçekleştirmeyin.

(2) Yiyecek ve içeceklerin ölçüm sonuçlarına etkisi.

Yorucu fiziksel görevler ve egzersiz, vücut kompozisyonu ölçümlerinde geçici bir deği-
şikliğe neden olabilir. BIA vücuttaki elektriksel empedansı analiz ettiğinden, empedansı 
etkileyebilecek aktiviteler (örn. Artan terleme, dehidrasyon, kan dolaşımı) ölçüm doğru-
luğunu etkileyebilir.

Yiyecek ve içecek yutulması empedans ve ağırlığı ve dolayısıyla analiz sonuçlarını et-
kileyebilir. Bu değişiklik genellikle her öğünden sonra 2-5 saat sürer. En doğru sonuçlar 
için, BIA ölçümleri açlık durumunda (örneğin kahvaltıdan önce) yapılmalıdır. Diüretikler 
(örneğin kafein, alkol) vücut yağının fazla tahmin edilmesine neden olarak dehidrasyona 
neden olabilir. En doğru sonuçlar için, ölçümden önce diüretiklerden kaçınılmalıdır.
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VI. ÇALIŞMA TALİMATLARI

Uyarı
Bu cihazı kimler kullanmamalıdır

Ölçüm Kuralları

Biyoelektrik Empedans Analizi empedans ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip denekler ta-
rafından kullanılmamalıdır:
(1) Elektronik tıbbi implantlar, ör. kalp pili
Ölçüm sırasında vücuda, implante cihaza zarar verebilecek veya arızaya yol açabilecek 
düşük seviyeli, algılanamayan bir elektrik akımı gönderilecektir.

(2) Protezler ve ampütasyon
BIA, vücuda sekiz elektrot temas noktası (her el için iki ve her ayak için iki) aracılığıyla 
gönderilen bir elektrik akımı kullanılarak ölçülen empedansı ölçer. Protez uzuvlardan akım 
geçemediği için ölçüm yapılamaz.

(3) Hamile Kadınlar
BIA denklemleri, örnek popülasyonların istatistiksel analizine dayalı olarak oluşturulur. Özne-
nin vücut kompozisyonu bu örnek popülasyonlardan önemli ölçüde farklıysa, "normal" sağlıklı 
yetişkinlerden türetilen denklemler bu deneklerde doğal olarak daha az doğru olacaktır. Ka-
dınlar, hamilelik sırasında yağ yüzdesi ve vücut suyundaki değişiklikler dahil ancak bununla 
sınırlı olmamak üzere çok çeşitli vücut kompozisyonu değişikliklerine uğrar. Özel algoritmalar 
olmadan, hamile kadınlar sonuçları dikkatli ve profesyonel tavsiye ile kullanmalıdır.

En iyi sonuçlar için Vücut Bileşimi Analizi belirli kontrollü koşullar altında yapılmalıdır. Tutar-
sız ölçüm koşulları, BIA sonuçlarının doğruluğunu ve geçerliliğini ve vücut kompozisyonunun 
yorumlanmasını etkileyecektir. Çeşitli faktörlerin ölçüm sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin 
aşağıdaki bilgiler büyük ölçüde Kushner ve diğerleri tarafından yapılan ilgili araştırmalardan 
elde edilmiştir. Ölçümden önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin:1

2

Kushner RF, Biyoelektrik empedans analizi ölçümlerini etkileyen klinik özellikler, 1996
R Gallagher, M & Walker, Karen & O'Dea, K. Bir kahvaltı yemeğinin biyoelektrik empedans kullanılarak vücut 
kompozisyonunun değerlendirilmesi üzerindeki etkisi. Avrupa klinik beslenme dergisi. 52. 94-7. 10.1038 / sj.ej-
cn.1600520., 1998. 

1.
2.
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VI.ÇALIŞMA TALİMATLARI

3

Oshima Y & Shiga T.Tüm vücut ve segmental biyoelektrik empedansının ayakta durma pozisyonundaki gün içi 
değişkenliği, European Journal of Clinical Nutrition 2006, 60, 938-941

3.

(3) Ölçümden önce doğrudan duş veya banyo yapmayın.

(4) Ölçümü normal sıcaklık koşullarında (24-28 ° C) gerçekleştirin

(5) Ölçümden önce ayakkabı ve çorapları çıkarın.

(6) Ölçüm sırasında diğer insanlarla fiziksel temastan kaçının.

(7) Yüksekliği doğru ölçün

(8) Ölçümü sabah yapın.

BIA'nın doğruluğu büyük ölçüde hidrasyon seviyelerinden büyük ölçüde etkilenen ölçülen 
empedans değerlerinin yorumlanmasına bağlı olduğundan, terleme vücut bileşimi ölçüm-
lerinde geçici bir değişikliğe neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar (hem sıcak hem de soğuk) geçici fizyolojik değişikliklere neden olabilir. 
Örneğin, ısıya bağlı aşırı terleme, empedans ölçümlerinin artmasına ve daha yüksek 
yağ hesaplamasına neden olabilir. En iyi sonuçlar için ölçümler 24-28 ° C arasındaki bir 
ortamda yapılmalıdır.

Ayakkabılar ve çoraplar elektrik akımını etkileyerek ölçümün yanlış olmasına veya bazı 
durumlarda imkansız olmasına neden olur.

BIA, elektrik akımı öznenin vücudunda dolaşırken karşılaşılan empedansı ölçtüğü için, 
başka bir kişi özneye dokunuyorsa, elektrik akımı diğer kişiden geçerek ölçüm sonuçla-
rında yanlışlığa neden olabilir.

Hatalı boy girişi vücut kompozisyonunun tahminini etkileyecektir.

Genel bir kural olarak, aktivitenin ölçümler üzerindeki etkisini en aza indirmek için sabah-
ları BIA ölçümleri yapılmalıdır.

Yukarıdaki grafik, Oshima ve diğerleri tarafından bildirildiği gibi gün boyunca segmental empe-
danstaki değişiklikleri göstermektedir. (NOT: ZH-H, ZF-F ve ZH-F sırasıyla elden ele, ayaktan 
ayağa ve elden ayağa anlamına gelir.) 
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Başparmağı hafifçe başpar-
mak elektrodunun üstüne 
yerleştirin.
Kalan dört parmak, resimde 
görüldüğü gibi alt elektroda 
dokunmalıdır.

Ayak elektrotlarına basmadan önce 
ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın.
Ayak elektrotlarını tabanlar ile eşit 
şekilde kapatın.
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VII. ÖLÇÜM TALİMATLARI

A. Ölçüm Esnasında Duruş

Her iki kolu da hafifçe uzatın

El elektrotları, ölçüm tamamlandıktan sonra 
tekrar yuvalarına yerleştirilmelidir. 



NOT：

kollar bükük

Vücuda yaslanan kollar

Ölçüm esnasında platformdan ayrılma 

Ölçüm esnasında hareket etme
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VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI

Ölçüm sırasında yanlış duruş



Doğru ayak duruşu

Yanlış ayak elektrodu bağlantısı

Ayaklar, ileri elektrotlarla tam temas ha-
linde değil.

Ayaklar arka elektrotlarla tam temas 
halinde değil

Giysiler nedeniyle topukların arka elekt-
rotlarla tam teması engellenmiştir.

Yanlış ayak elektrodu teması

VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI
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B. Uygun Ölçüm Duruşu (ayaklar)



Yanlış el elektrodu teması

Doğru el elektrot teması Doğru el elektrot teması

Başparmak, başparmak elektroduna 
temas etmiyor, kalan parmaklar par-
mak elektrotlarıyla tam temas halinde 
değil

Başparmak, başparmak elektroduyla 
temas halinde değil

Başparmak, başparmak elektroduyla 
temas halinde değil

VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI

28

C. Uygun Ölçüm Prosedürü  (eller)



Lütfen kullanıcı adınızı girin

NOT: Kimlik varsa, kullanıcı doğrulama için bu ekrana getirilecektir. Değişiklik ge-
rekiyorsa, lütfen düzenlenecek bilgilere basın. Tüm bilgiler doğru olduğunda, 
devam etmek için Onayla'ya basın.

Yeni veya kayıtlı kullanıcı kimliğini girin

PROFILE

rm

Ne xt   

Lütfen profilinizi doğrulayın

Lütfen kullanıcı adınızı girin

Sonraki
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VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI

D. Ölçüm Prosedürü

Yeni veya kayıtlı bir kimlik girin. Kimlik zaten mevcutsa, kullanıcı profili bir sonraki sayfada doğ-
rulama için görüntülenecektir (6. Adıma atlayın), devam etmek için Tamam'a basın.

Yeni bir hesap oluşturuyorsanız, kullanıcı ekran klavyesini ve fiziksel düğmeleri kullanarak ad 
girebilir.
Devam etmek için Sonraki > seçeneğine basın.

17512215 8/16

TAMAM

Ayarlar Ölçüm

1.

2.



.
 

Ne xt   

Ne xt   

Lütfen boyunuzu girin

Lütfen doğum tarihinizi girin

Lütfen cinsiyetinizi seçin
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VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI

D. Ölçüm Prosedürü

Boy ölçüsünü girin.
Girdikten sonra devam etmek için Sonraki > seçeneğine basın.

Doğum gününü girin. (Varsayılan sıra: Yıl / Ay / Gün)
Doğum gününüzü girdikten sonra devam etmek için Sonraki > seçeneğine basın.

Cinsiyetinizi seçin.

3.

4.

5.



Danışanınızın ölçüm platformu üzerinde doğru şekilde durduğundan emin olun.

*Eller temiz ve kuru olmalıdır.

PROFILE

rm

Lütfen profilinizi doğrulayın

VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI
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Profili doğrulayın.
Değişiklik gerekiyorsa, lütfen düzenlenecek bilgilere basın. Tüm bilgiler doğru olduğunda, de-
vam etmek için Onayla’ya basın.

6.

*Danışan platform üzerinde yalın ayak duurmalıdır.
*Ayaklar temiz ve kuru olmalıdır.

Danışan dik durmalıdır. Danışan ayakta dururken yardıma 
ihtiyaç duyarsa, ölçüm sonuçlarını etkilemekten kaçınmak için 
yardımcı personelin temasın yapıldığı yerlerde iletken olmayan 
giysiler giydiğinden emin olun.

* 

Eller

Ayaklar

Duruş



Kavrama elektrot kolları 
Baş parmağı elektroda yerleştirin

Ayak elektrotları üzerinde durun
Ayak tabanları elektrotlar üzerinde olmalıdır

VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI
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Profil doğrulandıktan sonra, kişi ağırlık ölçümü için cihaza basmalıdır. Kıyafet ağırlığı kesintisini 
değiştirmek için Kıyafet Ağırlığı düğmesine basın. Ağırlık ölçülürken hareket etmekten veya 
konuşmaktan kaçının. Ağırlık ölçümü sabitlendiğinde, koyu renkli rakam ekranda birkaç kez 
yanıp sönecektir.

Elektrot kollarını tutun.
Başparmağınızı başparmak elektroduna yerleştirin ve dört parmağınızı sapın etrafına sarın. 
Tarama işlemi sırasında özne tutamaçları terk ederse, tarama tamamlanamaz.

Ayak elektrotlarının üzerinde durun.
Lütfen ayak tabanlarının ayak elektrotları üzerinde olması gerektiğini unutmayın. Konu ölçüm 
platformundan çıkarsa, tarama işlemi tamamlanamaz.

7.

8.

9.



Kollarınızı uzatın
Lütfen her iki kolu da uzatın ve vücudunuzdan bir açı oluşturun

Elektrotlar kontrol ediliyor, duruşunuzu koruyun.

Elektrotlar kontrol ediliyor, duruşunuzu koruyun.

VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI
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Her iki kolu da uzatın.
Ölçüm tamamlanana kadar kolları bükmeyin veya sallamayın.

Cihaz, elektrotların doğru temas halinde olup olmadığını onaylayacaktır. 
Denek uygun postürü ve elektrot temasını korumalıdır.

Cihaz, el elektrotlarının temas halinde olup olmadığını otomatik olarak onaylayacaktır.
Herşey doğruysa sarı bir daire görünecektir.

10.

11.

12.



Elektrotlar kontrol ediliyor, duruşunuzu koruyun.

VII.ÖLÇÜM TALİMATLARI
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Cihaz, ayak elektrotlarının temas halinde olup olmadığını doğrulamaya devam edecektir. 
Her şey doğruysa sarı bir daire görünecektir.

Cihaz vücut kompozisyonunu analiz etmek için konuyu taramaya başlayacaktır. 
Yaklaşık 45 saniye içinde ölçüm tamamlanmalıdır.

Ölçüm tamamlandıktan sonra, el elektrotlarını tekrar yuvalara yerleştirin. 
Vücut kompozisyon analizi tamamlandığında temel sonuçlar LCD ekranda görüntülenecektir. 
Tamamlanmış bir sonuç sayfası yazdırmak için Sonuçları Yazdır’a basın.

13.

14.

15.
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VIII. SONUÇLAR HAKKINDA
A. Sonuç Sayfası

MA601 Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı, ayrıntılı vücut kompozisyonu analizi 
için profesyonel bir sonuç sayfası çıkarabilir.

Bölgesel Yağsız Doku, Yağ ve Vücut Tipi Analizi 

Toplam Vücut Küt lesi
(kg)

(kg)

(kg)

İskelet  Kas Küt lesi

Vücut Yağ Küt lesi

Düşük YüksekNormal

Ağırlık

İKK

VYK

Kas - Yağ Analizi

Boy Cinsiyet YaşIDİsim Ölçüm Zamanı

Değerler TVS YDK YVK KiloBölümler

Vücut Kompozisyonu Analizi

Hücre İç i  Su
HİS ( L )

Hücre Dışı  Su
HDS ( L )

Protein ( kg )

Mineral ( kg )

Vücut Yağ Küt lesi
VYK ( kg )

Uyruk

Vücut Yağı Yüzdesi
VYY

Obezite Analizi 

(%)

Vücut Kompozisyonu Geçmişi

Erkek

Kadın

Kas Kalitesi

Sağ El Sol El

Vücut Ki t le İndeksi
VKI (kg/m )2

Düşük YüksekNormal Obez

Vücut Yağı Yüzdesi (BF%)

Atletik Obez

Yağ oranı
düşük kaslı Standart Yağ oranı

fazla

Yağ oranı
düşük kilo düşük Düşük kilo Yağ oranı az

Kilolu kaslı

Vücut Tipi Analizi：

V
üc

ut
 K

itl
e 

İn
de

ks
i

(kg)Kilo

(kg)YVK

(kg)İKK

(%)VYY
CD-IN-00129_V.003

Zayıf Atlet Normal Kilolu Obez
Viseral  Yağlanma Seviyesi
VYS (Oranı)

OrtaDüşük Yüksek
(Risk)

Yağsız Doku Kütlesi

Sağ Kol
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Sol Kol

Yağ Kütlesi
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Sağ Bacak Sol Bacak
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Düşük
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Üst Alt Üst-Al t

50 68 85 100 115 143 172 200 %

%

%

60 70 80 100 120 140 160 180

50 60 70 100 130 220 310 400

49.0

20.2

11.0

MA601

2018.06.07 11:204710095914805566 161.5 cm Kadın 28

27.9
35.5

38.0
49.0 

11.8 ~ 17.6

7.8 ~ 11.6
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5.9  ~  8.8

Normal Aralık
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7.6
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16.9
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22.5
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Sağlık Skoru
/100  Puan86.0

Kontrol Kılavuzu 
Hedef lenen Ağır l ık
Ağır l ık Kontrolü
Yağ Kontrolü
Kas Kontrolü

55.4
+6.4

0.0
+6.4

kg
kg
kg
kg

5kHz
50kHz

250kHz

SĞK
548.0 548.2 30.2 312.6 305.3
503.7 507.3 27.5 282.6 279.2
463.2 469.1 25.4 257.6 255.7
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Empedans
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25~34 kgf

/100 Puan47Kas Kalite Puanı
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Fitness Parametreleri
Bazal Metabolizma Oranı
Toplam Enerji Harcaması 
Faz Açısı  (50 KHz)
Yağsız Küt le İndeksi  
İskelet  Kas İndeksi
Bütünsel Denge İndeksi   21.2

kcal

kcal/d

°

kg/m2

1190
1983

5.2
14.6

7.7 kg/m2



Vücut Kompozisyonunun Analizi
İnsan vücudu, bir yöntem kombinasyonu kullanılarak ayrı ayrı hesaplanabilen ve ölçülebilen 
çeşitli unsurlardan oluşur. MA601, vücudu suya, proteine, minerallere ve yağa ayıran 4 böl-
meli bir model kullanır. İlgili ölçüm teknikleri aşağıda bulunabilir:

Parametreler
Toplam Vücut Suyu (TVS)

Hücre dışı su (HDS)

Protein

Mineraller

Yağsız Kütle (YVK)

Toplam Vücut Suyu (TVS)

Yağ Kütlesini ölçmek için gerekli parametreler

Mineraller

Yağ Kütlesi (YK)

Vücut Hacmi

Parametreler
Seyreltme yöntemi. İzleyici: Döteryum

Seyreltme yöntemi. İzleyici: Sodyum bromür

Nötron Aktivasyon Analizi

Çift Enerji X-Ray Absorbtiometri (DXA / DEXA)

Kilo ve yağ kütlesi arasındaki fark

Seyreltme yöntemi. İzleyici: Döteryum

Ölçüm Tekniği

Çift Enerji X-Ray Absorbtiometri (DXA / DEXA)

Vücut Kompozisyonu Toplam Vücut Suyu, Vücut Hacmi, Vücut Mine-
ralleri ve Ağırlığının 4 bölmeli modeli kullanılarak hesaplanmıştır.

Dansitometri - Sualtı Tartımı (UWW) veya Hava-
da Yer Değiştirme Pletismografisi (ADP)

Özellikle yağ kütlesinin doğrudan ölçümü teknik olarak karmaşıktır ve birkaç farklı parametre-
nin kombinasyonunu gerektirir. Daha fazla ayrıntı aşağıda:

Yukarıdaki "altın standart" tekniklerin çoğu zaman alıcıdır ve çalışması için eğitimli tıbbi per-
sonel gerektiren özel ekipman kullanır. Bu nedenle, çoğu tesis için pratik olmama eğilimin-
dedirler.

Biyoelektrik Empedans Analizi
MA601, vücut kompozisyonunu belirlemek için Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) kullanır. 
BIA, özünde insan vücudunu, alternatif akım direncinin ve empedansının ölçüldüğü bir alter-
natif akım devresi içinde bir elektrik iletkeni olarak ele alarak çalışır.

Vücut kompozisyonu analizi formülleri, mevcut popülasyon verilerinin ve kurum içi araştır-
maların bir kombinasyonunu kullanarak sonuçları öznenin Empedans, Boy, Cinsiyet, Yaş ve 
Ağırlığına göre hesaplayabilir. Bu formüller, canlılığı ve doğruluğu onaylamak için yukarıda 
listelenenler gibi altın standart ölçümlere referansla formüle edilmiştir.

BIA, gömülü elektronik tıbbi ekipmana sahip kişiler haricinde, tüm denekler için non-invaziv 
ve güvenlidir. BIA’nın doğruluğu çeşitli çevresel ve biyolojik faktörlerden etkilenebilir. Önerilen 
ölçüm önlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bölüm VI’ya bakın. 
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B. Sonuç Sayfası Açıklaması
Bu bölüm, Vücut Bileşimi ve Biyoelektrik Empedans Analizine genel bir bakış sağlar.
Ek bilgi için, ilgili tıbbi literatürün incelenmesini öneririz.



TVSY DK YVKK ilo Normal AralıkBölümler

( L )

HDS ( L )

Protein ( kg )

Mineral ( kg )

VYK ( kg )

33.8%

22.1%

15.5%

4.7%

23.9%

16.4

10.7

7.5

2.3

11.6

27.1
34.6

36.9
48.5

17.0 ~ 20.8

10.4 ~ 12.8

7.4 ~ 9.1

1.6 ~ 2.7

8.7 ~ 13.6

Hücre İçi Su

Hücre Dışı Su

Vücut Yağ Kütlesi

Vücut Bileşimi Analizi
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Toplam Vücut Suyu, Hücre Dışı Su ve Hücre İçi Su)
Toplam Vücut Suyu (TVS) dokularda, kanda, kemiklerde ve başka yerlerde bulunan suyu 
ifade eder. Sağlıklı (obez olmayan) bir yetişkinde TVS, fizyolojik aktivite ve yiyecek ve içecek 
tüketiminden etkilenerek günde yaklaşık % 5 dalgalanabilir. Daha büyük boyut ve kas kütlesi 
nedeniyle sağlıklı yetişkin erkeklerin TVS'si kadınlardan (ortalama olarak) daha fazladır.

Sağlıklı (obez olmayan) yetişkinler için TVS, vücut ağırlığının ~ % 60'ını ve Yağsız Kütlenin 
~ % 73'ünü oluşturur. Bununla birlikte, bu oranın çocuklar için geçerli olmadığını unutmamak 
önemlidir - tipik olarak, yetişkinlere göre çocukların vücut suyu daha yüksek bir yüzdeye 
sahiptir. Vücut suyunun oranı ve yaşlanma sürecinin bir parçası olarak orta yaşlarda TVS 
düzeylerinin daha da azaldığı bildiriliyor. Ayrıca böbrek yetmezliği, diyabet, kalp yetmezliği 
ve kanser gibi çeşitli hastalıklar vücut su yüzdesini etkileyebilir. Bu nedenle, deneğin vücut 
suyu BIA algoritmalarını formüle etmek için kullanılan temsili popülasyonlardan önemli ölçü-
de farklıysa, BIA tahminleri özellikle dikkatle kullanılmalıdır.

TBW, Hücre İçi Su HİS) ve Hücre Dışı Su (HDS) olarak ikiye ayrılabilir. HİS: Sağlıklı popü-
lasyonlar için HDS oranı kabaca 3: 2'dir (HDS / TVS = ~ 0.38). Ödem İndeksi, profesyoneller 
tarafından kullanım için bu oranı hesaplar.

Yumuşak Yağsız Kütle
Yumuşak Yağsız Kütle, vücudun toplam yağ kütlesi ve mineraller çıkarıldıktan sonraki ağırlığıdır. 
(Ağırlık - Vücut Yağ Kütlesi - Mineraller = Yumuşak Yağsız Kütle)

Yağsız Kütle
Yağsız Kütle (YK), toplam yağ kütlesi çıkarıldıktan sonra vücut ağırlığıdır.
(Ağırlık - Vücut Yağ Kütlesi = Yağsız Kütle)

Protein
Bu, vücutta bulunan proteinin bir tahminidir.

Askew EW Mevcut Bilgi Beslenme (7. baskı) 1996, s.98-107
Lesser GT, Markofsky J. Referans standart olarak yağsız kütle kullanan insan yaşlanmasıyla vücut su bölmeleri. 
1979. Am J Physiol, 236, sayfa R215-R220.
Wang ZM, Deurenberg P, Wang W, Pietrobelli A, Baumgartner RN, Heymsfield SB. Yağsız vücut kütlesinin hid-
rasyonu: klasik vücut kompozisyonu sabitinin gözden geçirilmesi ve eleştirisi. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi. 
1999. Cilt.69 Sayı 5, s.833-841.
Cameron CW, Guo SS, Zeller CM, Reo NV, Siervogel RM. 18-64 yaş arası beyaz yetişkinler için toplam vücut suyu: 
Fels Boylamsal Çalışması. 1999. Kidney Internationalk Cilt.56 Sayı 1, s.244-252
Moore FD, Haley HB, Bering EA, Brooks L, Edelman I. Toplam vücut suyu üzerine ilave gözlemler. Hastalıkta vücut 
kompozisyonundaki değişiklikler. 1952. Surg Gynecol Obstet, 95, s.155-180
Tai R, Ohashi Y, Mizuiuri S, Aikawa A, Saki K. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda ölçülen hücre dışı hacmin 
beklenen vücut sıvısı hacmine oranı ve böbrek sonuçları arasındaki ilişki: retrospektif tek merkezli kohort çalışma-
sı. BMC Nefroloji, 2014; 15: 189 
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(kg)

(kg)

(kg)VYK

50 68 85 100 115 143 172 200 %
48.5

60 75 90 100 110 133 157 180 %
19.6

50 65 80 100 160 240 320 400 %
11.6

Kas - Yağ Analizi

Toplam Vücut Ağırlığı

İskelet Kas Kütlesi

Vücut Yağ Kütlesi

Düşük Normal Yüksek

38

VIII.SONUÇLAR HAKKINDA

Mineraller
Vücut mineralleri öncelikle kemik dokusunda ve kan dolaşımında bulunur.

Ağırlık
MA601, ağırlık ölçümü için hassas bir yerleşik ölçeğe sahiptir. Ölçüm kurulum işlemi sırasın-
da, kullanıcılar manuel olarak giysi ağırlığını düzeltebilir.

Vücut Yağ Kütlesi
Vücut Yağ Kütlesi, toplam vücut ağırlığından Yağsız Kütle (YK) çıkarılarak hesaplanır.

Kas -Yağ Analizi
Siyah çubuğun uzunluğu, öznenin değerlerinin referans popülasyonla karşılaştırmalı yo-
rumunu gösterir. Çizginin uzunluğu renkli alan içinde kalıyorsa, deneğin değerleri normal 
aralıktadır. Çizginin uzunluğu sola veya sağa düşerse, değerler normal aralığın altında ve 
üstündedir.

Ağırlık
Normal ağırlık aralığı, Vücut Kitle İndeksi (VKI) standartları kullanılarak hesaplanır.
NOT: 18 yaşın altındaki denekler için, çocukların büyümede değişen aralıkları ve vücut şekil-
leri olduğu için standart yetişkin BMI geçerli olmayabilir. Doktorların çocuklar için yüksekliği 
düzeltilmiş BMI standartlarına başvurmaları önerilir.

İskelet Kası Kütlesi (İKK)
Kalp kası, düz kas ve iskelet kası vücutta bulunan üç ana kas türüdür. İskelet kası kütlesi, 
gönüllü kontrol altında olduğu ve harekete güç sağlamak için kullanıldığı için atletik perfor-
mans ile ilişkilidir. Ek olarak, uygun beslenme ve eğitim yoluyla aktif olarak geliştirilebilir, böy-
lece bu değeri, zindelik ilerlemesinin değerlendirilmesi için önemli bir gösterge haline getirir. 
Şu anda iskelet kası kütlesi için evrensel bir kesme noktası bulunmadığından, bu değerin 
esas olarak belirli bir süre içindeki değişimi izlemede kullanılması önerilir.

Vücut Yağ Kütlesi (VYK)
Bu bölüm, hesaplanan vücut yağ kütlesi değerini normal aralığa göre yerleştirir.
Vücut yağı, deri altı yağ (deri altı) ve iç organ yağına (organları çevreleyen) ayrılabilir. Vücu-
dun çalışması için gerekli bir yağ seviyesi gereklidir, ancak aşırı yağ obezite ile ilgili hasta-
lıklara neden olabilir. 



Yüzde Vücut Yağı
Vücut yağ yüzdesi, kilo kaybının veya alımının spesifik nedenini belirlemede yararlıdır. Or-
talama yüzdeler, belirli gruplara ve kategorilere göre, en önemlisi cinsiyete göre farklılık 
gösterir. Vücut yağ yüzdesi için evrensel olarak kabul edilmiş yayınlanmış aralıklar veya 
sınır noktaları şu anda mevcut olmasa da, vücut kompozisyonu ve sağlıktaki değişikliği de-
ğerlendirmede hala önemli bir değerdir. MA601, az yağlı, atlet, normal, aşırı yağlı ve obez 
popülasyonlarda yaygın olarak görülen aralıklara bölünmüş, erkekler ve kadınlar için farklı 
vücut yağ standartları sağlar.
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İç Organlardaki Yağ Seviyesi
Visseral obezite, bir deneğin kilosu veya BMI standartları dahilinde olsa bile ortaya çıkabilir. 
Bu tür deneklerin dıştan görünüşleri zayıf, içteki durumları ise şişmandır. Viseral yağ sevi-
yesi obezite ile ilişkili hastalık riski için bir gösterge olarak kullanılır ve 10'un altında (düşük 
risk) bir seviye önerilir. 

Vücut Kitle İndeksi (VKI)
VKI, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yetişkinlerde düşük kilolu, normal, fazla ve obe-
ziteyi sınıflandırmak için boy ve kiloyu kullanan, yaygın olarak kullanılan bir endekstir. Farklı 
popülasyonların VKI ve sağlık riskleri arasında farklı ilişkileri olabileceğinden “normal aralık” 
tanımı cinsiyet, yaş ve etnik kökene göre farklılık gösterir. Özellikle, Tip 2 diyabet ve kardiyo-
vasküler hastalık için risk faktörlerine sahip Asyalı popülasyonların oranı, DSÖ uluslararası 
VKI kesme noktası olan 24.910’un bile oldukça altındadır.  Buna göre, Sistem Ayarlarında 
seçilebilen, MA601’de (WHO: 18.5-24.9, Asya: 18-23, Tayvan: 18-24, Çin: 18-23.9) kullanı-
labilen birden fazla VKI normal aralık ayarı vardır.

VKI tamamen boy ve kiloya göre hesaplanır ve kas ile yağ arasında ayrım yapmaz. Bu 
nedenle, özellikle kas kütlesi daha yüksek olan kişiler için potansiyel olarak yanıltıcı 
olabilir.

NOT:

Asya popülasyonları için uygun vücut kitle indeksi ve bunun politika ve müdahale stratejileri üzerindeki etkileri. 
The Lancet, Public Health, Cilt. 363, Sayı 9403, s. 157-163, 2004.

10.

10



Kas Kalitesi

El
Sol
El

203 ~ 248 N
21 ~ 25 kgf

183 ~ 224 N
19 ~ 23 kgf

Kas Kalite Puanı 58 /100 Puan

(BF%)

Vücut Tipi Analizi Standart

Kütlesi

Sol Bacak

Sol Kol

Gövde

Sol Bacak

Sol Kol

GövdeYüksek
+3

-3

Normal
Yüksek

+3

-3

Normal+3

+3 +3

+3 +3

+3

+3 +3

+3 +3

1.6  kg

5.8  kg

15.4  kg

1.5  kg

5.9  kg

0.4  kg

2.4  kg

4.8  kg

0.4  kg

2.4  kg

fazla

Atletik Kilolu kaslı

Standart

Obez

az
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Segmental Yalın, Yağ ve Vücut Tipi Analizi
MA601, aşağıdaki vücut bölümleri için yağsız kütleyi ve yağ kütlesini analiz eder: gövde, sağ 
kol, sol kol, sağ bacak ve sol bacak. Segmental analiz, ilerlemeyi değerlendirmek ve denge-
sizliği belirlemek için önemlidir. Radar grafiğindeki işaretçi, her bölüm için düşük, normal ve 
yüksek aralıklarıyla ilişkilidir.

Vücut Tipi Analizi
MA601, kişinin vücut tipini analiz etmek için BMI’yi Vücut Yağ Yüzdesi ile birleştirerek, vücut 
kütlesinin kaynağını tanımlamayı kolaylaştırır ve ortalamanın üzerinde kas veya yağın ne-
den olduğu yüksek BMI arasında ayrım yapar.

Kas Kalitesi
Charder'in patentli analiz algoritmaları, kas kütlesi, yaş, cinsiyet ve diğer faktörleri hesaba 
kattıktan sonra genel popülasyon bağlamında kas kalitesini tahmin edebilir ve puanlayabilir.     
Kavrama gücü, kas kalitesi için genel bir göstergedir ve fiziksel uygunluk programlarının 
izlenmesinde, değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde yararlıdır.

 KC Hsieh, et al., Bir ayakta biyoelektrik empedans vektör analizi kullanarak kas fonksiyonunun değerlendirilmesi, 
Plos One, 2019; İnceleme altında.
Norman K, et a .. El kavrama gücü: sonuç öngörücü ve beslenme durumunun göstergesi. Clin Nutr. 2011; 30: 
135-142.
Rodríguez-Rodríguez F, vd .. Sağlıklı Erkeklerde Biyoelektrik Empedans Vektör Analizi ve Kas Zindeliği. Besinler. 
2016; 8
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(kg)Kilo

(kg)YVK

(kg)

(% )VYY

2018.12.01
11:4 0

2019.01.08
11:4 8

2019.01.13
09:4 0

2019.02.19
15:2 6

2019.03.24
10:5 7

2019.04.03
10:4 9

2019.05.10
14:1 5

48.6 48.5 48.5
48.7

48 48 48.3 48.5

36.1  36.4 36.5 36.6 36.6 36.5 36.6 36.9

20.7 20.4 20.5 20.5 20.3 20.3 20.5
19.6

25.6 24.2 24.3 24.3 24.1 24.1 24.3
23.9

2019.06.19
00:00
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Vücut Kompozisyonu Geçmişi
BIA sonuçları, değişikliği izlemede en etkili şekilde kullanılır; Denek ölçüm yaparken aynı 
kimliği girerse, Ağırlık, Yağsız Kütle (FFM), İskelet Kası Kütlesi (SMM) ve Vücut Yağ Yüzdesi 
(PBF) için önceki 8 sonuç sonuç sayfasında görüntülenecektir.

Vücut Dengesi Değerlendirmesi
Segmental vücut kütlesindeki dengesizlikler, yaralanma veya duruşla ilgili sağlık sorunları 
riskini artırabilir. Kollar, bacaklar ve Üst-Alt vücut arasındaki kütle farklılıklarını hesaplayarak, 
denge ile ilgili bilgiler değerlendirme için amaç ve hedefler sağlayabilir.

NOT:
Kemik yoğunluğu ve toplam segmental ağırlıktaki farklılıklar nedeniyle segmental yağsız 
kitle ve yağ kütlesi değerleri büyük ölçüde aynı olsa bile, kütledeki genel dengesizlik hala 
mümkündür. 



1167 kcal
1658 kcal/d
5.6
14.4 kg/m
7.7 kg/m

FAZ AÇISI (50kHz)

REAKTANS (Xc)
EMPEDANS (Z)

FAZ AÇISI FREKANS

°

Bazal Metabolik Oran
Bazal Metabolizma Hızı (BMR), dinlenirken vücudun hayati işlevlerini sürdürmek için ge-
reken minimum enerjidir. Bu işlevler arasında nefes alma, kan dolaşımı, vücut ısısının dü-
zenlenmesi, hücre büyümesi, beyin işlevi ve sinir işlevi bulunur. BMR, yaşla veya ağırlıkta 
azalma ile azalma eğilimindedir ve kasta artışla pozitif olarak ilişkilidir. Hastalık, gıda alımı, 
sıcaklıktaki değişiklikler ve diğer faktörlerin tümü bir kişinin enerji harcamasını ve dolayısıyla 
BMR14'ü etkileyebilir.

Toplam Enerji Harcaması
Toplam Enerji Harcaması (TEE), temel olarak BMR kullanılarak hesaplanır ve ayrıca sindi-
rim ve fiziksel hareket de dahil olmak üzere günlük aktivite için kullanılan enerji dikkate alı-
nır. Deneğin gerçek TEE'si faaliyet türüne göre değişecektir. MA601 tarafından hesaplanan 
TEE, yorucu egzersizlerin olmadığı "tipik" bir gün içindir.

Faz Açısı (50kHz)
BIA, reaktans (Xc) (hücre bütünlüğü ile ilişkili) ve direnç (R) (hücre zarı içindeki ve dışındaki 
suyun dağılımı ile ilişkili) oluşan empedansı (Z) ölçer. (Z), (Xc) ve (R) kullanılarak çizilen 
üçgendeki hipotenüs açısı, yaş, cinsiyet, yetersiz beslenme, iltihaplanma ve BMI gibi faktör-
lerle ilişkili olan Faz Açısıdır.

Daha yüksek bir faz açısı, daha güçlü hücre zarlarının ve dolayısıyla daha sağlıklı ve iyi 
beslenmiş hücrelerin bir sonucu olabilir. Daha düşük bir faz açısına, daha zayıf hücre zarları 
neden olabilir. Buna göre, faz açısı potansiyel bir sağlık göstergesi olarak kullanılabilir.

Genel olarak konuşursak, daha güçlü (ve dolayısıyla daha sağlıklı) hücre zarı olan denekler 
daha yüksek reaktansa ve daha düşük dirence sahiptir, bu da daha yüksek bir faz açısına 
yol açar. Bununla birlikte, faz açısı aynı zamanda yaş, boy, etnik köken, cinsiyet, hastalık, öl-
çüm postürü ve ölçüm cihazı gibi faktörlerden de etkilendiğinden  , tek seferlik bir ölçümden 
ziyade, tek bir konunun değişiminin izlenmesinde kullanılması tavsiye edilir.

Fitness Parametreleri
Bazal Metabolik Hızı
Toplam Enerji Harcaması
Faz Açısı (50KHz)
Yağsız Kütle İndeksi
İskelet Kası İndeksi

42

VIII.SONUÇLAR HAKKINDA

Lazzer, S., Bedogni, G., Lafortuna, CL, Marazzi, N., Busti, C., Galli, R., Col, A., Agosti, F. and Sartorio, A. (2010), 
Relationship 8,780 Beyaz Obez Olguda Bazal Metabolizma Hızı, Cinsiyet, Yaş ve Vücut Kompozisyonu Arasında. 
Obezite, 18: 71-78
Stobaus N, Pirlich M, Valentini L, Schulzke J D. Hastalıkta biyoelektrik faz açısının belirleyicileri. İngiliz Beslenme 
Dergisi. Cilt 107, Sayı 8, s. 1217-1220. 

14.

15.

14

15



 
    boy 2

    boy 2

    boy 2

kg

m2

kg

m2

iskelet kası kütlesi kg

m2
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(    ) 

(    ) 

(    ) 

Yağsız Kütle İndeksi (YKİ) ve İskelet Kas İndeksi (İKİ), VKİ’ye eşdeğer bir kavramdır, ancak 
toplam ağırlık kütlesi yerine yağsız kütle ve iskelet kası kütlesi kullanır. Bu, vücut tipini ve 
ağırlık kaynağını belirlemeyi mümkün kılar.

Yağsız Kütle, yağ kütlesi çıkarıldıktan sonra vücudun ağırlığıdır ve İskelet Kası Kütlesini 
içerir. İKK’deki artış (kas kazançları) YVK’de artışa neden olur. Bununla birlikte, bunun tersi 
mutlaka doğru değildir - YVK’deki bir artışın mutlaka kas nedeniyle olması gerekmez. Bunun 
önemli bir nedeni, YVK’nin önemli bir kısmının su olmasıdır.

Yağsız Kütle İndeksi ve İskelet Kası İndeksini birleştirmek, fitness uzmanlarının YVK’deki 
artışların kas artışından mı yoksa vücut suyu artışı gibi diğer faktörlerden mi kaynaklandığını 
değerlendirmesini mümkün kılar.

Sarkopeni riski için kesme noktaları:
Kesme noktalarının tanımına ilişkin çeşitli literatür mevcuttur, ancak evrensel standartlar 
yoktur. Kesme noktaları yaşa ve etnik kökene göre değişebilir. Bununla birlikte, bir kılavuz 
olarak, normal yağsız kütle ve iskelet kası kütlesinden daha düşük göstergeler olarak refe-
rans için aşağıdaki kesme noktaları düşünülebilir:

YVK: <16.7kg / m2 (erkek) ve <14.6kg / m2 (kadın)
İKİ: <8.5kg / m2 (erkek) ve <5.75kg / m2 (kadın)

18-98 yaş Kafkasyalılarda Schutz Y, Kyle UU, Pichard C. Yağsız kitle indeksi ve yağ kitle indeksi persantilleri. Int 
J Obes Relat Metab Disord J Int Assoc Study Obes. 2002; 26 (7): 953–960
7. Janssen I, Baumgartner R, Ross R, Rosenberg IH, Roubenoff R.Yaşlı Erkeklerde ve Kadınlarda Yüksek Fizik-
sel Engellilik Riskiyle İlişkili İskelet Kası Kesim Noktaları, Am J Epidemiol, 2004; 159: 413-41 

16.

17.

16
17



iç direnç
RA LA TR RL LL

5kHz
50kHz

250kHz

466.8 468.6 30.6 298.6 288.8

428.9 437.4 23.6 275.7 267.1

388.6 408.5 18.8 255.6 247.4

Sağlık Puanı
Sağlık Puanı, yağ kitle indeksi, yağsız kitle indeksi, iskelet kası indeksi, faz açısı ve vücut 
yağ yüzdesi dahil genel bir değerlendirme yoluyla hesaplanır. Genel olarak kasları artırmak 
ve yağları azaltmak sağlık skorunu iyileştirecektir.

Hedef ağırlığı
Kilo hedefi boy, yaş, cinsiyet ve etnik köken dikkate alınarak normal ağırlık aralığına dayalıdır.

Ağırlık kontrolü
Ölçülen ağırlık ile Hedef Kontrol Ağırlığı arasındaki farka göre, alınması veya kaybedilmesi 
önerilen toplam ağırlık miktarı. (+) Ve (-) işaretleri sırasıyla bir artış veya azalmayı ifade eder. 
Denek ideal Hedef Kontrol Ağırlığında olsa bile, deneğin vücut yağ kütlesi ideal seviyenin 
üzerindeyse, MA601'in Yağ ve Kas değişikliklerini tavsiye etmesi mümkündür.

Yağ Kontrolü
Hedef Kontrol Ağırlığı ve vücut yağ kütlesine göre hesaplanan, kaybedilecek önerilen yağ 
miktarı.

Kas Kontrolü
Hedef kiloya göre kazanılması önerilen kas miktarı.

Iç direnç
MA601, 3 farklı frekans kullanarak sağ kol (RA), sol kol (LA), gövde (TR), sağ bacak (RL) ve 
sol bacak (LL) için empedansı ölçer. 

Sağlık Puanı
73.3 /100Puan

52.9 kg
+4.4 kg
-0.4 kg
+4.8 kg

Kontrol Kılavuzu
Hedef Kontrolü
Ağırlık Kontrolü
Yağ Kontrolü
Kas Kontrolü
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Ekran üzerinde ki ayarlara düğmesine tıklayın

Ayarlar menüsüne erişmek için parolayı [varsayılan parola: 0000] girin

Ayarlar menüsü, sistem ayarlarına ve ince ayarlara erişim sağlar

Yeni veya kayıtlı kullanıcı kimliğini girin

ID 8/16

TAMAM

Ayarlar Ölçüm

AYARLAR

Çevre Bölge Yazıcı Rapor

Güvenlik

Veri
Yöneticisi

Ölçümler Ses
Reklam
Ayarları
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IX. SİSTEM AYARLARI

A. Sistem Ayarları Hakkında



Bölge

Rapor

Veri
Yöneticisi

Ölçüm

Ses

ModA çıklama

Çevre

Güvenlik

Reklam
Ayarları

Sistem ayarı talimatları

Yazıcı

Yazılım sürümü, IP adresi, ağ, seri numarası ve depo-
lama kullanımı

Saat dilimi, tarih ve saat ve sistem dili

Yazıcı kurulumu, yazdırma seçeneklerini değiştirme ve 
kağıt hizalama

Sonuç sayfası tipi seçimi, BMI standartlarının ayarlan-
ması, sonuç sayfası formatı (arkaplanla veya arkaplan 
olmadan yazdırma), sonuç sayfasında kullanılacak gö-
rüntü veya metni seçin

Ölçüm sonuçlarının yönetimi. Sonuç verilerini arayın, 
silin, yazdırın ve çıktı alın

WiFi veya Ethernet işlevlerini yönetin

Varsayılan ölçüm etnik köken, kıyafet ağırlığı ayarı ve 
ölçüm sistemi (metrik, İngiliz ölçü birimi(İÖB)).

Sistem sesini ayarla

[Ayarlar] menüsüne girilmesi gereken şifreyi ayarlayın 
ve değiştirin

Reklam içeriği ve zaman ayarları.Reklam Ayarları

Güvenlik

Ses

Ölçüm

Ağ

Veri Yöneticisi

Rapor

Yazıcı

Bölge

Çevre

46

IX.SİSTEM AYARLARI
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Depolama alanı kullanımını burada bulabilirsiniz

Ağ durumu, IP adresi ve MAC adresi

Bu cihazın sistem yazılımı sürümü, donanım sürümü ve seri numarası



Tarihi, saati ve saat dilimini değiştirin

Tarih biçimini, saat biçimini ve sistem dilini değiştirin
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Yazıcı arayın, yazıcı seçeneklerini değiştirin ve baskı kalitesini ayarlayın.

Kağıt hizalamasını değiştirin

birim : mm
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Supported image formats are JPG, PNG, and BMP.
For the best quality image, we recommend that images are sized to 1982 x 316 pixels.

Sonuç sayfasını rapor kağıdıyla mı yoksa boş kağıtla mı yazdıracağınızı 
seçin. Charder sonuç sayfaları kullanılıyorsa, "Rapor Kağıdı Kullan" seçil-
melidir. Boş kağıda yazdırılıyorsa, "Boş Kağıt Kullan" seçilmelidir.

BMI standardını WHO, Asya, Tayvan ve Çin arasında değiştirin.. 
WHO: 18.5-24.9 kg/m2              Tayvan: 18.5-24 kg/m2
Asya: 18.5-23 kg/m2                  Çin: 18.5-23.9 kg/m2
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0 
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Ölçüm sonuçları tarihe göre sıralanır. Arama, kullanıcı kimliğine veya adına 
göre filtrelenebilir. Sonuçlar silinebilir, yazdırılabilir veya USB sürücüsüne ak-
tarılabilir.

Sonuçları filtrele-
mek için, istenen 

kimliği veya adı 
buraya girin ve ARA 

düğmesine basın

Bağımsız sonucu(sonuçları) 
seçin 

Sonucu(sonuçları) yazdır 

Sonucu(sonuçları) sil

Ölçüm numarası

Kullanıcı ID
Temel ölçüm sonuçlarını görmek için 
buraya basın (Şekil 2) 

Sonuçları ölçüm tarihine göre filtrele-
mek için buraya basın. Açılır takvim 
(Şekil 1) tarih seçmenize izin verir. 
İstenen veri aralığını seçtikten sonra 
ARA düğmesine basın

Şekil 1: Açılır takvim

Şekil 2: Temel Vücut Kompozisyonu Analizi Sonuçları



 

Wi-Fi işlevi AÇIK veya KAPALI konuma getirilebilir. Ağı tarayın ve 
hangi Wi-Fi SSID ağına bağlanacağınızı seçin.

Ethernet işlevi açılabilir veya kapatılabilir. DHCP işlevselliği 
etkinleştirilebilir.

IX.SİSTEM AYARLARI
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Varsayılan ölçüm etnik köken, giysi ağırlığı ayarı ve ölçüm 
sistemi (metrik, İngiliz ölçü birimi) buradan ayarlanabilir.



AYARLAR

Çevre Bölge Yazıcı Rapor

Güvenlik

Veri
Yöneticisi

Ölçümler Ses
Reklam
Ayarları
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Ses seviyesini ayarlayın.

[Ayarlar] 'a girmek için gereken şifre buradan değiştirilebilir.

Burada reklam modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Buradaki 
reklamlar sırasında oynatılan boşta kalma süresini ve medyayı ayarlayın.
Kabul edilen dosya formatları: MP4
Çözünürlük: 800x480



21

3

NOT:

NOT: 

 

Tamamlanmış bir sonuç sayfası A4 veya mektup boyutunda kağıda yazdırılabilir.

1. Güç kablosunun şebekeye takılması gerekiyor.

2. Yazıcının aşağıda gösterildiği gibi 
bağlandığından emin olun:

USB kablosu

Sonuç Sayfalarını yazdırmak için, cihazın uyumlu bir yazıcıya 
bağlanması gerekir. Cihaz, Yazıcı Desteği PCL 5 veya üstü ile 
uyumludur.

Cihaz diğer yazıcıları tanımayabilir. Lütfen yazıcı seçerken 
PCL 5 uyumluluğunu onaylayın.
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A. Yazıcı Uyumluluğu

B. Yazıcıya Bağlanma



Yeni veya kayıtlı kullanıcı kimliğini girin

ID 8/16

TAMAM

Ayarlar Ölçüm

Yazıcı

X.YAZDIRMA
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C. Cihazdaki Yazıcı Ayarlarını Yapılandırın

1.Press [Settings] on the screen

3.Tuşuna                     yazıcıya bağlanmak Için basın.     

2. Ayarlar menüsüne erişmek için parolayı [varsayılan parola: 0000] girin



Aşağıdaki hata mesajı, yazıcı sürücülerini ilk kurduğunuz-
da ortaya çıkarsa, lütfen Wi-Fi işlevini açın ve internete 
bağlanın. Bunu yaptıktan sonra tekrar [Yazıcı Ara] 'ya ba-
sın. Aygıt, doğru yazıcı sürücülerini otomatik olarak indirip 
kuracaktır.

5. Eksik Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı Seç

TAMAM

TAMAM

İPTAL

FX DocuPrint P265 dw

X.YAZDIRMA
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4. Şu anda MA601'e bağlı olan yazıcıyı aramak için [Yazıcı Ara] tuşuna basın.
Yazıcının PCL5 uyumluluğu varsa, aranabilir ve atanabilir.

(yukarıdaki yazıcı modeli yalnızca örnektir)

Seçili yazıcıyı onaylamak için [Tamam] 'a basın

Yazıcı sürücüsü yüklenemiyor,
lütfen ağın bağlı olduğundan 
emin olun.



 

 
 

XI. SORUN GİDERME

Başparmak, parmaklar veya taban 
elektrotlara düzgün şekilde temas 
etmedi.
Cilt çok kuru veya nasırlı, elektrik 
akımını etkiliyor.
Kişi direnci kapsama dışında.

Elektrotları temizleyin ve tekrar deneyin.
Başparmağınızın, dört parmağınızın el 
elektrotlarını tamamen kapladığını ve 
ayaklarınızın ayak elektrotları üzerinde 
olup olmadığını kontrol edin.
(ayrıntılı duruş talimatlarına bakın)

Platformu sıfıra ayarlamak için ayar 
menüsüne gidin.
Vücut Kompozisyon Analiz Cihazını 
yeniden kalibre edin.
Platformun altında ayarlanabilir ayak-
ların sabit olup olmadığını kontrol 
edin.

Ölçüm sırasında doğru boyu girin.
Ölçüm sırasında platform üzerindeki 
ağırlığın spesifikasyon dahilinde oldu-
ğundan emin olun.

Ağırlık sensörü kablosundaki konektö-
rün tam olarak bağlanıp bağlanmadı-
ğını kontrol edin.
Ağırlık sensörü kablosunda herhangi 
bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Denek tekrar platforma çıksın.
El elektrotlarını tutun ve ayak elektrot-
larının üzerinde durun, ölçüm yeniden 
başlayacaktır.
Tartım işleminden başlayarak ölçümü 
yeniden başlatın.

Yazıcıyı bağlayın ve yazıcıyı açın, yazı-
cı hazır olana kadar bir dakika bekleyin, 
ardından tekrar yazdır düğmesine basın.
Yazıcı ayarlarına giderek, yazıcıyı ara-
yarak, yazıcıyı seçerek ve ayarları kay-
dederek sistem ayarlarında yazıcıyı 
sıfırlayın.

Her bir sonuç sayfası grubu biraz 
kaydırılabilir. Farklı yazıcıların farklı 
baskı alanları vardır. En doğru ölçüm 
sonuçlarını elde etmek için, kenar 
boşluğu kaymasını doğru şekilde 
ayarlamak için lütfen yazıcı ayarları-
na bakın.

Ölçek doğru şekilde sıfıra ayarlan-
madı.
Ölçek düzgün kalibre edilmedi.

Kişinin boyu aralık dışında.
Kişinin kilosu aralık dışında.

Ağırlık sensörü sinyal almıyor.

Hasta platformda değil
Elektrotlardan direnç tespit edile-
miyor.
Kilo değişimi

Yazıcı ile iletişim kurulamıyor

Sonuç sayfası yanlış hizalanmış

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

58

Yetersiz 
elektrot teması

Yanlış ağırlık

Ölçüm sonuçları 
doğru aralıkta 
değil

Ağırlık 
Ölçülemiyor

Ölçüm hatası

Yazıcı hatası

Baskı
değiştirme

Hata Muhtemel Neden Önerilen Eylem



MA601 hakkında SSS'de ele alınmayan bilimsel temele ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, 
lütfen aşağıdaki E-posta adresinden bizimle iletişime geçin: info_cec@charder.com.tw

1. Vücut Kompozisyonu sonuçları nasıl ölçülür?

2. BIA herkes için güvenli midir?

59

XI. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
A. Biyoelektrik Empedans Analizi ile İlgili Olarak

Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA), insan vücudunun iletkenler ve iletken olmayan-
lardan oluştuğu gerçeğine dayanan, vücut kompozisyonunun invazif olmayan bir öl-
çümüdür. Su (önemli oranda kas içerir), yağın iletken olmadığı durumda iyi bir elektrik 
iletkenidir. Küçük, güvenli bir elektrik akımı (AC) deneğin vücuduna gönderilir. Farklı 
vücut dokusu türlerinden geçerken farklı direnç seviyelerini (empedans) ölçer. Bu 
empedans değerleri daha sonra klinik olarak doğrulanmış algoritmalar kullanılarak 
su, protein mineralleri, kas ve yağ tahminlerine dönüştürülür. Birden fazla frekansla, 
hücrelerin içindeki ve dışındaki su gibi daha ayrıntılı bilgiler analiz edilebilir. Her BIA 
cihazı ve markası farklı bir algoritma seti kullanır, bu nedenle farklı cihazlar kullanıldı-
ğında ölçüm sonuçları farklılık gösterebilir.

Doğruluğun en yaygın doğrulanması DEXA ile yapılır, ancak bazı çalışmalarda MRI 
ve CT gibi diğer yöntemler kullanılır. En uygun doğrulama standardı, ölçülen bileşimin 
türüne bağlıdır.

Kalp pili, defibrilatör veya diğer dahili tıbbi cihazlar gibi implante edilmiş tıbbi cihaz-
lara sahip kişiler BIA makinelerini kullanmamalıdır. Ölçüm sırasında vücuda düşük 
seviyeli bir elektrik akımı gönderilir ve bu, implante edilen cihaz üzerinde potansiyel 
olarak yıkıcı bir etkiye sahip olabilir.

Ek olarak, aşağıdaki popülasyonlar için BIA ölçümleri yapılabilir, ancak ölçümde zor-

luklar olabilir ve sonuç doğruluğunda düşüş olabilir:

■ İzin verilen ölçüm aralığının dışında kalan kişiler (300 kg’ın üzerinde)

yetersiz araştırma verileri nedeniyle daha az doğru sonuçlar alabilir.

■ Kadınlar, hamilelik sırasında, yağ yüzdesi ve vücut suyundaki değişiklikler dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, BIA sonuçlarının doğruluğunu etkileyebilecek 

çok çeşitli vücut kompozisyonu değişikliklerine maruz kalır.

■ Test sırasında el elektrotlarını tutamayan kişiler, ölçümleri tamamlamayı zor bula-

bilir.

■ Protezleri / amputasyonları olan kişiler, BIA’nın 8 elektrotun hepsiyle (her el için 2, 

her ayak için 2) temas etmesini gerektirdiğinden ölçümleri tamamlayamaz. 
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3. Elektrik akımı vücuda zararlı mı?

4. Ölçüm sırasında takı, saat veya diğer metalik süs eşyaları takabilir miyim?

5. Vücut kompozisyonu testlerini ne sıklıkla yapmalıyım?

6. Vücut kompozisyonu testlerini ne sıklıkla yapmalıyım?

İmplante tıbbi cihaz kullanan kullanıcılar dışında, biyoelektrik empedans analizine 
karşı uyarıda bulunan hiçbir bilimsel araştırma yayınlanmamıştır. Aslında, insan vü-
cudu için BIA’nın güvenliğini doğrulayan kanıtlanmış çalışmalar var. “Biyoelektrik 
empedans analizi (BIA) güvenli olduğu kanıtlanmış, genel olarak hastalar için kabul 
edilebilir ve kullanımı kolay bir tekniktir [109,110]. (Böbrek Hastalığının Beslenme 
Yönetimi, 2013)”

Metal nesneler, test sırasında kullanılan elektrik akımına müdahale ederek ölçüm 
doğruluğunu etkileyebilir. Ayrıca, ağır giysiler veya aksesuarlar (tartım ekranında dü-
zeltilmezse), ağırlık vücut ağırlığı olarak yorumlanacağından vücut kompozisyonu 
analiz sonuçlarını etkileyecektir.

Azaltılmış yağ kütlesi ve yağsız kütlenin artması gibi fiziksel eğitimden kaynaklanan 
vücut kompozisyonundaki değişiklikler hemen gerçekleşmez. İlerlemenin etkili bir şe-
kilde izlenmesi için, vücut kompozisyonunu en az iki ila dört haftada bir ölçmenizi 
öneririz.

En iyi sonuçlar için Vücut Kompozisyon Analizi her seferinde aynı koşullar altında 
yapılmalıdır. Tutarsız ölçüm koşulları, vücut sıvılarının dağılımı vücudun empedansı-
nı ve reaktansını etkileyebileceğinden, BIA sonuçlarının doğruluğunu ve geçerliliğini 
etkileyecektir. Ölçümden önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

■ Ölçümden 12 saat önce egzersiz yapmaktan veya yorucu fiziksel görevlerden 

kaçının.

■ Ölçümden önce yemekten kaçının. Sindirim için 2 saat bekleyin.

■ Ölçümden 12 saat önce alkolden kaçının.

■ Ölçümden önce banyoyu kullanın.

■ Ölçümden önce metal süs eşyaları ve takıları çıkarın.

■ Ölçümden önce el ve ayak elektrotlarını temizleyin.

■ Ölçümden önce ayakkabı ve çorapları çıkarın.

■ Kan dolaşımını engelleyebilecek aşırı sıkı giysilerden kaçının.

■ Ölçüm sırasında diğer insanlarla veya nesnelerle fiziksel temastan kaçının. 

■ Gömülü metal bulunan kişiler yanlış sonuçlar alabilir, çünkü BIA, yüksek iletken 

metali vücut suyu olarak yorumlayarak sonuçları etkileyebilir.



 

7. Ölçüm sonuçları yanlış mı görünüyor?
Vücut kompozisyonu gün boyunca değişir ve sonuçlar genellikle su dağılımından, 
özellikle de vücudunuzdaki su dağılımını değiştirebilecek yorucu fiziksel aktiviteler-
den etkilenir. Ölçüm öncesinde ve sırasında yukarıda Soru 6’daki tüm adımları uygu-
ladığınızdan emin olun.

Sonuçlar önceki bir ölçümden veya diğer vücut bileşimi ölçümlerinden (DXA veya Ha-
vada Yer Değiştirme Pletismografisi gibi) belirgin şekilde farklı görünüyorsa, lütfen Em-
pedans değerlerini kontrol edin. Öznenin sol ve sağ kolları (veya bacakları) arasındaki 
empedans farkı önemliyse, muhtemelen bir ölçüm hatası oluşmuştur. Lütfen başka bir 
ölçüm yapın. 
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■ Konuşmaktan kaçının ve ölçüm sırasında olabildiğince hareketsiz kalmaya çalışın.

■ Ölçümü sabah yapın.

■ Ölçümü normal sıcaklık koşullarında (24-28 ° C) gerçekleştirin.



5 kHz, 50 kHz, 250 kHz

300 kg
0.1 kg

580(L) x450(W) x 1025(H) mm

USB x 2

Ölçüm metodu
Elektrotlar
Frekans

Görünüm

Uygulanabilir Yaş
Giriş Aygıtı

Çıkış Aygıtı

İletim Cihazı

Boyutlar
Ağırlık
Ölçüm Süresi

Baskı Cihazı

Sesli Rehberlik
Sonuçlar Sayfası

Ölçüm Aralığı
Çalışma Ortamı
Depolama Ortamı

Güç Kaynağı
Elektrot Akımı

Çıktılar Vücut 
kompozisyonu
sonuç içeriği

Kapasite
Mezuniyet

Frekans Aralığı

Çok frekanslı Biyoelektrik Empedans Analizi
Sekiz Elektrot
Üç frekans

800 x 480 piksel, 7 inç Geniş renkli LCD

6 ~ 85 yıl
Dokunmatik ekran, tuşlar

12 kg kadar
45 saniyeden daha az

USB girişi

Tüm ölçüm süreci boyunca sesli rehberlik
A4 veya mektup boyutunda sonuç sayfası

Giriş AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz, 0.8 ~ 1.5 A
Çıkış DC 12V, 3A adaptör

Wi-Fi x 1, RJ45 Ethernet x 1, Bluetooth x 1 (isteğe bağlı)

Not: Cihaz, ağa yalnızca kalifiye dağıtıcılar tarafından bağlanmalıdır.

Not: Cihaz, ağa yalnızca kalifiye dağıtıcılar tarafından bağlanmalıdır.

Vücut Bileşimi Analizi
ICW, ECW, TBW, Protein, Mineral, BFM, SLM, FFM, Ağırlık
Yağ-Kas Analizi: Ağırlık, SMM, BFM Obesity
Analizler: BMI, PBF, İç org yağ seviyesi
Segmental Yalın ve Yağ Analizi
Yalın Kütle (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) 
Yağ Kütlesi (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak) 
Vücut Tipi Analizi / Kas Kalitesi
Sağ el gücü, Sol el gücü, Kas kalitesi puanı
Fitness Parametreleri
Vücut Dengesi Değerlendirmesi, Bazal Metabolizma Hızı, Toplam Enerji 
Harcaması, Faz Açısı, Yağsız Kütle İndeksi, İskelet Kas İndeksi, Empedans,
Sağlık Puanı / Kontrol Kılavuzu
Hedef kg, Ağırlık kontrolü, Yağ Kontrolü, Kas Kontrolü
Vücut Analiz Geçmişi: Ağırlık, FFM, SMM, PBF

* Ürün geliştirme amacıyla, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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