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Cân điện tử BF700 

 Chức năng chính: Cân điện tử này được sử dụng để 
cân đo trọng lượng và đưa ra những chẩn đoán dựa 
trên các dữ liệu về sức khỏe và thể trạng của người sử 
dụng. Cân được sử dụng với mục đích tự theo dõi 
tình trạng thể chất của cá nhân. Cân có những chức 
năng chính sau và được sử dụng tối đa cho 8 người:  

- Đo trọng lượng cơ thể 

- Đo tỉ lệ mỡ của cơ thể, 

- Đo tỉ lệ nước của cơ thể, 

- Đo tỉ lệ cơ bắp,  

- Đo mật độ  xương, 

- Đo chỉ số trao đổi chất cơ bản và chủ động (BMR-
AMR) 

Yêu cầu hệ thống: Các loại smartphone hay máy 
tính bảng hỗ trợ tiện ích Bluetooth® 4.0, ví dụ như 
iPhone 4S and 5.  

Hướng dẫn sủ dụng  

- Kiểm tra pin, lắp pin đúng vị trí 

- Đặt cân lên một nền bằng phẳng và chắc chắn, tránh 
việc cân bị xô lệch 

- Cân có chức năng kết hợp với smartphone hay máy 
tính bảng qua Bluetooth để theo dõi dữ liệu sức khỏe 
của từng cá nhân sử dụng cân. Cân cho phép lưu trữ 
dữ liệu của 8 người sự dụng. Để sử dụng chức năng 
này, người dùng cần: 

+ Kích hoạt Bluetooth® của smartphone/máy tính 
bảng. 

+ Cài đặt “Beurer healthmanager” từ AppStore (Cửa 
hàng ứng dụng) của smartphone 

+ Khởi động ứng dụng và làm theo chỉ dẫn. 

+ Chọn BF 700. 

+ Nhập dữ liệu được yêu cầu 

- Bắt đầu cân:  

+ Bước lên cân bằng chân trần, giữ nguyên tư thế 
đứng thẳng bằng cả hai chân 

+ Trọng lượng cơ thể sẽ được đo và hiện thị trên màn 
hình  

+ Nếu dữ liệu người dùng đã được đặt, các thông số 
về mật độ cơ thể, lượng mỡ, nước, cơ bắp, mật độ 
xương, các chỉ số trao đổi chất BMR và AMR sẽ 
được đo và hiển thị như sau: 

1. Kg trọng lượng cơ thể 

2. % mỡ với tỉ trọng cơ thể 

3. % lượng nước của cơ thể 

4. % cơ bắp của cơ thể 

5. Kg mật độ xương 

6. Kcal cho chỉ số BMR-Chỉ số trao đổi chất cơ bản 

7. Kcal cho chỉ số AMR-Chỉ số trao đổi chất chủ 
động 

Cân sẽ tự động ngắt sau đó 

Những điều cần lưu ý 

- Cân sử 3 thỏi pin 1.5V loại pin AAA, khi cần thay 
pin, trên màn hình của cân sẽ hiện thị kí hiệu “Lo”. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em 

- Không sử dụng khi đang mang thai 

- Không bước lên cân khi chân còn ướt 

- Trọng tải tối đa của cân là 180 kg (396 lb) 

- Nếu có thể, hãy sử dụng cân vào một thời gian cố 
định trong ngày để có kết quả chính xác nhất 

- Tránh để cân va chạm hay tiếp xúc với các vật 
cứng, không khí ẩm, khói bụi, chất hóa học, sự thay 
đổi nhiệt lớn hay để cẩn gần nguồn nhiệt (lửa, lò 
sưởi,…) 

- Nếu cân bị hỏng hóc, không tự sửa chữa và mang 
tới trung tâm bảo hành. 

- Lau rửa: Có thể lau cân bằng một chiếc khăn ẩm và 
một chút dung dịch tẩy rửa nếu cần thiết, sau đó lau 
khô. Không được nhúng cân vào nước.  

- Bảo quản:  Không đặt bất kì vật gì lên cân trong 
trường hợp không sử dụng. 
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