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Kính gửi Quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất 
lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh 
vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.
Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các 
thông tin có trong hướng dẫn.
Trân trọng, 
Đội ngũ Beurer. 

Trọn bộ sản phẩm
• 2 x Hướng dẫn nhanh
• Cân phân tích chỉ số cơ thể BF 950
• 4 pin AAA 1.5 V
• Chân đế sử dụng trên thảm
• Hướng dẫn sử dụng

1. Giới thiệu thiết bị
Chức năng của thiết bị 
Thiết bị cân kỹ thuật số phân tích chỉ số cơ thể này được dùng để đo cân nặng và phân tích các dữ liệu thể lực cá 
nhân. 
Thiết bị được trang bị các chức năng đo, phân tích và báo hiệu, có thể dùng cho 8 người khác nhau: 

• Trọng lượng cơ thể và chỉ số BMI,
• Chỉ số phần trăm lượng mỡ cơ thể,
• Hàm lượng nước
• Chỉ số phần trăm cơ,
• Trọng lượng xương
• Chỉ số trao đổi chất cơ bản và chỉ số trao đổi chất chủ động.
• Đèn LED màu báo hiệu đạt mục tiêu

Thiết bị cũng được tích hợp thêm các chức năng   :
• Chuyển giữa các đơn vị kilogam “kg”, pao “lb” và xtôn “st”,
• Hiển thị thời gian và nhiệt độ khi bật thiết bị (định dạng 24 giờ và °C khi cài đặt đơn vị kg, định dạng 12 giờ

và °F khi cài đặt đơn vị lb/st)
• Chức năng trừ bì (khi cân)
• Chế độ thai kỳ
• Chức năng tự động tắt,
• Chỉ báo thay pin khi pin yếu,
• Tự động nhận diện người dùng ,
• Lưu trữ dữ liệu của ít nhất 30 lần đo cho 8 người dùng nếu dữ liệu chưa được chuyển sang ứng dụng.
• Thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth® năng lượng thấp, dải tần 2,402 -  2,480 GHz, cường độ đường truyền
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2. Cảnh báo và lưu ý an toàn
Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các 
thông tin có trong hướng dẫn.

CẢNH BÁO
• Không sử dụng thiết bị cho những người đang dùng các thiết bị cấy ghép (như

máy tạo nhịp tim) để tránh ảnh hưởng đến chức năng của các thiết bị này.
• Phụ nữ mang thai chỉ sử dụng thiết bị trong chế độ thai kỳ (xem chương “Chế độ thai kỳ”)
• Không được đứng trên mép của thiết bị bằng một chân để tránh làm lật thiết bị.
• Nuốt pin có thể gây nguy hiểm nghiệm trọng cho sức khỏe của trẻ. Giữ pin và thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ.

Nếu không may nuốt phải pin, hãy đưa trẻ đến các trung tâm y tế ngay lập tức.
• Giữ túi bóng bọc thiết bị xa khỏi trẻ nhỏ (nguy cơ ngộp thở).
• Cảnh báo, không bước lên cân khi chân còn ướt hoặc nếu bề mặt cân còn ẩm để tránh bị trượt!
Lưu ý khi xử lý pin
• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước sạch và đến các

trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
• Nguy cơ nghẹt thở! Trẻ nhỏ có thể nuốt pin và bị nghẹt thở. Cất giữ pin xa tầm tay của trẻ.
• Lắp pin đúng đầu cực dương (+) và âm (-)
• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo gang tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô.
• Tránh để pin quá nóng
• Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa .
• Không sạc hay làm đoản mạch pin.
• Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian tương đối dài , hãy tháo pin ra khỏi khoang pin.
• Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương.
• Luôn thay cùng lúc cả bộ pin.
• Không sử dụng pin sạc.
• Không tháo, tách hay nghiền pin.
Lưu ý chung
• Thiết bị chỉ phù hợp để sử dụng cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích y tế hay dịch vụ.
• Chú ý có thể xuất hiện sai số khi đo do các vấn đề kĩ thuật bởi vì thiết bị không được sản xuất để sử dụng

trong y tế chuyên nghiệp.
• Trong trường hợp kết quả đo cân nặng giữa cân và ứng dụng không gi  ống nhau, hãy sử dụng kết quả đo

hiển thị trên cân.
• Khối lượng tối đa thiết bị có thể cân được là 180 kg (396 lb/28 xton). Kết quả cân nặng và trọng lượng

xương được hiển thị theo mức chia 100 g (0.2 lb).
• Lượng mỡ, lượng nước và khối lượng cơ của cơ thể được hiển thị theo mức chia 0.1%.
• Lượng calo cần thiết cho cơ thể được hiển thị theo mức chia 1 kcal
• Thiết bị đã được cài đặt sẵn theo đơn vị theo “kg” và “cm”. Bạn có thể thay đổi đơn vị khi sử dụng lần đầu

cùng ứng dụng
• Đặt cân trên một bề mặt bằng phẳng và cứng. Điều này rất quan trọng, giúp bạn có thể thu được kết quả

chính xác.
• Chỉ nên sửa thiết bị tại trung tâm bảo hành hoặc các đại lý bán lẻ ủy quyền. Trước khi mang đi sửa, hãy 

kiểm tra pin trước và thay chúng nếu cần thiết.
• Chúng tôi đảm bảo thiết bị được sản xuất tuân theo các quy định của chỉ thị Châu Âu RED 2014/53/EC.

Để biết thêm thông tin chi tiết như giấy chứng nhận CE, vui lòng truy cập:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

Lưu trữ và bảo trì
Độ chính xác của kết quả đo và vòng đời sử dụng của thiết bị phụ thuộc vào việc sử dụng thiết bị cẩn thận:

QUAN TRỌNG

• Không đặt bất kì vật gì lên mặt thiết bị khi không sử dụng
• Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, các biến đổi lớn về nhiệt độ hay gần

các nguồn nhiệt (lò nướng, máy sưởi).
• Không ấn mạnh hoặc dùng các vật nhọn để ấn các nút.
• Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao hay đặt ở vùng có trường điện từ mạnh

3. Thông tin thiết bị
Nguyên tắc hoạt động của thiết bị
Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên tắc B.I.A. (Phân tích trở kháng điện sinh học). Dựa vào phân tích này, thiết 
bị sẽ nhanh chóng tính các chỉ số trong cơ thể bằng một dòng điện cực nhỏ, hoàn toàn không độc hại và không 
gây ra bất cứ nguy cơ tổn thương nào.
Khi giá trị điện trở (trở kháng) được xét cùng với các chỉ số riêng (tuổi, chiều cao, giới tính, mức độ vận động), 
chỉ  số  phần  trăm  mỡ  cơ  thể  và  các  chỉ  số  biến  thiên  khác  trong  cơ  thể  có  thể  được  tính. Mô  cơ  và  nước
dẫn điện tốt nên có điện trở thấp. Ngược lại, xương và mô mỡ có độ dẫn điện thấp nên có điện trở cực cao.
Hãy chú ý các chỉ số được tính bằng cân chẩn đoán cơ thể chỉ là kết quả xấp xỉ của các chỉ số phân tích cơ thể
thực tế. Chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới có thể xác định chính xác lượng mỡ, lượng nước, số phần trăm cơ và
cấu trúc xương trong cơ thể bằng các phương pháp y tế. (ví dụ máy chụp X quang).
Hướng dẫn chung

• Hãy thường xuyên cân vào cùng giờ mỗi ngày (lý tưởng nhất là vào buổi sáng), sau khi đi vệ sinh, bụng
rỗng và không mặc quần áo để so sánh các kết quả với nhau.

• Quan trọng: chỉ có thể tính được chỉ số mỡ cơ thể khi đứng lên cân bằng chân trần; hãy làm ẩm lòng bàn
chân một chút nếu cần thiết.

• Khi cân, không được để các bộ phận như hai bàn chân, cẳng, đùi hay cả hai chân tiếp xúc lẫn nhau. Nếu 
không, cân sẽ không thể tính chính xác.

• Đứng thẳng và giữ nguyên tư thế trong khi cân
• Sử dụng cân sau khi tập thể dục một vài giờ để cơ thể trở về trạng thái bình thường.
• Đợi khoảng 15 phút sau khi thức giấc để lượng nước tích trữ trong cơ thể có thể phân tán.
• Bạn phải nhớ rằng việc theo dõi trong một thời gian dài rất quan trọng. Cân nặng bị giảm nhanh trong

một vài ngày thường gây ra bởi sự mất nước trong cơ thể mà nước trong cơ thể lại đóng vai trò rất quan
trọng trong việc chăm sóc sức khỏe.

• Tổng tất cả các chỉ số phân tích lớn hơn 100% vì không tính hàm lượng nước cơ thể; chỉ số này đã được
bao gồm trong các chỉ số phân tích khác (ví dụ: chỉ số mỡ cơ thể, tỷ lệ cơ).

Hạn chế
Khi tính chỉ số mỡ cơ thể và các chỉ số khác, các kết quả sai lệch và không chính xác có thể xảy ra trong các
trường hợp sử dụng cho:

• Trẻ dưới 5 tuổi.
• Vận động viên chuyên nghiệp và người tập thể hình.
• Người bị sốt, vừa lọc máu, có triệu chứng phù nề và bị loãng xương.
• Người đang dùng các loại thuốc tim mạch (ảnh hưởng đến tim và hệ thống mạch máu),
• Người đang dùng các loại thuốc co và giãn mạch.
• Người có kết cấu cơ thể bị lệch giữa độ dài chân với tổng chiều cao cơ thể (chân ngắn hoặc dài hơn

nhiều).
4. Mô tả thiết bị
Mặt sau

1. Khoang pin

2. Nút Đơn vị/Xóa/Cài đặt lại

2

1
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Màn hình
1.

Biểu tượng Bluetooth®
Chiều cao theo đơn vị cm / ft
Trọng lượng cơ thể theo đơn vị kg / lb  / st

2. BMI = Chỉ số khối cơ thể
BF = Lượng mỡ cơ thể theo đơn vị %

= Lượng nước cơ thể theo đơn vị %
= Tỷ lệ cơ theo đơn vị %
= Lượng khoáng xương theo đơn vị kg

4. = Chức năng trừ bì

= Chế độ thai kỳ

= Nữ

= Nam
5. Giờ (12 / 24 h)

Ngày (Năm/Tháng/
Ngày)

1

2

3

4

5

BMR = Chỉ số trao đổi chất cơ bản theo đơn vị kcal 
AMR = Chỉ số trao đổi chất chủ động theo đơn vị kcal
°C°F = Nhiệt độ theo đơn vị °C / °F

3. Ký hiệu người dùng

5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu với ứng dụng

Để tính chỉ số phần trăm mỡ cơ thể và các chỉ số khác, bạn phải lưu dữ liệu cá nhân người dùng trên thiết bị. 
Thiết bị có bộ nhớ cho 8 người dùng, cho phép bạn và các thành viên trong gia đình có thể lưu các cài đặt cá 
nhân. Bạn cũng có thể kích hoạt người dùng thông qua điện thoại di động và các thiết bị khác nếu thiết bị đó 
được cài đặt ứng dụng “beurerHealthManager“ hoặc bằng cách thay đổi thông tin người dùng trong ứng 
dụng.
Để điện thoại thông minh gần thiết bị để giữ kết nối Bluetooth® hoạt động khi sử dụng lần đầu.
• Kích hoạt Bluetooth® trong cài đặt điện thoại
• Lắp pin và đặt thiết bị trên một bề mặt cứng (“USE APP” sẽ nháy trên màn hình LCD của cân).
• Tải ứng dụng “beurer HealthManager” miễn phí trên Apple App Store (iOS) hoặc

Google Play (Android).
• Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn
• Nhập các dữ liệu liên quan đến cân BF950

Hãy nhập hoặc thiết lập các cài đặt sau trên ứng dụng “beurer HealthManager"

Dữ liệu                  Cài đặt các chỉ số

Giới tính Nam (      ); nữ (     ) 
Nếu người dùng là phụ nữ mang thai (     ): có / không

Ký hiệu Tối đa 3 chữ số (A-Z, 0-9)
Chiều cao 40 tới 250 cm (1' 3.7" tới 8' 2.4")

Ngày sinh Năm, tháng, ngày
Nếu người dùng <2 tuổi: Chức năng trừ bì (      ): có / không

Mức độ vận động

Mục tiêu tập luyện trung hạn hay dài hạn được xác định khi chọn mức độ vận động.

Hoạt động thể chất
1 Không.

2 Thấp: hoạt động thể chất tần suất thấp và nhẹ (ví dụ đi bộ, làm vườn, tập 
thể dục đơn giản).

3 Trung bình: hoạt động thể chất ít nhất 2 đến 4 lần một tuần, mỗi lần 30 phút

4 Cao: hoạt động thể chất ít nhất 4 đến 6 lần một tuần, mỗi lần 30 phút

5 Rất cao: hoạt động thể chất tăng cường, tập luyện tăng cường hoặc tập 
luyện nặng ít nhất một giờ mỗi ngày.

Trọng lượng 
mục tiêu

5 - 180 kg hoặc không có mục tiêu. Nếu chọn "Thai kỳ" trong phần giới tính, không 
cần nhập trọng lượng mục tiêu.

Ứng dụng sẽ xác nhận bộ nhớ người dùng trống tiếp theo trên cân (P-01 đến P-08) cho bạn.
• Thực hiện đo

Để chức năng tự động nhận diện người dùng hoạt động, bạn phải xác nhận các kết quả đo lần đầu v ào trong
bộ nhớ dữ liệu cá nhân người dùng của bạn.  Ứng dụng sẽ nhắc bạn thực hiện bước  này. Bướ c lên cân bằng
chân trần. Hãy đảm bảo đứng yên và cân bằng với cân bằng cả hai chân đặt trên hai điện cực. Nếu chọn chức
năng cân trừ bì để cân trọng lượng của trẻ, bạn phải tiến hành cân hai lần, một lần bế tr ẻ và một lần không.

• Tiếp tục xem chương 8 “Thực hiện cân”.

6. Hướng dẫn sử dụng lần đầu không có ứng dụng.
Bạn nên dùng ứng dụng khi sử dụng thiết bị lần đầu và thực hiện tất cả các cài đặt. Xem chương 6 “Hướng dẫn 
sử dụng lần đầu với ứng dụng”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thực hiện các cài đặt (ngày, giờ, tạo dữ liệu người 
dùng) trên chính thiết bị mà không cần ứng dụng.
Cài đặt giờ và ngày
1. Lấy pin từ túi bọc bảo vệ và lắp pin vào thiết bị. Hãy đảm bảo lắp đúng các đầu cực của pin. “USE APP” 

sẽ nháy trên màn hình LCD.
2. Đặt thiết bị trên một bề mặt cứng, bằng phẳng để có thể thu được các kết quả chính xác.
3. Ấn nút “SET”.
4. Ấn nút “ ” để cài đặt năm/tháng/ngày và giờ/phút. Xác nhận cài đặt bằng cách ấn nút “SET”
5. Để thay đổi đơn vị trọng lượng (kg / lb / st), nhấn nhanh nút Đơn vị / Xóa / Cài đặt lại khi bật thiết bị.
Tạo dữ liệu người dùng
1. Ấn nhẹ vào thiết bị hai lần cho đến khi màn hình hiển thị "0.0"
2. Nhấn nút "SET". P-01 hiển thị.
3. Ấn nút “ ” để chọn bộ nhớ người dùng bạn muốn sử dụng (P-01 đến P-08). Xác nhận bằng nút ""SET
4. Ấn nút  “ ” để cài đặt dữ liệu người dùng và xác nhận bằng nút "SET". Xem bảng mô tả chi tiết các dữ

liệu người dùng được cài đặt trong chương 6. "Hướng dẫn sử dụng lần đầu với ứng dụng”.
5. Một mã PIN sẽ hiển thị sau khi bạn kết thúc cài đặt. Bạn phải nhập mã này khi đăng nhập vào ứng dụng 

(xem mục "Đăng nhập vào ứng dụng sau khi cài đặt trên thiết bị" phía dưới). Nếu không cần, 0.0 sẽ hiển thị
cùng với ký hiệu người dùng.

6. Để chức năng tự động nhận diện người dùng hoạt động, bạn phải xác nhận các kết quả đo lần đầu trong bộ 
nhớ người dùng của bạn. Bước lên cân bằng chân trần. Hãy đảm bảo đứng yên và cân bằng với thiết bị bằng 
cả hai chân đặt trên hai điện cực.

Cân phân tích chỉ số cơ thể BF 950



Đăng nhập vào ứng dụng sau khi cài đặt trên thiết bị
Nếu sử dụng thiết bị lần đầu mà không có ứng dụng, bạn có thể chuyền dữ liệu hoặc tạo dữ liệu người dùng trên 
ứng dụng như sau:

• Tải ứng dụng “beurer HealthManager” miễn phí trên Apple App Store (iOS) hoặc Google Play
(Android).

• Khởi động ứng dụng và thực hiện theo các hướng dẫn.
• Chọn bộ nhớ người dùng có sẵn trong phần cài đặt của thiết bị BF950 trên ứng dụng và nhập mã PIN

hiển thị trên màn hình thiết bị. Ấn nhẹ hai lần lên thiết bị cho đến khi 00 hiển thị. Nhấn nút "SET" và
chọn người dùng của bạn cũng bằng nút này

7. Thực hiện đo

7.1 Chức năng phân tích
Bước lên cân bằng chân trần. Hãy đảm bảo đứng yên và cân bằng với cân bằng cả hai 
chân đặt trên hai điện cực.

Lưu ý: Kết quả sẽ không đúng nếu bạn cân trong khi đang đeo tất chân.
Trước tiên, thời gian và nhiệt độ sẽ hiển thị trong 3 giây, sau đó đến trọng lượng
Nếu người dùng đã được xác nhận, ký hiệu người dùng sẽ hiển thị. Trong khi phân tích 
BIA hoạt động,              hiển thị. Các chỉ số sau sẽ được hiển thị và lưu.
1. BMI
2. Số % mỡ trong cơ thể
3. Số % nước trong cơ thể
4. Số % cơ
5. Lượng khoáng xương theo kg
6. Chỉ số trao đổi chất cơ bản theo kcal (BMR)
7. Chỉ số trao đổi chất chủ động theo kcal (AMR)

Lưu ý: Nếu không thể nhận diện người dùng, thì việc xác nhận người dùng (ký hiệu 
người dùng) sẽ được bỏ qua và chỉ có cân nặng được hiển thị. Các chỉ số đo được sẽ 
không được lưu. Điều này sẽ xảy ra nếu cân nặng bạn cân được khác với cân nặng đo 
lần trước ± 3 kg hoặc nếu người dùng khác có cùng chỉ số với bạn (± 3 kg). Trong 
trường hợp này, thực hiện đo lại bằng cách bật lại cân và ấn nút “     ” để chọn bộ nhớ 
người dùng (P-01 –P-08). Sau đó, đo lại

7.2 Cân nặng

Bước lên cân. Hãy đảm bảo đứng yên và cân bằng với cân bằng cả hai chân đặt trên hai 
điện cực.
Trước tiên, thời gian và nhiệt độ sẽ hiển thị trong 3 giây, sau đó đến trọng lượng

Nếu người dùng được nhận diện, ký hiệu người dùng sẽ hiển thị và trọng lượng sẽ được 
lưu. "--" sẽ hiển thị nhanh trên màn hình LCD. Không thể thực hiện phân tích BIA trong 
lúc này .
7.3 Chức năng trừ bì
Chức năng trừ bì giúp người dùng có thể cân trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) dễ dàng hơn. Để thực hiện, bạn phải tạo một 
bộ nhớ người dùng có dữ liệu cho trẻ sơ sinh trong ứng dụng “beurer HealthManager” hoặc trực tiếp trên cân. 
Trong chức năng trừ bì, chức năng tự động nhận diện người dùng bị tắt. Để sử dụng chức năng trừ bì, thực hiện

kg

kg

kg

1. Ấn nhẹ lên cân
2. Sử dụng nút "       " để chọn bộ nhớ người dùng cho trẻ sơ sinh và đợi 3 giây. Biểu tượng chức năng trừ bì

xuất hiện trên màn hình.
3. Bước lên cân. Bạn có thể chọn cân cùng trẻ sơ sinh trên tay trong lần đo đầu tiên hoặc lần đo thứ hai.
4. Sau lần đo đầu tiên, trọng lượng đầu tiên sẽ hiển thị nhanh. Bước ra khỏi cân; "0.0" hiển thị và bạn có thể

tiếp tục đo lần thứ 2. Cả hai chỉ số vừa đo được sẽ xuất hiện trên màn hình; sau đó, màn hình tiếp tục hiển
thị trọng lượng chênh lệch của hai lần đo (cân nặng của trẻ) và lưu lại chỉ số này.

7.4 Chế độ thai kỳ
Chế độ thai kỳ cho phép phụ nữ mang thai theo dõi và so sánh cân nặng trong ứng dụng với độ chính xác cao 
hơn. Để làm được điều này, phụ nữ mang thai phải tạo một bộ nhớ người dùng trong ứng dụng “beurer 
HealthManager” và chọn "pregnant" trong phần dữ liệu người dùng. Nếu chọn "pregnant", bạn sẽ không thể 
chọn trọng lượng mục tiêu. Hoặc là bạn có thể tạo trực tiếp một bộ nhớ người dùng cho phụ nữ mang thai trên 
cân. Khi chế độ thai kỳ được kích hoạt, sẽ không có dòng điện chạy qua cơ thể trong quá trình cân và không thể 
xác định các chỉ số phân tích cơ thể. Chỉ có trọng lượng và ký hiệu người dùng được hiển thị và biểu tượng thai 
kỳ        nhấp nháy.
Để sử dụng chế độ thai kỳ, thực hiện như sau:
1. Ấn nhẹ lên cân
2. Sử dụng nút " " để chọn bộ nhớ người dùng cho phụ nữ mang thai. Biểu tượng thai kỳ        xuất hiện

trên màn hình.
3. Bước lên cân. Trọng lượng xuất hiện trên màn hình và biểu tượng thai kỳ        nhấp nháy nhanh.
8 Đánh giá kết quả
Đèn LED chỉ báo cân nặng mục tiêu
Chức năng "cân nặng mục tiêu" phải được kích hoạt trong phần cài đặt ứng dụng (hoặc sử dụng các nút trên cân) 
và cân nặng mục tiêu phải được lưu trong mỗi bộ nhớ người dùng tương ứng. Nếu chọn "pregnant" trong dữ liệu 
người dùng, bạn không thể lưu cân nặng mục tiêu.
Đèn LED chỉ báo sáng sau khi cân báo hiệu cân nặng của bạn đã đạt cân nặng mục tiêu.

Giữ cân nặng: Cân nặng mục tiêu lớn hoặc ít hơn 1 kg so với cân nặng đo lần đầu.
• Tất cả 9 đèn LED đều sáng xanh nếu cân nặng của các lần đo tiếp theo lớn 

hoặc nhỏ hơn giá trị cân nặng đo lần đầu 1kg.
• Đèn LED đầu tiên sáng màu đỏ nếu chỉ số cân nặng nằm ngoài khoảng này.

Thay đổi cân nặng 
(giảm hoặc tăng 
cân):

Cân nặng mục tiêu lớn hoặc ít hơn 1 kg so với cân nặng đo lần đầu.
• Nếu cân nặng vừa đo được gần bằng cân nặng mục tiêu, thì đèn sẽ sáng
màu xanh. Nhiều đèn LED sáng xanh chứng tỏ cân nặng của bạn càng gần 
với cân nặng mục tiêu. Khi 9 đèn LED sáng xanh, bạn đã đạt được cân nặng 
mục tiêu.
• Nếu cân nặng đo được nằm trong khoảng +/- 0,2 kg tương ứng với cân 
nặng đo lần đầu (khác với cân nặng mục tiêu), đèn LED đầu tiên sáng màu 
vàng.
• Nếu cân nặng đo được lớn hơn cân nặng đo lần đầu 0,2kg (khác với cân
nặng mục tiêu), đèn LED đầu tiên sẽ sáng màu đỏ.

Chỉ số khối cơ thể
Chỉ số khối cơ thể (BMI) thường được dùng để đánh giá cân nặng cơ thể. Chỉ số được tính từ cân nặng và chiều
cao theo công thức: Chỉ số khối cơ thể = cân nặng ÷ chiều cao2. Đơn vị đo của BMI là [kg/m2]. Theo chỉ số 

như sau:
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BMI, cân nặng được phân loại cho người lớn (20 tuổi trở lên) bằng các chỉ số sau:
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Phân loại BMI
Thiếu cân Gầy yếu <16

Thiếu cân 16-16.9
Thiếu cân nhẹ 17-18.4

Cân nặng bình thường 18.5-24.9
Thừa cân Thừa cân 25-29.9
Béo phì (thừa cân) Béo phì cấp độ I 30-34.9

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

Chỉ số phần trăm mỡ trong cơ thể
Các vận động viên thường có chỉ số thấp. Phụ thuộc vào loại hoạt động thể thao được thực hiện, cường độ tập 
luyện và cấu tạo cơ thể, các chỉ số có thể vẫn thấp hơn chỉ số tiêu chuẩn được đưa ra. Tuy nhiên hãy lưu ý, các 
trường hợp có chỉ số quá thấp có thể gây nguy hại tới sức khỏe.
Bạn có thể tham khảo các chỉ số phần trăm mỡ cơ thể này như chỉ số mẫu (tham khảo tư vấn của bác sĩ để biết 
thông tin chi tiết).
Nam giới Nữ giới

10-14 <11% 11-16% 16.1-21% >21% 10-14 <16% 16-21% 21.1-26% >26%
15-19 <12% 12-17% 17.1-22% >22% 15-19 <17% 17-22% 22.1-27% >27%
20-29 <13% 13-18% 18.1-23% >23% 20-29 <18% 18-23% 23.1-28% >28%
30-39 <14% 14-19% 19.1-24% >24% 30-39 <19% 19-24% 24.1-29% >29%
40-49 <15% 15-20% 20.1-25% >25% 40-49 <20% 20-25% 25.1-30% >30%
50-59 <16% 16-21% 21.1-26% >26% 50-59 <21% 21-26% 26.1-31% >31%
60-69 <17% 17-22% 22.1-27% >27% 60-69 <22% 22-27% 27.1-32% >32%
70-100 <18% 18-23% 23.1-28% >28% 70-100 <23% 23-28% 28.1-33% >33%

Hàm lượng nước trong cơ thể
Chỉ số % nước trong cơ thể thường nằm trong các khoảng sau: 
Nam giới 
Tuổi Thấp Cao Rất cao Tuổi Thấp Cao Rất cao
10-100 <50% 50-65% >65% 10-100 <45% 45-60% >60%

Tuổi Thấp TB Cao Rất cao Rất caoTB CaoTuổi Thấp

Nữ giới

Mỡ cơ thể chứa tương đối ít nước. Do đó, đối với những người có chỉ số phần trăm mỡ cơ thể cao, hàm lượng
nước trong cơ thể có thể sẽ thấp hơn chỉ số tiêu chuẩn. Ngược lại, các vận động viên sức bền có thể vượt quá
chỉ số này bởi vì họ có hàm lượng mỡ cơ thể thấp và chỉ số phần trăm cơ cao.
Lượng nước cơ thể được tính bằng cân này không phù hợp dùng để đưa ra các kết luận y khoa, ví dụ đối với
trường hợp người có tuổi xuất hiện tình trạng giữ nước trong cơ thể. Hãy tham khảo tư vấn bác sĩ nếu cần thiết.
Khi tính các chỉ số, bạn không cần cộng thêm hàm lượng nước vào trong các chỉ số vì các chỉ số này đã bao
hàm lượng nước trong đó rồi (ví dụ hàm lượng mỡ cơ thể, chỉ số phần trăm cơ)
Chỉ số phần trăm cơ
Chỉ số phần trăm cơ tính khối lượng cơ xương trong cơ thể, không tính số cơ của các bộ phận. Chỉ số phần trăm 
cơ thường nằm trong khoảng sau:

Nam giới Nữ giới

10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 <37% 37-46% >46% 70-100 <27% 27-32% >32%

Khối lượng xương
Cũng giống phần còn lại của cơ thể, xương cũng trải qua các quá trình phát triển, tái tạo và lão hóa tự nhiên.
Khối lượng xương tăng nhanh khi bạn còn nhỏ và cao nhất trong khoảng giữa 30 đến 40 tuổi. Sau đó, tuổi
càng tăng thì khối lượng xương dần dần giảm. Nếu bạn có một chế độ ăn uống lành mạnh (nhiều canxi và
vitamin D) và tập thể dục thường xuyên, quá trình này có thể chậm lại. Bạn cũng có thể tăng cường độ rắn
chắc của cấu trúc xương bằng cách tập luyện các bài tập tăng cơ.
Hãy chú ý thiết bị này sẽ tính hàm lượng khoáng chất của xương, không tính hàm lượng khoáng chất của các
chất hữu cơ khác như protein hay tế bào. Khối lượng xương rất khó thay đổi nhưng cũng có thể  biển đổi nhẹ
bởi sự ảnh hưởng của cân nặng, chiều cao, độ tuổi hay các vấn đề sinh lý. Không có chỉ  số mẫu và chỉ số đề
xuất cho chỉ số này.
BMR
Chỉ số trao đổi chất cơ bản (BMR) là năng lượng cần thiết cho cơ thể để duy trì các chức năng cơ bản ở trạng 
thái  nghỉ  ngơi  hoàn  toàn  (ví  dụ  khi  nằm  trên  giường  24 giờ  một  ngày). Chỉ  số  này  trước  hết  phụ  thuộc
vào cân nặng, chiều cao và độ tuổi.
Cơ thể cần lượng năng lượng này để có thể hoạt động trong mọi trường hợp và phải được cung cấp lại cho
cơ thể dưới dạng thức ăn. Nếu năng lượng bạn nạp vào thấp hơn mức năng lượng này trong một thời gian
dài, cơ thể bạn sẽ bị tổn hại.
AMR
Chỉ số trao đổi chất chủ động (AMR) là năng lượng mà một cơ thể hoạt động tiêu thụ mỗi ngày.
Nhu cầu năng lượng của mỗi người sẽ tăng khi mức độ hoạt động thể chất tăng; thiết bị sẽ tính năng lượng
này thông qua mức độ vận động (1–5) đã được thiết lập trước đó.
Nếu năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu thụ trong một khoảng thời gian dài, cơ thể sẽ có thay đổi về
lượng mỡ tích trữ, do đó, dẫn đến cân nặng sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu năng lượng nạp vào vượt quá chỉ số trao
đổi chất chủ động (AMR) trong một khoảng thời gian dài, cơ thể sẽ không thể đốt cháy những năng lượng
thừa này. Năng lượng thừa sẽ tích trữ trong cơ thể dưới  dạng mỡ, dẫn đến tăng cân trở lại.
Kết quả theo thời gian.

Hãy chú ý theo dõi cân nặng trong một khoảng thời gian dài. Cân nặng có chênh lệch nhẹ thường gây
ra bởi cơ thể bị mất nước.

Việc đánh giá kết quả được dựa trên thay đổi về tổng trọng lượng cơ thể, chỉ số phần trăm mỡ, hàm lượng nước và
cơ của cơ thể cũng như khoảng thời gian những thay đổi này xảy ra.
Thay đổi nhanh trong một vài ngày khác với thay đổi trung hạn (phạm vi một vài tuần) và thay đổi dài hạn
(phạm vi vài tháng).
• Nếu bạn bị sụt cân trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chỉ số mỡ cơ thể vẫn tăng hoặc không thay đổi,
điều này có nghĩa là cơ thể bạn chỉ bị mất nước. Ví dụ khi bạn đang thực hiện một chương trình tập luyện, đến 
phòng xông hơi hoặc ăn kiêng chỉ để giảm cân.
• Ngược lại, nếu bạn tăng cân trong một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài mà chỉ số phần
trăm mỡ cơ thể giảm hoặc không thay đổi, điều này có nghĩa khối lượng cơ trong cơ thể bạn đang tăng lên.

Tuổi Thấp Trung bình Cao Tuổi Thấp Trung bình Cao
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• Nếu cân nặng và chỉ số phần trăm mỡ đều giảm cùng một lúc thì chế độ ăn kiêng của bạn đang có tác dụng.
Khối lượng mỡ đang giảm xuống.

• Tốt nhất, bạn nên kết hợp chế độ ăn uống của mình với các hoạt động thể chất, thể dục hoặc rèn luyện sức khỏe.
Điều này sẽ giúp bạn có thể tăng tỷ lệ cơ bắp trong một khoảng thời gian không quá dài.

• Không nên cộng gộp các chỉ số mỡ, hàm lượng nước và chỉ số phần trăm cơ (vì mô cơ cũng chứa rất nhiều thành
phần tạo ra từ nước).

9. Thông tin bổ sung
Xác nhận người dùng
Thiết bị có thể xác nhận 8 người dùng chỉ đo cân nặng (mang giày) và đo phân tích (chân trần). Khi sử dụng
chức năng trừ bì, thiết bị sẽ không thể xác nhận người dùng.
Đối với các kết quả đo mới, thiết bị sẽ xác nhận kết quả cho người dùng có chỉ số đo được lưu gần nhất nằm
trong khoảng +/- 3kg so với chỉ số mới này. Xem chương 8.
Lưu các chỉ số được xác nhận trên cân và truyền sang ứng dụng.
Nếu không mở ứng dụng, các chỉ số đo mới đã được xác nhận người dùng sẽ được lưu trên thiết bị. Mỗi người 
dùng có thể lưu tổng cộng 30 lần đo trên thiết bị. Các chỉ số được lưu sẽ tự động chuyển sang ứng dụng khi
ứng dụng được mở và thiết bị được đặt trong vùng hoạt động của Bluetooth.
Xóa dữ liệu trên thiết bị

• Xóa tất cả
Ấn nhanh lên cân; thời gian và nhiệt độ sẽ hiển thị. Ấn và giữ nút Đơn vị/Xóa/Cài đặt lại ở mặt sau của
cân trong khoảng 6 giây. "CLr" sẽ hiển thị trên màn hình trong một vài giây. Tất cả các chỉ số đã được
lưu cũng như các cài đặt trước đó sẽ được xóa.

• Xóa bộ nhớ người dùng
Ấn nhanh lên cân hai lần cho đến khi "0.0" hiển thị. Ấn các nút " " để chọn người dùng. Khi "0.0"
và tên viết tắt hiển thị, nhấn và giữ nút Đơn vị/Xóa/Đặt lại ở mặt sau cân trong khoảng 3 giây. "dEL"
hiển thị trên màn hình. Bộ nhớ người dùng này đã được xóa.

Thay pin
Thiết bị được trang bị bộ chỉ báo pin yếu. Nếu bạn dùng thiết bị khi pin đã hết, “Lo” sẽ xuất hiện trên màn hình 
và  thiết  bị  sẽ  tự  động  tắt. Trong  trường  hợp  này  bạn  phải  thay  pin  mới  (có  4 pin  1.5V  AAA  đi  kèm). Tất
cả các chỉ số được lưu và dữ liệu người dùng vẫn được tiếp tục lưu.
Kết nối lại thiết bị với ứng dụng. Thời gian sẽ được cập nhật.

LƯU Ý:
• Khi thay pin, hãy sử dụng pin cùng loại, cùng cấu tạo và dung lượng, không sử dụng pin sạc.
• Không sử dụng pin làm từ kim loại nặng.

10. Vệ sinh và bảo trì thiết bị

Thiết bị nên được vệ sinh thường xuyên bằng vải ẩm và một một ít chất tẩy rửa nếu cần.
QUAN TRỌNG
• Không được sử dụng các sản phẩm hay dung dịch làm sạch gây mòn!
• Không được nhúng thiết bị vào trong nước!
• Không được vệ sinh thiết bị trong máy rửa chén!

11 Thải bỏ.
Phải thải bỏ pin đã hết hoàn toàn tại các hộp thu rác chuyên dụng, các địa điểm tái chế hoặc
mang tới các đại lý bán lẻ. Bạn phải làm điều này theo quy định của pháp luật. Pin chứa các
chất độc hại được đánh dấu bằng các kí tự sau:
Pb = Pin chứa chì, Cd = Pin chứa cát mi, Hg = Pin chứa thủy ngân
Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử dụng được
nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù
hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ
chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.
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Nếu thiết bị xuất hiện lỗi trong khi đo, các hiển thị sau có thể xuất hiện trên màn hình:
Hiển thị Nguyên nhân Giải pháp
Only weight display 
and initials are missing

Không xác nhận chỉ số đo bởi 
vì chúng nằm ngoài giới hạn 
xác nhận người dùng hoặc 
không xác nhận được người 
dùng

Ấn nhanh lên cân và chọn người dùng bằng
nút “    ” hoặc xác nhận lại người dùng trên
ứng  dụng. Xem  chương  10 “Thông  tin  bổ
sung”.

Chỉ số phần trăm mỡ nằm 
ngoài vùng đo (ít hơn 4 % 
hoặc lớn hơn 65%).

Hãy đo lại  bằng chân trần hoặc làm ẩm lòng
bàn chân nếu cần.
Nếu vẫn hiển thị, các chỉ số của bạn nằm
ngoài vùng đo.

Vượt quá khối lượng cân tối 
đa (180 kg)

Tải trọng giới hạn trong phạm vi 180 kg.

Incorrect weight is 
displayed.

Bề mặt đặt cân không 
bằng phẳng, chắc chắn.

Đặt  cân  trên  bề  mặt  bằng  phẳng, chắc chắn. 
Không đặt trên thảm.

Incorrect weight is 
displayed.

Không giữ nguyên tư thế Đứng thẳng nhất có thể

Incorrect weight is 
displayed.

Chỉ số cân không về 0 Đợi cho đến khi  cân tự tắt. Ấn nhanh lên cân
cho tới khi “0.0” xuất hiện và sau đó đo lại.

No Bluetooth®  
connection  
(  symbol is missing).

Thiết bị nằm ngoài vùng 
hoạt động

Vùng  hoạt  động  trong  không  gian  mở  là  vào 
khoảng  10 m. Tường  và  trần  nhà  làm  thu 
nhỏ vùng  hoạt  động. Sóng  vô  tuyến  khác có 
thể làm nhiễu đường truyền. Do đó, không  đặt 
cân gần  các  thiết  bị  như  Router  WIFI, 
lò vi sóng hay bếp từ.

Thiết lập kết nối quá lâu. Kết nối Bluetooth sẽ nhanh hơn khi bật cân: 
Ấn nhanh lên cân cho đến khi thời gian và 
nhiệt độ hiển thị.

Không có kết nối với ứng dụng • Tắt ứng dụng hoàn toàn (tắt cả ứng
dụng chạy ngầm).

• Tắt Bluetooth® và bật lại. 
• Tắt điện thoại và bật lại.
• Trong phần cài đặt Bluetooth® trên

• Tháo pin trên cân một lúc và lắp lại.
• Xem các câu hỏi thường gặp tại trang

web www.beurer.com.
Bộ nhớ người dùng đã đầy. 
Các chỉ số đo mới sẽ ghi đè các 
chỉ số cũ.

Mở úng dụng. Dữ liệu được truyền tự động 

Pin trên cân đã hết Thay pin

điện thoại, ngắt kết nối với cân.

Vứt bỏ bao bì theo cách thức thân thiện với môi trường 
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