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 משקל למדידת הרכב גוף

 
להשתמש אנא קראו הוראות אלה בקפידה לפני השימוש, ושמרו מדריך זה לעיון עתידי. אין 

 זה למטרות שאינן כמתואר במדריך זה. משקלב

 שימוש ייעודי

 זה מיועד למדידה והצגה של הפרמטרים הבאים של הרכב הגוף. משקל

 משקל גוף -

 שומן גוף )באחוזים( -

 רמות( 30שומן בטני )עד  -

- BMI  )מדד מסת גוף( 

 זה מיועד להפעלה על ידי מבוגרים המסוגלים להבין את הוראות השימוש. משקל
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 הערות בנוגע לבטיחות

 :והמונחיםמשמעות הסמלים 

 .מוות או לפציעה קשה תשימוש לא נכון עלול לגרום לסכנ סכנה 

 .שימוש לא נכון עלול לגרום למוות או לפציעה קשה אזהרה 

 .יעה או נזק לרכושצשימוש לא נכון עלול לגרום לפ זהירות 

 

  סכנה: 

 זה בשילוב עם מכשירים אלקטרוניים רפואיים כגון: משקלתמש בלהש איןלעולם  •

 שתלים אלקטרוניים רפואיים כגון קוצבי לב. (1)

 אלקטרוניות כמו לב/ריאה מלאכותיים.מערכות תומכות חיים  (2)

 כגון אלקטרוקרדיוגרף. ניידיםמשקלים רפואיים אלקטרוניים  (3)

סיכון בריאותי ניכר למשתמשים ולהוות  זה עלול לגרום לתקלה במכשירים אלה, משקל
 .בהם

 

  אזהרה: 

 ל באימון ללא הוראות רופא או מומחה.ופימשקל או טבהפחתת  ולעולם אל תתחיל •

 על משטחים חלקלקים, כמו רצפה רטובה. משקללהשתמש באין  •

מהישג ידם של ילדים קטנים. מכיל חלקים קטנים העלולים לגרום לסכנת חנק  משקלהרחק את ה •
 .פעוטותעל ידי במקרה של בליעה 

 .של פעוטותעלול לגרום לחנק בשוגג  משקלהכבל  •

 .משקלהגבי קפץ מעלה ומטה על ל, או משקלעל פני הקפוץ אין ל •

 .מקלחתזה כשהגוף ו/או הרגליים רטובים, כמו למשל לאחר  משקלאין להשתמש ב •

 לפציעה.ו העם גרביים עלול לגרום להחלק משקלה עלעמידה רגליים יחפות. ב משקלעמדו על ה •

 .משקלדרוך בקצה או באזור התצוגה של הל יןא •

זה.  משקלהשימוש בבעת נוסף פיזית, להיעזר תמיד באדם חלשים אנשים עם מוגבלות, או על  •
 .משקלעל העמידה בעת עזר דומה במעקה או  והשתמש

, יש לשטוף מיד עם הרבה מים נקיים. יש להתייעץ עם םעינייעם הנוזל הסוללה במקרה של מגע  •
 רופא מייד.

 :התחממות אפשרית בהםמתקלקל, הוא עלול להתחמם. אזורים  משקלכאשר ה •

 ימום(מעלות צלזיוס )מקס 105סביב תא הסוללה:  (1)

 מעלות צלזיוס )מקסימום( 48י ההפעלה: לחצנהאלקטרודות ו (2)

על הגוף את האלקטרודות להניח בו מייד. אין את השימוש  וקיאינו תקין ואינו פועל, הפס משקלאם ה
 .לפחותדקות  10פעלה למשך הה לחצניאו להמשיך לגעת ב

  זהירות: 

זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש מקצועי בבתי חולים או במוסדות  משקל •
 רפואיים אחרים.

 הראשי. משקלשפץ את יחידת התצוגה או את הלתקן או לפרק, ל אין •

 וחשמלי אחר הפולט שדות אלקטרומגנטיים אינ משקלבמהלך המדידה, וודאו ששום טלפון סלולרי או  •
ו/או  משקלשל הבלתי תקינה לה וזה עלול לגרום לפעדבר זה.  משקל"מ מס 30נמצא במרחק של 

 לא מדויקת. מדידהלגרום ל
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 הערות בנוגע לבטיחות

 תהראשייחידה האחיזה לידית בין  כם עלולות להילכדבעת אחסון יחידת התצוגה. אצבעותי והיזהר •
 עליה חזק מדי. צואם תלח

קוטביות בכיוון כאשר הכניס את הסוללות אין להזה.  משקללמיועדות  שאינןאין להשתמש בסוללות  •
 הלא נכון.

 בסוללות חדשות.ריקות ף מיד סוללות יהחליש ל •

 אש.לסוללות  ךשליאין לה •

 עור או בגדים, יש לשטוף מיד עם הרבה מים נקיים.בנוזל הסוללה במקרה של מגע  •

במשך תקופה ארוכה )כשלושה  ולהשתמש ב ניםמתכוו כםזה כאשר אינ משקלאת הסוללות מ וריהס •
 חודשים ומעלה(.

 אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות יחד. •

 יחד.משומשות אין להשתמש בסוללות חדשות ו •

להסיר את יחידת  ו. אם תנסמשקלעל הה יהעלילפני  תהראשי מהיחידהאת יחידת התצוגה  וריהס •
 המשקל וליפול.לאבד את שיווי  יםעלול ם, אתמשקלעליה על ההתצוגה תוך כדי 

 הנחיות כלליות

לבצע מדידה יהיה זה על משטח מרופד, כגון על שטיח או מחצלת. יתכן ולא ניתן  משקלניח אין לה •
 נכונה.

 מפני התזת מים. ולהגן עלייש בסביבות לחות במיוחד ו משקלאין למקם את ה •

 שמש ישיר.להימנע מאור יש זה בקרבת מקורות חום או מתחת למזגנים ו משקלאין למקם  •

 זה למטרות שאינן מתוארות במדריך זה. משקלאין להשתמש ב •

 משוך בכוח את כבל יחידת התצוגה המחובר למכשיר הראשי.אין ל •

 זעזוע חזק.לגרוע לאו לנער פיל, אין לה, מדידה מדויקא מכשיר וזה ה משקלהיות ו •

 לפינוי סוללות.המקומיות יש לסלק סוללות משומשות בהתאם לתקנות  •

 במים. תהראשי היחידהשטוף את יחידת התצוגה או את ל אין •

 בנזין, מדלל צבע, אלכוהול או ממסים נדיפים אחרים. עם משקלאת ה קותאין לנ •

 ף לכימיקלים או אדים מאכלים.וחש בו הואבמקום ש משקלניח את האין לה •

 .עד לתאריך התפוגה שלהן ותבסולל והשתמש •

 נתונים טכניים. (" בפרקEMCתאימות אלקטרו מגנטית ) בנושא"מידע חשוב ופעלו לפי ההוראות  וקרא
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 מידע בדבר הרכב גוף

 עקרון חישוב הרכב הגוף

 לשומן בגוף מוליכות חשמלית נמוכה

. Bioelectrical Impedance (BI) חשמלית-התנגדות ביו מודד את אחוז השומן בגוף בשיטת BF508 -ה משקל

 ההם רקמות גוף עם אחוז מים גבוה המוליך חשמל בקלות. שומן גוף הוא רקמשרירים, כלי דם ועצמות 

 -קילו הרץ ופחות מ 50שולח זרם חשמלי חלש במיוחד של  BF508 משקל .נמוכה מוליכות חשמליתבעלת 

כדי לקבוע את כמות רקמת השומן. זרם חשמלי חלש זה אינו מורגש בעת  ףגוהדרך מיקרו אמפר  500

 .BF508 משקלהפעלת 

הגובה, נתוני , יחד עם תהחשמליבהתנגדות יקבע את הרכב גופכם, הוא משתמש  משקלעל מנת שה

 לגבי הרכב הגוף. OMRON ם שלנתוניהעל סמך הפיק מדידות המשקל, הגיל והמגדר בכדי ל

 מודד את כל הגוף בכדי להימנע מהשפעת תנודות

כמות המים בגוף נוטה לעבור בהדרגה לגפיים התחתונות. זו הסיבה שיש נטייה לרגליים היממה במהלך 
והקרסוליים להתנפח בערב או בלילה. יחס המים בפלג הגוף העליון ובפלג הגוף התחתון שונה בבוקר 

עושה שימוש  BF508 משקלהחשמלית של הגוף משתנה. מכיוון שההתנגדות ובערב, והמשמעות היא שגם 

שתי הידיים והרגליים כדי לבצע מדידות, הוא יכול להפחית את ההשפעה של תנודות אלה על ברודות באלקט
 תוצאות המדידה.

 זמני מדידה מומלצים

במניעה או הפחתה של השמנת יתר.  כםיכולה לעזור ל ףבאחוזי השומן בגו הקבועיםהבנת השינויים 
מדידה להשיג  כםאחוזי השומן בגוף משתנים במסגרת לוח הזמנים היומי יעזור ל םבהות לזמנים מודע

 ו)רא נסיבות יומיומיות.באותן זה באותה סביבה ו משקל. מומלץ להשתמש בכםשומן בגופהמדויקת של 
 תרשים(

 
 בתנאים הבאים: המדידמ והימנע

  או סאונה.מקלחת , לאחר צתנמר פעילות גופניתמיד לאחר 

 .)לאחר שתיית אלכוהול או כמות גדולה של מים, לאחר ארוחה )כשעתיים 

ן ההרכב בפועל מדידה בתנאים אלה, הרכב הגוף המחושב עשוי להיות שונה באופן משמעותי מ בביצוע
 שתכולת המים בגוף משתנה.מכיוון 

 פעילות

 קימה בבוקר

 זמן מומלץ

 ארוחת בוקר

 שעתיים

 שעתיים

 שעתיים

 זמן מומלץ

 זמן מומלץ

 זמן מומלץ

 ארוחת צהריים

 או ארוחת ערבמקלחת 

 שינה

 לאחר קימה

לפני אחרות צהריים ולפחות  

 שעתיים אחרי ארוחת הבוקר

אחר הצהריים שעתיים לפחות לאחר  

ארוחת הצהריים ולפני מקלחת או  

 ארוחת הערב

הימנעו ממדידה מיד לאחר  

 אכילה או רחצה

לפני השינה ולפחות שעתיים  

 לאחר ארוחת הערב או רחצה
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 מידע על הרכב הגוף

 דד מסת גוף(?)מ BMIמהו 

BMI וגובהו של אדם. ובנוסחה הפשוטה הבאה כדי לציין את היחס בין משקל עושה שימוש 

BMI  =)משקל )ק"ג( / גובה )מ( / גובה )מ 

מספר הפרופיל האישי או בעת הזנת  נים תחתהגובה המאוחסנתוני משתמש ב OMRON BF508 משקל

 .כםשל BMI -במצב אורח כדי לחשב את הנתונים 

גבוהה מהסטנדרט הבינלאומי, קיימת סבירות מוגברת  BMI -חישוב ה על ידי המתגלהאם רמת השומן 

 .BMI -חיבו ה על ידי ןכל סוגי השומניתן לגלות את . עם זאת, לא שונותלמחלות 

 מהו אחוז שומן בגוף?

 .יםאחוזב ומתבטאאחוז השומן בגוף מתייחס לכמות מסת השומן בגוף ביחס למשקל הגוף הכולל 

 X  100 אחוז שומן בגוף )%( = }מסת שומן בגוף )ק"ג( / משקל גוף )ק"ג({

 .כםכדי להעריך את אחוזי השומן בגופ BIמשתמש בשיטת  BF508 -ה משקל

 ומן בטני או כשומן תת עורי.בגוף, הוא מסווג כשנמצא בהתאם למקום בו השומן 

 טני?מהי רמת שומן ב

 שומן בטני = שומן סביב האיברים הפנימיים

קשר הדוק לעלייה ברמות השומן  יותר מדי שומן בטני נחשב לקשור
הדם, מה שעלול להוביל למחלות שכיחות כמו יתר שומן בדם מחזור ב

האינסולין להעביר אנרגיה מזרם הדם  פוגע ביכולתמצב הוסוכרת, 
ולהשתמש בו בתאים. על מנת למנוע או לשפר מצבים של מחלות שכיחות, 

לת. אנשים לרמה מקובהבטני חשוב לנסות ולהפחית את רמות השומן 
בטן גדולה. עם זאת, זה להיות בעלי גבוהות נוטים בטני רמות שומן  בעלי

גבוהות עלולות להוביל להשמנה בטני לא תמיד המקרה ורמות שומן 
במשקל תקין( טנית מטבולית. השמנת יתר מטבולית )השמנת יתר ב

 אדם הואאותו רמות שומן גבוהות מהממוצע, גם אם משקלו של משמעותה 
 לגובהו.נמוך מן הרצוי או תקין 

 

 

 

 

 מהו שומן תת עורי?

 שומן תת עורי = שומן מתחת לעור

שומן תת עורי מצטבר לא רק סביב הבטן אלא גם סביב הזרועות 
 והירכיים ויכול לגרום לעיוות של פרופורציות הגוף. המותנייםהעליונות, 

סברה קשורה ישירות לעלייה בסיכון למחלות, ישנה  ואף על פי שאינ
. שומן תת עורי נוספיםסיבוכים גורם לא מגביר את הלחץ על הלב וושה

  זה, אך הוא כלול באחוז השומן בגוף. משקלאינו מוצג ב

 

 

 עשויות להיות שונות מאחוזי השומן בגוף בפועלהמשוקללות התוצאות בגינה הסיבה ש

עשוי להיות שונה משמעותית מאחוז השומן בגוף בפועל זה  משקלנמדד על ידי האחוז השומן בגוף 
 במצבים הבאים:

 גבוה /כושר גוף או ספורטאים בעלי העוסקים בפיתוח חום / הסובלים מ( / אנשים 81קשישים )מעל גיל 

חולים העוברים דיאליזה / חולי אוסטיאופורוזיס הסובלים מצפיפות עצם נמוכה מאוד / נשים בהריון / 
 .נפיחותהסובלים מאנשים 

 הגוף ו/או הרכב הגוף. ייחס נוזלבהבדלים אלו עשויים להיות קשורים לשינוי 

 

 שומן בטני

 
 שומן תת עורי

 

 עמוד השידרה            

 (MRIדוגמה לשומן בטני )דימות 

 

 שומן בטני

 שומן תת עורי 

 

 עמוד השידרה            

 (MRIדוגמה לשומן בטני )דימות 
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 משקלרת ההכ .1

 
 

 סוללותוהחלפת הכנסה  .2
 

 בגב היחידה הראשית. ותהסוללתא את מכסה  ופתח .1

כדי  ותהסוללתא על הלשונית של מכסה  צולח (1
 .ולשחרר אות

 למעלה כמוצג. וו אותכמש (2

 

 

הכניסו את הסוללות כאשר הקוטביות  .2
 בכיוון הנכון לפי הסימון בתא הסוללות.

 

 סגרו את תא הסוללות .3

 תןוהחלפ ותסוללהחיי אורך 

 את ארבע הסוללות בסוללות חדשות. יש להחליף, חלשה כאשר מופיע החיווי סוללה 

 הסוללות.בעת הסרת אישיים המאוחסנים בזיכרון נשמרים גם אם הנתונים ה

 .משקלהאת הסוללות לאחר כיבוי  יפוהחל •

 לפינוי סוללות.המקומיות משומשות בהתאם לתקנות הסוללות את היש לסלק  •

 כשנה )כאשר המדידות נעשות ארבע פעמים ביום(.יחזיקו  AAארבע סוללות  •

 להן אורך חיים קצר יותר. היהלשימוש ניסיון בלבד, יתכן שימכיוון שהסוללות המצורפות מיועדות  •

 יחידת תצוגה
 אלקטרודות אחיזה

 צג
 

 כבל
 תושבת הצג 

 אלקטרודות רגליים

 מבט מלפנים

 כיבוי והדלקה מתג

 לחצנים

לחצן  

 משתמש

 לחצני מעלה/מטה

 לחצן הגדר/מצב

 אורחלחצן 

 יחידה ראשית )פלטפורמת מדידה(

 לשונית
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 הגדרה ושמירת נתונים אישיים .3

 יש להגדיר נתונים אישיים )גיל, מין, גובה( כדי לבצע מדידה של אחוז שומן גוף ורמות שומן בטני.

 משקלהדליקו את ה .1

 kg 0.0יהבהב בצג ולאחר מכן יוצג  CALהחיווי 

 kg 0.0המתינו עד שיוצג  הערה:

 
 

 לבחירת מספר המשתמש האישי. USERלחצו על לחצן  .2

 

 

 

 המספר הנבחר מהבהב על הצג. (1

 

 

 

 לאישור. SET/MODEלחצו על לחצן  (2

 לאחר מכן מוצג גיל ברירת מחדל.
 

 ]להגדרת הגיל[ .3

 שנים 80עד  10טווח ההגדרה: 

 

 כדי להגדיר את הגיל. או לחצן לחצו על לחצן  (1

 

 

 

 לאישור. SET/MODEלחצו על לחצן  (2

 לאחר מכן סמליל המגדר מהבהב על הצג.

  

 ]להגדרת מין וגובה[ .4

 נקבה ואת הגובה באותו האופן. זכר או  הגדירו 

 
 בכך הסתיימו ההגדרות. .על הצגק"ג  0.0 מופיע ,כםלאחר שכל ההגדרות מוצגות לאישור

 בחירת יחידות המדידה

 לשנות את יחידות המדידה המשמשות להגדרות הגובה והמשקל. ניתן

 kg 0.0יהבהב בצג ולאחר מכן יוצג  CALהחיווי  .משקלהדליקו את ה .1

 kg 0.0המתינו עד שיוצג 

 מהבהבים על הצג. kg -ו lbעד שיופיעו  לחצו לחיצה ארוכה על לחצן  .2

 

 כדי לבחור קילוגרם או ליברות. לחצו על לחצן  .3

 (IN( לאינצ'ים )CMזו תשתנה אוטומטית הבחירה בין סנטימטרים )בבחירה 

 לאישור. SET/MODEלחצו על לחצן  .4

כל מדידות הגובה והמשקל מוצגות באמצעות יחידות המדידה החדשות. השינוי נשאר בתוקף עד 
 אותו שוב. ושתשנ
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 . הגדרה ושמירת נתונים אישיים3

 שינוי הנתונים האישיים

 משקלהדליקו את ה .1

 kg 0.0יהבהב בצג ולאחר מכן יוצג  CALהחיווי 

 kg 0.0המתינו עד שיוצג 

 לבחירת המספר האישי. USERלחצו על לחצן  .2

 המספר האישי מהבהב פעם אחת בצג. (1

 לאישור. SET/MODEלחצו על לחצן  (2

 לאחר מכן יוצג הגיל המוגדר בצג.
 

לאישור.  SET/MODEואז לחצו על לחצן  או  הגדירו מחדש את הנתון הנבחר בעזרת הלחצנים  .3

 החיווי על הצג יציג גיל, מין וגובה לפי הסדר.

 

 הנתונים האישייםמחיקת 

 משקלהדליקו את ה .1

 kg 0.0יהבהב בצג ולאחר מכן יוצג  CALהחיווי 

 kg 0.0המתינו עד שיוצג 

 לבחירת המספר האישי. USERלחצו על לחצן  .2

 המספר האישי מהבהב פעם אחת בצג. (1

 לאישור. SET/MODEלחצו על לחצן  (2

 לאחר מכן יוצג הגיל המוגדר בצג.
 

 מחקו את הנתונים האישיים. .3

 שניות לפחות. 2במשך  GUESTלחצו על לחצן 

 יוצג והנתונים האישיים יימחקו מן הזיכרון. Clrהחיווי 

 

 

 

 כיבוי והדלקהמתג 

 יכבה אוטומטית בתנאים הבאים: משקלה

 .על הצגק"ג  0.0 צגתתוך דקה אחת מה משקלבאם לא נעשה שימוש  .1

 דקות בעת הזנת נתונים אישיים. 5אם לא הוזן מידע במשך  .2

 דקות לאחר הצגת תוצאות המדידה. 5במשך  משקלבאם לא נעשה שימוש  .3

 משקל בלבד.בעת מדידת  המדידה( דקות לאחר הצגת 5חמש ) .4
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 ביצוע מדידה .4

 ויישר. יחלבצע מדידות על משטח קשכדי להבטיח תוצאות מדידה מדויקות, יש 

 משקלהדליקו את ה .1

 kg 0.0יהבהב בצג ולאחר מכן יוצג  CALהחיווי 

על הצג, יופיע חיווי  kg 0.0לפני שמוצג  משקלאם תעלו על ה הערה:

  .Errהתקלה 

 הצג ממקומה.ת הוציאו את יחיד kg 0.0לאחר שמופיע  .2

על הצג. אחרת משקל יחידת  kg 0.0אין להוציא את יחידת הצג ממקומה לפני שמוצג  הערה:

 התצוגה יתווסף למשקל שלכם ויגרום למדידה לא מדויקת.

 בחרו מספר אישי .3

בזמן שאתם אוחזים ביחידת התצוגה. המספר הנבחר יופיע על הצג ויהבהב  USERלחצו על לחצן 

 פעם אחת.

 אם מופיע החיווי הבא:

 
לשמירת  3בסעיף  נו. עייהנבחרמספר הפרופיל האישי שמורים תחת לא  כםהנתונים האישיים של

 נתונים אישיים.

 (:אורחאם אין נתונים אישיים המאוחסנים ביחידה )מצב 

 בעת החזקת יחידת התצוגה. GUESTלחצן על  צולח .1

 .על הצגמופיע  G חיוויה .2

, הגדרת ואחסון 3בסעיף  4עד  3בשלבים  נואת הנתונים האישיים )גיל, מין וגובה(. עיי וריהגד .3
 נתונים אישיים.

 התחלת מדידה .4

את כפות הרגליים על  ועל היחידה הראשית והניח עלובעת החזקת יחידת התצוגה,  (1
 באופן שווה. מפוזראלקטרודות כף הרגל כאשר המשקל 

 

 בהב פעמיים.ההמשקל תציג את המשקל ואז תוצאת י הצג

 הבטניואת רמת השומן  כםתחיל למדוד את אחוז השומן בגופי משקלהלאחר מכן, 

ביחס מעלות  90את הזרועות בזווית של יש לפשוט וליישר , על הצג STARTכאשר מופיע  (2

 , כמתואר בעמוד הבא.ףלגו

 

 סרגל התקדמות המדידה בתחתית הצג יופיע בהדרגה, משמאל לימין.

ניתן לרדת מן לאחר סיום המדידה, המשקל מוצג שוב. בשלב זה  (3
 .המשקל

 
 לבחינת תוצאות המדידה. 4בסעיף  5ראו שלב 
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 תנוחה נכונה למדידה

 אחזו היטב באלקטרודות.

 תנוחות שיש להמנע מהן בזמן מדידה

לאחר מדידת  

 המשקל

לאחר מדידת עמדו כאשר 

הגב והברכיים ישרים 

 והביטו ישר קדימה.

יש להרים את הזרועות למצב אופקי 

וליישר את המרפקים. הרימו את 

 מעלות ביחס לגוף. 90 -עד להזרועות 

 החזיקו את הצג כך שתוכלו לראות אותו.

עלו על היחידה הראשית ברגליים  

 יחפות.

יש לוודא כי העקבים מונחים כפי  •

המוצג. עמדו כאשר המשקל  

שלכם מחולק באופן שווה על  

 הפלטפורמה.

 עקבים

אחזו באלקטרודות  

היד החיצוניות היטב  

 עם הקמיצה והזרת.

אחזו באלקטרודות היד  

הפנימיות היטב עם  

 האגודל והאצבע המורה.

הניחו את האמה 

בשקע שבגב 

 אלקטרודות היד.

תזוזה בזמן  

 מדידה

זרועות גבוהות או   זרועות כפופות

 נמוכות מדי

עמידה על קצה   ברכיים מכופפות צג כלפי מעלה

 המכשיר
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 ביצוע מדידה. 4

 המדידה. תבחינת תוצאו .5

כדי להציג את תוצאות המדידה הרצויות. התצוגה משתנה עם כל לחיצה על  SET/MODEלחצן על צו לח

 שוב(< משקל ) BMIשומן < שומן בטני <  באופן הבא: SET/MODEכפתור 

 

 פענוח תוצאות אחוז שמון גוף

 (גבוה מאד++ ) (גבוה+ ) (נורמלי) 0 (נמוך) - גיל מין

 נקבה

20 - 39 < 21.0% 21.0 - 32.9% 33.0 - 38.9% ≥ 39.0% 

40 - 59 < 23.0% 23.0 - 33.9% 34.0 - 39.9% ≥ 40.0% 

60 - 79 < 24.0% 24.0 - 35.9% 36.0 - 41.9% ≥ 42.0% 

 זכר

20 - 39 < 8.0% 8.0 - 19.9% 20.0 - 24.9% ≥ 25.0% 

40 - 59 < 11.0% 11.0 - 21.9% 22.0 - 27.9% ≥ 28.0% 

60 - 79 < 13.0% 13.0 - 24.9% 25.0 - 29.9% ≥ 30.0% 

 .המכונים הלאומיים לבריאותשל ארגון הבריאות העולמי ו BMIמבוסס על הנחיות 

 2000ספטמבר  ,72, מהדורה כתב העת האמריקאי לתזונה קלינית, .Gallagher et alמבוסס על 

 

 פענוח תוצאות רמות שומן בטני

 סיווג רמת שומן בטני

 )נורמלי( 0 1-9

 + )גבוה( 10-14

 ++ )גבוה מאד( 15-30

 Omron Healthcareלפי נתוני 

 

 

 

 

 

 אחוז שומן גוףסיווג 

 

 BMIסיווג 

 אחוז שומן גוף

 רמת שומן בטני

 רמת שומן בטניסיווג  
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 מדידת משקל בלבד. 5

 BMIפענוח תוצאות 

BMI 
BMI ( סיווג לפי ארגון

 (הבריאות העולמי
 BMIדירוג  BMIסרגל סיווג 

BMI < 18.5 - (תת משקל) 

 7.0 - 10.7  

10.8 - 14.5  

14.6 - 18.4 

18.5 ≤ BMI < 25 0 (נורמלי) 

 18.5 - 20.5 

20.6 - 22.7 

22.8 - 24.9 

25 ≤ BMI < 30 ( +משקל יתר) 
 25.0 - 26.5  

26.6 - 28.2  

28.3 - 29.9 

 

BMI ≤  30  (השמנת יתר++ ) 
 30.0 - 34.9 

35.0 - 39.9 

40.0 - 90.0 

 על ידי ארגון הבריאות העולמי.המוצעים השמנת יתר קביעת לעיל מתייחסים לערכי  המצויניםהמדדים 

 .משקללאחר אישור התוצאות, כבו את ה .6

 דקות. 5יכבה אוטומטית לאחר  משקלבמקרה ששכחתם לכבות, ההערה: 

 מדידת משקל בלבד .5

 

 משקלהדליקו את ה .1

 kg 0.0יהבהב בצג ולאחר מכן יוצג  CALהחיווי 

     על הצג, יופיע חיווי  kg 0.0לפני שמוצג  משקלאם תעלו על ה הערה:

  .Errהתקלה 

  .משקלניתן לעלות על ה kg 0.0כאשר מופיע  .2

 בחינת תוצאות המדידה. .3

 מוצג ומהבהב פעמיים כדי לציין שהמדידה הושלמה. המשקל

 את תוצאת המדידה על ידי הוצאת יחידת התצוגה. חוןניתן גם לב הערה:

 .ותווכבו א משקלרדו מן הלאחר סיום המדידה,  .4
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 חיווי תקלה .6
 

 פתרון סיבה חיווי תקלה

 

אינן  הרגלייםכפות הידיים או 
 עם האלקטרודות. יציבבמגע 

ל הרגליים היטב עכפות הידיים או  את צולח
בסעיף  נו. )עייבצעו מדידההאלקטרודות, ואז 

4). 

 

תנוחת המדידה שגויה או שכפות 
 יציבאינן במגע  הרגלייםהידיים או 

 עם האלקטרודות.

. רגלייםמבלי להזיז ידיים או  בצעו מדידה
 .(4בסעיף  נו)עיי

 

יבשות  הרגלייםכפות הידיים או 
 מדי.

במגבת  הרגלייםהרטיבו את כפות הידיים או 
 רטובה ואז חזרו על המדידה.

 

מחוץ לטווח הגוף ערכי הרכב 
 המדידה.

הגיל, המגדר והגובה נתוני ש ואנא וודא •
 נו. )עיייםהמאוחסנים כנתונים אישיים נכונ

 .(9בסעיף נתונים בהגדרת 
היחידה הראשית אינה יכולה למדוד את  •

המדידה שלה, גם  הרכב הגוף מחוץ לטווח
 אם הגדרות הגיל, המין והגובה נכונים.

 

 פעולה לא תקינה.

 על המדידה. ושוב את הסוללות וחזר וסיהכנ

עם  צואם שגיאה זו עדיין מתרחשת, התייע

 .OMRONנציג השירות של 

 

לפני  משקלהעל  םדרכת
 ק"ג. 0.0הציגה שהתצוגה 

לאחר רק על היחידה הראשית יש לדרוך 
 .בצג ק"ג 0.0הצגת 

את היחידה הראשית לפני  הזזתם
 ק"ג. 0.0הראתה שהתצוגה 

זיז את היחידה הראשית עד שהתצוגה אין לה
 ק"ג. 0.0מראה 

בזמן מדידת  כםאת גופ םהזזת
 משקל הגוף.

 אין לזוז בזמן מדידת משקל הגוף.

או ק"ג  150הוא  כםהמשקל של
 .יותר

ק"ג ומעלה הוא מחוץ  150משקל גוף של 
 יםיכול כם. אינזה משקללטווח המדידה של 

 .זה משקלבלהשתמש 

 

 פתרון תקלות .7
 

תחילה שאף מכשיר חשמלי אחר אינו  ושלהלן מתרחשות במהלך המדידה, בדק שבו התקלותבכל מקרה 
 בטבלה שלהלן. נואם הבעיה נמשכת, עיי ס"מ. 30נמצא במרחק של 

 פתרון סיבה תקלה

הערך המוצג של הרכב הגוף 
 הוא גבוה או נמוך באופן חריג.

 ראו "מידע בדבר הרכב גוף"

דקות לאחר  5 -כבה כ משקלה
אישור משקל הגוף ולפני 

ורמת שנמדד אחוז השומן 
 .השומן הבטני

במספר הפרופיל  םלא בחרת
אורח.  האישי הנכון או במצב

לא  G מספר הפרופיל האישי או)

 ביחידת התצוגה.(מוצג 

את מספר הפרופיל האישי  ובחר
 נועייאורח )הנכון או במצב 

 .(4בסעיף 

 משקלהלא מוצג דבר כאשר 
 מופעל.

 את הסוללות. וסיהכנ .משקלבסוללות אין 

 .כראויאת הסוללות  וסיהכנ כראוי. הקוטביות הסוללות אינ

 .ריקותהסוללות 
את כל ארבע הסוללות  יפוהחל

 .(2בסעיף  נו)עיי. ותבחדש

הכבל המחבר בין היחידה 
הראשית ליחידת התצוגה פגום 

 או שחוק.

צרו קשר עם נציג השירות 

 .OMRONהקרוב ביותר של 
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 משקלה כיצד לטפל ולאחסן את .8

 משקלהכיצד לנקות את 

 נקי לפני השימוש. משקלתמיד על ה ושמר 

 במים ספוגה במטלית לחה  והצורך, השתמשבמידת  את היחידה הראשית במטלית יבשה ורכה. ונגב
 במטלית יבשה. ואותה היטב לפני ניגוב היחידה, ואז יבש וחומר ניקוי וסחטבאו 

  בו בחלקים אחרים של היחידה. אין להשתמשלהשתמש באלכוהול לניקוי האלקטרודות, אך ניתן 

 כדי לנקות את היחידה. מדלל בנזן אובשתמש אין לה 

 טיפול ואחסון

 את יחידת התצוגה ביחידה הראשית כמוצג. נואחס 

 לא לקמט את הכבל. ודיבעת אחסון יחידת התצוגה, הקפ 

 

 אחסן את היחידה בתנאים הבאים:אין ל 

  ,משקללחדור ללחות או מים עלולים במקום שבו לחות 

 טמפרטורות גבוהות, אור שמש ישיר או מקומות מאובקים 

  פתאומיותלזעזועים או רעידות סכנה מקומות עם 

 .במקומות בהם מאוחסנים כימיקלים או בהם קיים גז מאכל 

 במקרה של ספק . מוצר זה מכויל בזמן הייצור. שלא על ידי איש מקצועבצע תיקונים מכל סוג אין ל
כל  משקלאת הלבדוק מורשה. באופן כללי מומלץ  OMRONקשר עם מפיץ  ובדיוק במדידות, אנא צר

 ודיוק נכון. שנתיים על מנת להבטיח תפקוד
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 לניתוח הרכב גוף משקל קטגוריית מוצר

 משקל הרכב גוף תיאור מוצר

 BF508 (HBF-508-E) דגם )קוד(

 ק"ג 0.1ק"ג במרווחים של  150עד  0  משקל גוף: תצוגה

 0.1%במרווחים של  60.0%עד  5.0 אחוז שומן גוף: 

 BMI:  7.0  0.1במרווחים של  90.0עד 

  1רמות במרווחים של רמה  30 רמת שומן בטני: 

 :BMIסיווג  

 12)נורמלי( / + )משקל יתר( / ++ )השמנת יתר( עם  0)תת משקל( /  -
 רמות של סרגל תצוגה

 סיווג אחוז שומן גוף: 

רמות של  12)נורמלי( / + )גבוה( / ++ )גבוה מאד( עם  0)נמוך( /  -
 סרגל תצוגה

 סיווג רמת שומן בטני: 

 רמות של סרגל תצוגה 9)נורמלי( / + )גבוה( / ++ )גבוה מאד( עם  0

 ס"מ 199.5עד  100.0 גובה: 

 שנים 80עד  10 גיל: 

 זכר/נקבה מין: 

 אינץ'(-יחידות מידה: ק"ג )ס"מ( / ליברות )רגל  * 

 18הוא הבטני וסיווג רמת השומן הבטני טווח הגילים לרמת השומן   * 
 .שנים 80עד 

 שנים. 79עד  20טווח הגילים לסיווג אחוזי השומן בגוף הוא   * 

 ק"ג 0.4 ±ק"ג:  40.0ק"ג עד  0.0 דיוק שקילה

 1% ±ק"ג:  150.0ק"ג עד  40.0

 3.5% אחוז שומן גוף (SEEדיוק )

 רמות 3 רמת שומן בטני

 שנים 5 אורך חיי מוצר

 )ניתן להשתמש בסוללות אלקליין( AAסוללות  4 מקור כח

 כאשר משתמשים בסוללות מנגן בארבע מדידות ביום(כשנה אחת ) אורך חיי סוללות

טמפרטורה  –תנאי הפעלה 
 / לחות / לחץ אוויר

 1060עד  700לחות יחסית )ללא עיבוי( /  85%עד  40°C  /30+ עד 10

 פסקל

טמפרטורה /  –תנאי אחסון 
 לחות / לחץ אוויר

 1060עד  700לחות יחסית )ללא עיבוי( /  95%עד  60°C  /10עד  -20

 פסקל

 ציוד רפואי בעל מקור כח פנימי הגנה כנגד התחשמלות

 )אלקטרודות יד, אלקטרודות רגל( BFמסוג  רכיב תפעולי

 IP IP21דירוג 

 .IEC 60529 לפי תקן נותמגההוא דרגת  IP* סיווג 

מ"מ כמו אצבע  12.5מפני עצמים זרים מוצקים בקוטר  ןמוגזה  משקל
 נופלים אנכית.המים  ףמפני חדירת טפטו ןמוגמכשיר זה . יותר וגדול

 ק"ג בקירוב )כולל סוללות( 2.2 משקל

 )ע( מ"מ  X 147)ג(  X 35)ר(  300 יחידת צג: מידות

 )ע( מ"מ X 327)ג(  X 55)ר(  303 יחידה ראשית:

 , מדריך שימוש, תעודת אחריות.AAסוללות מנגן  4משקל הרכב גוף,  האריזה תכולת

 יתכנו שיוניים במפרט הטכני ללא הודעה מראש. הערה:

 

 מכשירים רפואיים(.) EC 93/42/EECהתקן  עומד בדרישותמכשיר זה 
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 האריזה או במדריך השימוש ביאור הסמלים אשר, בהתאם לדגם, עשויים להימצא על המוצר עצמו, על

 
 BFמסוג  –רכיב תפעולי 

רמת מוגנות מפני התחשמלות 
 )זליגה(

 
 מספר סידורי

 IECדרגת מוגנות חדירה על פי תקן  
60529  

 מגבלת טמפרטורה

 
 CEסימול 

 
 מגבלת לחות

 

 GOST-Rסמליל 
 

 מגבלת לחץ אטמוספרי

 

תאימות סמל עמידה בדרישות 
 אירואסית

 זרם ישיר 

 

 על המשתמש לעיין במדריך

 

אם הנכם אין להשתמש במוצר זה 
קוצב לב, לב  כגוןרפואי  נושאים שתל

או מערכות  ותמלאכותי, ריאות מלאכותי
 אלקטרוניות אחרות. הצלת חיים

: ארבע הספרות האריזהעל גבי תווית הדירוג ו המוטבעסידורי, התאריך ייצור המוצר משולב במספר 
 חודש הייצור. -הספרות הבאות  2, הראשונות הן שנת הייצור

 

 

 

 סילוק נכון של מוצר זה

 )פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני( 

עם פסולת השליך מוצר זה יחד מצביע על כך שאין ל הנלווית ספרותהסימון זה המוצג על המוצר או על 
אדם כתוצאה מפינוי בני . כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות מוצרביתית אחרת בסוף חיי ה

באחריות כדי לקדם  ואות ומסוגי פסולת אחרים ומחזרמוצר זה  ודיפסולת בלתי מבוקרת, אנא הפר
 .הטבעקיימא במשאבים -שימוש בר

קבלת ל רכשו מוצר זה, או עם השלטון המקומי,אצלו על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם המשווק 
 לקחת פריט זה למיחזור בטוח לסביבה.ניתן פרטים היכן וכיצד 

משתמשים עסקיים לפנות לספק ולבדוק את התנאים וההגבלות של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר על 
 זה עם פסולת מסחרית אחרת.

 מוצר זה אינו מכיל חומרים מסוכנים.

 לפינוי סוללות. המקומיותתבצע בהתאם לתקנות יסילוק סוללות משומשות 

 

 (EMCמידע חשוב בנושא תאימות אלקטרו מגנטית )

תאימות אלקטרו מגנטית  עומד בתקן .OMRON HEALTHCARE Co., Ltdמכשיר זה המיוצר על ידי 

EN60601-1-2: 2015 EMC. 

בכתובת המוזכרת  OMRON HEALTHCARE EUROPEזה זמין באתר  EMCתיעוד נוסף בהתאם לתקן 

 healthcare.com-www.omronבמדריך זה או באתר 

 

 

http://www.omron-healthcare.com/
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 יצרן

 

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-
 יפן 0002

 נציג באיחוד האירופי

 

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. 

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorpהולנד , 

www.omron-healthcare.com 

 .OMRON HEALTHCARE UK LTD חברות בנות

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG ,
 אנגליה

healthcare.com-www.omron 

OMRON MEDIZINTECHNIK 
HANDELSGESELLSCHAFT mbH 

Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheimגרמניה , 

healthcare.com-www.omron 

OMRON SANTE FRANCE SAS 

3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne ,
 צרפת

healthcare.com-www.omron 

 

 

 תוצרת סין

http://www.omron-healthcare.com/
http://www.omron-healthcare.com/
http://www.omron-healthcare.com/

