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 مقدمه -1-1

 ریمختلف نظ یها یتکنولوژتوسط  یمدل سه بعد یبازساز اسکنرهای سه بعدی بدن از طریق

 ،(3D Depth Measurement) یسنجش عمق سه بعد ،(Structured Light) افتهینور ساختار 

بدن انسان به  یسنج کریو پ یارگونوم یبررس یبرا ،موارد ریو سا (Stereo Vision) ویاستر دید

آن  راتییاز بدن شما و تغ یواقع یسه بعد ریتصو کی ایآن یدستگاه اسکنر سه بعد د.نرویکار م

 بیترک مقادیرقادر است تا  نیهمچن کند. یبدن را استخراج م قیدق یاندازه ها ایدهد. آن یارائه م

و احتمال ابتال به  یسالمت تیبدن و وضعو فرم اسکلتی شکل  ،یسالمت یشاخص ها ،یبدن

سه  یها نیو دورب ریپردازش تصو شرفتهیپ یدستگاه از تکنولوژ نیا .ندها را محاسبه ک یماریب

 شرفتهیدستگاه پ ایآن .کند یبا دقت باال و قابل اعتماد عرضه م یجیکند و نتا یاستفاده م یبعد

 گرفته است. یشیرقابت کرده و از آنها پ یخارج یاست که با تمام مدل ها ایران دیو تول

 سازی نمایند. ادهیدستگاه پ نیاستانداردها را در ا نیتراند باالتوانسته این شرکتمتخصصان 

 اطالعات عمومی -1-2

 یها نهیبدن در زم راتییتغ یریگیو پ یریدر راه ثبت، اندازه گ یتحول ا،یآن یسه بعد اسکنر

 یو سنت یمعمول یریاندازه گ یروشها یبرا ینیگزیجا کردیو تناسب اندام با رو یمختلف پزشک

اسکنر،  نیدر ا ریو پردازش تصو یسه بعد نیمدرن دورب یکرده است. استفاده از تکنولوژ جادیا

ها، )دورها، حجم مختلف بدن یقسمت ها یریبدن، اندازه گ تیوضع یقادر به بررس اآن ر

ترکیبات بدنی و فرم اسکلتی محاسبه  ،یسالمت ی، محاسبه شاخص هاها(ها و طولمساحت

توان به نقش آن در سالمت و تناسب اندام، استفاده از  یم ایآن ی. از جمله کاربردهاساخته است

 اشاره کرد. سالمت و... ،پزشکی ک،یپالست یدر جراح یمدل سه بعد

 :استضروری  زیر موارد استفاده از دستگاه اسکنر سه بعدی بدن آنیا توجه به هنگام در 

  متر  2الی  1کیلوگرم و قد بین  200الی  10این دستگاه جهت اسکن افراد با وزن بین

 مورد استفاده قرار گیرد.

 که آموزش کاربری دستگاه  این دستگاه توسط متخصصین تغذیه و فیزولوژی ورزشی

اند قابل استفاده می باشند. سایر کاربران که قصد استفاده از این یا را گذراندهاسکنر آن
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که توسط متخصصین  ،دستگاه را دارند ملزم به گذراندن دوره آموزش کاربری دستگاه

 شرکت ارائه می شود می باشند.این 

 ندارد یجانب یدر دستگاه ها رییبه تغ ازنی و بوده مستقل دستگاه. 

 دون محدودیت  در تعداد ورزشی بهای مجموعههای تغذیه یا یکنیکل این دستگاه در

مکانی به مکان جابجایی از یک  یتو قابل بودهدفعات کاربری در طول روز قابل استفاده 

به شرط آنکه  تمام شرایط ایمنی از قبیل جابجایی ایمن، فضای مورد نیاز را دارد، دیگر 

 رعایت شده باشد.  در آن برق مناسبجهت جانمایی و ورودی 

 

  و نمایشی عالئم اختصاری -1-3

 BMI: Body Mass Index یشاخص توده بدن

 WHR: Waist-Hip Ratio نسبت کمر به لگن

 WHtR: Waist - Height Ratio نسبت دور کمر به قد

 FMI: Fat Mass Index شاخص توده چربی

 FFMI: Fat-Free Mass Index شاخص توده بدون چربی

 VAT: Visceral adipose tissue بافت چربی احشایی

 عالئم اختصاری-1جدول 

 باشد خواندن کتابچه راهنما قبل از استفاده اجباری می
 

 Bوسیله پزشکی الکتریکی از نوع 
 

 Class IIکالس دستگاه 
 

 مخصوص دستگاه استفاده شود کابل برقحتما از 
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 نمایشیعالئم -2جدول 

 

 قوانین محیط زیست -1-4

در تولید این دستگاه از مواد فیزیکی و شیمیایی خطرناکی استفاده نشده است ولی کلیه مواد 

 .را ندارندقابل برگشت به طبیعت  بکار رفته

 نگهداری دستگاهدمای  +C°45و حد اکثر  +C°5حداقل
 

نگهداری  رطوبت مناسب محیط برای %85و حداکثر %0حداقل 
 دستگاه.

 

 IP22 عدم نفوذ آب و رطوبت به درون دستگاه

 حمل با احتیاط دستگاه
 

 آدرس محل تولید دستگاه
 

 تاریخ تولید دستگاه
 

 شماره سریال دستگاه
 

این محصول حاوی اجزای الکتریکی و الکترونیکی است که ممکن 
 است شامل موادی باشد که امکان تخلیه آنها وجود دارد.

  این محصول را طبق قوانین یا مقررات محلی دفع نمایید.

 شماره کاتالوگ
 

 ایران پزشکی تجهیزات کل اداره طبقه بندی اساس بر B کالس

 CE اروپا اتحادیه استاندارد طبقه بندی اساس بر IIA کالس

 پزشکی کالس

 دستگاه

 ولتاژ خطرناک
 

45°

C 

5°

C 
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به منظور جلوگیری از ورود این مواد به طبیعت و کمک به بازیافت منابع طبیعی پیشنهاد می 

 شود برای دور انداختن دستگاه به قوانین و روشهای بازیافت محلی رجوع شود.

ء ت آنها به محیط زیست و بقایافت بوده و می توان با بازیافرخی از قطعات این دستگاه قابل بازب

 منابع طبیعی کمک رساند.

 ها و هشدارهااحتیاط -1-5

اند ولی برای دسترسی آسان، به ه راهنما عنوان شدهچاغلب اخطارها در جاهای مختلف این دفتر

با پشتیبانی  لطفاًدر صورت هرگونه ابهام  ند.ائیات بیشتر در اینجا آورده شدهطور یکجا و با جز

 گیرید.تماس ب

  باعث تولید گزارش نادرست و صدمه به دیده ناستفاده از دستگاه توسط کاربر آموزش

 دستگاه می گردد.

 .قطعات دستگاه و کابل های برق را از آب دور نگه دارید 

  سال دور نگه دارید. 12قطعات دستگاه و کابل برق را از دسترس کودکان زیر 

  درجه سانتی گراد استفاده شود. 45تا  5محصول باید در محیطی با دمای بین 

 :از کابل برق و لوازم جانبی آسیب دیده برای دستگاه خود استفاده  مخاطره الکتریکی

 نکنید.

 :سکوی اسکن یا برج سنسور را بر روی سطح نا هموار یا نا پایدار قرار  مخاطره سقوط

 ندهید.

 ،خود را از دست ندهید.تعادل  مراقب باشید به هنگام قدم گذاشتن بر روی سکوی اسکن 

 .هرگز بر روی سکوی درحال چرخش قدم نگذارید و یا از روی آن پایین نیایید 

  سیب زدن به اتصاالت جلوگیری آکابل ها را با پوششی بپوشانید تا از زمین خوردن و یا

 کنید.

 ،رعایت دستورالعمل های ذکر شده الزامی است برای استفاده صحیح از دستگاه. 

 زمین روی بر را سکو هرگز ،وزن سنسورهای و ها پایه دیدن سیبآ از جلوگیری برای 

 .کنید بلند را آن جابجایی برای و نکشید
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 .از ریختن آب و سایر مایعات بر روی دستگاه جلوگیری کنید 

  ختن مایعات و شوینده بدنه دستگاه از پارچه مرطوب استفاده شود از ری نظافتبه منظور

 بر روی دستگاه خود داری نمایید. های شیمیایی

 بدنه  نظافتیا مخلوط آب الکل از ماده شیمیایی دیگری جهت  یبجز محلول شیشه شو

 دستگاه استفاده ننمایید.

 هشدار     

 فقط از کابل هایی که همراه با دستگاه به شما ارائه می شود استفاده کنید. 

  از منبع تغذیه برق غیر استاندارد مانند ژنراتور یا مبدل  استفاده نکنید. تنها از برقAC 

 که توسط خروجی استاندارد برق شهری فراهم شده است استفاده کنید.

 چندراهی برق و سایر اتصاالت برقی  سیم سیار، شوید که خروجی برق شهر، مطمئن

 شما دچار اضافه بار نیستند.

 ،تمام کابل ها و سیم  برای کاهش خطر از دست دادن تعادل و یا گره خوردن با کابل ها

هرگز  های برق را مرتب کنید تا افراد با گیر کردن به آنها تعادل خود را از دست ندهند.

 با کابل ها و سیم های برق بازی کنند کودکانزه ندهید اجا

 شود نصب رطوبت از دور و خشک محل در دستگاه 

 نباشد متر 1 از بیشتر برق پریز از دستگاه فاصله 

 نکات مفید برای افزایش کارآمدی -1-6

 ترجیحا بر روی زمین بگذارید تا ) همیشه از دستگاه در یک مکان مسطح استفاده کنید

هنگامی که بر روی سکو  .(ت زمین خوردن و از دست دادن تعادل در امان باشداز خطرا

 گذارید یا از روی آن پایین می آیید مراقب باشید .قدم می

عدم رعایت این اقدامات، می تواند به آسیب جدی و جبران ناپذیر در اثر شوک الکتریکی 

 شما آسیب وارد کند.منجر شود، یا باعث آتش سوزی گردد و به دستگاه 
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  ،توصیه که بوده ای نیازمند کالیبراسیون دورهدستگاه جهت اطمینان از عملکرد صحیح

 گیرد.صورت توسط کارشناسان شرکت سال بار در میشود حداقل یک

  کنید تغذیهمخصوص آن  کابل برقهمیشه دستگاه را با. 

  دمای محیط کار دستگاه بیشتر ازC°54نباشد + 

  ضربه نزنید سنسورهرگز به صفحه 

  جلوگیری کنید سنسوراز تماس اجسام نوک تیز مانند پنس و ... با صفحه 

 محیط کار دستگاه کامالً خشک و بدون گرد و غبار باشد 

  ثابت نصب شوددستگاه در محل. 

 سرویس دستگاه -1-7

 حد سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.او برای سرویس دستگاه لطفاً با

قبل از تماس با واحد سرویس جهت حل مشکالت کار با دستگاه به دفترچه راهنما و بخش عیب 

 و در صورت عدم رفع مشکل با واحد پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید. نمودهیابی این دفترچه رجوع 

ی بهتر و جلوگیری از خطرات احتمالی، برنامه ریزی و انجام تعمیرات پیشگیرانه و یکارا به منظور

 بار در سال بوده به عهده کاربر می باشد. 1ای بر روی دستگاه که حداقل دوره

شامل کنترل اتصاالت و ارتباط بین دستگاه و کامپیوتر  تصدیق عملکرد ایمن و صحیح  دستگاه

 می باشد. دستگاه  سوی کاربراز  بر عهده پرسنل مجرب معرفی شده 

قبل از ارسال ، به منظور جلوگیری از انتقال بی مورد دستگاه به واحد خدمات پس از فروش

 دستگاه  با این واحد تماس بگیرید.

 شرایط گارانتی -1-8

تعمیر یا تعویض  ماه از زمان نصب دستگاه ، 14ای صنعتی سارنگ به مدت شرکت راهکاره

دستگاه و لوازم جانبی معیوب را عهده دار خواهد بود به شرط آنکه موارد خرابی شامل شرایط 

این خدمات گارانتی فقط برای خریدار اصلی سیستم که دستگاه برای  ذکر شده در ادامه نباشد.

 ی گردد.او نصب  شده است اعمال م
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 شرایط خارج از گارانتی-1-7-1

 ،خرابی سیستم بر اثر آتش سوزی یا انفجار با هر منبعی ازجمله اغتشاش و خرابکاری 

سیل یا زمین  طوفان، جنگ یا بروز هر بالی طبیعی شامل صاعقه، وسیله حمل و نقل،

 و...لرزه 

  مجاز غیر  افرادخرابی های ناشی از تعمیر یا دست کاری ایجاد شده توسط 

 استفاده خارج از دستور العمل کاربری( استفاده ناصحیح از دستگاه یا لوازم جانبی( 

 (دستگاه پلمپ) دستگاه پیچهای کردن باز 

 مخدوش بودن برچسب اصلی سیستم حاوی شماره سریال و مدل دستگاه 

  هرگونه اشکال ناشی از: شوک الکتریکی، نوسانات برق، ضربه فیزیکی، شکستگی، ترک

سوختگی، ریختن مایعات یا مواد شیمیایی، تمیزکاری سیستم بدون توجه به  خوردگی،

 و...، حمل و نقل نظافتدستورالعمل 
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 بعدی بدن آنیا سهشرح کلی دستگاه اسکنر  –فصل دوم 
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 جزای تشکیل دهنده ا -2-1

ل آنیا تشکیاسکنر افزار نیا از سه بخش شامل  برج سنسور، سکوی اسکن و نرم آاسکنر سه بعدی 

 شده است.

 (Sensor Towerبرج سنسور)-2-1-1

 ABS (Acrylonitrile Butadieneبرج سنسور از یک بدنه با جنس 

Styrene)  درگاهساخته شده که دارای یک USB3.0  باالست  سرعت

به کامپیوتر و  دریافتی از سنسور انتقال تصویر سه بعدیکه برای 

توسط کنترل برج سنسور و سکوی اسکن استفاده میشود. این درگاه 

به کامپیوتر متصل می شود. وزن برج  USB 3.0 SuperSpeed کابل 

. سنسور استسانتی متر  118.5کیلوگرم و ارتفاع آن  5سنسور تقریبا 

است که دقتی  Microsoft Kinect V2 ته شده در برج به کار گرف

. در سازدمیلی متر را برای اندازه گیری های ما فراهم می 5معادل 

( تعبیه شده که شما را از Head Light) باالی برج یک حلقه رنگی 

 .سازدمیوضعیت های مختلف سیستم آگاه 

 (Scan Platform)سکوی اسکن  -2-1-2

سوژه  تصویر برداری سه بعدی ازهنگام  سکوی اسکن،

تصویر برداری از سوژه از تا آورد به گردش در می راآن 

. سکوی اسکن از تمام زوایا به طور کامل انجام شود

( با برج و کامپیوتر Wi-Fi)ون سیم دطریق  ارتباط ب

کیلو گرم و  17کند. وزن سکو تقریبا ارتباط برقرار می

 Load عدد پایه  6دارای  .سانتی متر است 16ارتفاع آن 

Cell  وزن فراهم می سنجش گرم را برای  25دقتی معادل  اند، کهکه زیر سکو تعبیه شدهاست

 .استثانیه  40دور در 1د. سرعت چرخش سکو نکن
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 ارنرم افز-2-1-3

راهکارهای صنعتی سارنگ شرکت دانش بنیان  آنیا توسط تیم تحقیق و توسعه اسکنر نرم افزار

در هسته پردازشی این نرم  .را دارد قابلیت پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسیو طراحی شده 

های قدرتمندی جهت آنالیز مدل سه بعدی بدن انسان استفاده ها و تکنولوژیافزار از الگوریتم

های متنوعی از پیکر شخص اسکن شده در تحلیلسازد تا شده است که این امکان را فراهم می

قرار دهد. همچنین این نرم افزار طوری طراحی شده که عملیات اسکن با کلیک اختیار کاربر 

 شود. کاربر شروع شده و تمامی مراحل اسکن کامال به صورت خودکار انجام می

 آنیا : نیازمندی های سیستمی جهت  نصب نرم افزار

 به باال  8 ندوزیوسیستم عامل:  -

 4GBحداقل رم:  -

 DirectX11از  یبانیپشت تیبا قابلحافظه گرافیکی  1Gحداقل  پردازنده گرافیکی: -

جهت نصب سیستم عامل و  SSDگیگا بایت حافظه  120فضای ذخیره سازی: حداقل  -

)در صورتی که کاربر تمایل  جهت ذخیره سازی اطالعات HDDگیگا بایت حافظه  500

 HDDبا ظرفیت باالتر استفاده نماید و حافظه نوع  SSDداشته باشد میتواند از حافظه 

 .استفاده نکند(

 نسل هفت به باال Core i3پردازنده:  -

 5Gباند  یبا پهنا USB3.0: درگاه USBدرگاه  -

 لوازم جانبی -2-2

 کد تعداد نوع مصرف نام  ردیف

کابل برق قابلیت اتصال به برق  1

 شهری

چند بار 

 مصرف

1 ANEA- Power Cable  

چند بار  متری USB3.0 2کابل رابط  2

 مصرف

1 ANEA- USB 3.0 cable 
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 حیطه کاربرد:-2-3

 یتوسط تکنولوژ یمدل سه بعد یبازساز یقکه از طر یزیولوژیکیف یکننده ها یلو تحل یهتجز

موارد، اجزاء  یرو سا یواستر یدد ی،سنجش عمق سه بعد یافته،نور ساختار  یرمختلف نظ یها

به کار  یربدن انسان در موارد ز یسنج یکرو پ یارگونوم یبررس یو برا یکنندم یابیبدن را ارز

 :یرودم

 و..( یشناس یپ)تناسب اندام، پرورش اندام، ت یبدن یتترب-

 و...( یباییز یه،)تغذ یپزشک-

 سالمت و...( ی،بهداشت )درمان، حرفه ا-

 و...( یستمیس ی،سازمان ی،شناخت یزیکی،)ف یارگونوم-

 و...( یورزش یومکانیکب ی،شناس یبآس ی،رفتار حرکت یزیولوژی،ف ی،)ورزش درمان یعلوم ورزش-

 مشخصات فنی-2-4

 پلتفرم)سکوی گردان(2-4-1 

 مشخصات فنی شرح عنوان 

 پلتفرم)سکوی گردان(

 جنس بدنه
سفید رنگ از جنس آلومینیوم مقاوم در برابر فشار 

 ABSو 

 ابعاد

 سانتی متر64طول: 

 مترسانتی 64پهنا: 

 سانتی متر12ارتفاع: 

 220V ac,0.1A-100 جریان و ولتاژ ورودی
فیوز مورد استفاده در داخل 

 دستگاه
220V,2A 

برد کنترلی+برد واسط 

 سنسور وزن+ماژول وای فای

 تبدیل داده های سنسور وزن به مقادیر دیجیتال

 کنترل چرخش موتور 

با برج سنسور و نرم افزار  Wifiمدیریت ارتباط 

 مدیریت
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 برج سنسور -2-4-2

 مشخصات فنی شرح عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برج  سنسور

  Kinect v2 دوربین کینکت 
 Color camera Resolution: 

 1920 x 1080 @ 30 fps 
IR Camera Resolution: 

 512 x 424 pixels 
 Color Camera FOV: 
 84.1 x 53.8 degrees  

IR Camera FOV: 
 70.6 x 60 degrees 

 Tilt Motor 
 No 

 Min/Max Distance 
 0.5 – 4.5 m 

Tracked Bodies: 6  
 Tracked Joints: 25  
 USB Standard: 3.0  

سبک وزن و با پایداری  ABSسفید رنگ از جنس  بدنه  برج سنسور

 و مقاومت باال

 سانتی متر 13.5پهنای سر:  ابعاد

 سانتی متر 27پهنای کف:

 سانتی متر 120ارتفاع: 

 USB 3.0 SuperSpeed  پورت خروجی

فیوز مورد استفاده در داخل 

 دستگاه

220V,2A 

 220V ac,0.1A-100 جریان و ولتاژ ورودی
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 توصیف تکنیکی  2-5

ویژگی های اسکنر سه 

 بعدی آنیا

بازه وزن مجاز جهت استفاده از 

 کیلوگرم 200الی  10بین وزن گیری برای افراد  اسکنر

 گرم50± دقت وزن گیری

بازه اندازه )قد( افراد جهت 

 سانتی متر  200سانتی متر،حداکثر  100حداقل  استفاده از اسکنر

ویژگی محل قرار گیری اسکنر 

 آنیا

 یک اتاق به ابعاد

 سانتی متر 310طول  

 سانتی متر 266عرض 

 سانتی متر 250ارتفاع  

 ندارد تشعشع یونی

 ندارد تشعشع غیر یونی

 ندارد فشار)مدت گسیختگی بافت(

 ندارد فشار صوتی

 ندارد  آلودگی زیستی

 ندارد میدان الکترومغناطیسی

 ندارد قابلیت تداخل الکترومغناطیسی

شرایط انبارش و حمل و 

 در بخش مراقبت و نگهداری توضیح داده شده است نگهداری

 اسکننحوه  انجام 

ثانیه بروی سکوی اسکن قرار گرفته تا  45کافی است  

تصویر عمق از تمامی جهات بدن گرفته  700حدود 

درجه بدن  360شود، تجمیع این تصاویر مدل سه بعدی 

را تشکیل می دهد. سپس این مدل سه بعدی با استفاده 

از الگوریتم های پردازش تصویر و آنتروپومتری )سنجش 

د و گزارش وضعیت بدن قابل رویت بدن( تحلیل می شو

 بود.خواهد

دقت اندازه گیری  ابعاد و اندازه 

 بدن

 mm5دقت مطلق:

 ابعاد ناحیه محل اندازه گیری %98دقت نسبی :

ناسازگاری با وسایل دیگر که 

 ندارد  مورد استفاده قرار می گیرند
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 نصب و  راه اندازی - فصل سوم
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 نمایی دستگاه جا نحوه -3- 1
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 جانمایی برج سنسور و سکوی اسکن -3-1-1

اهمیت  اسکن، فضای انجام اسکن بسیار حائزبرای راه اندازی اولیه و داشتن دقت مناسب برای 

از سانتی متر 100ده شود، به شکلی که است. لذا سکوی اسکن باید در مقابل برج سنسور قرار دا

 .اشته باشدله دنتی متر از پشت فاصسا 120و طرفین 

 

تنظیمات  )تنظیمات  تنظیماتبخش  مکان دقیق سکو را می توان با استفاده از گزینه نمایش در

 کادرسکو باید درون  .نماییدنمایش( مشاهده  محل قرار گیری تنظیمات پلتفرم سیستم 

 (A)سبز رنگ قرار گیرد.
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 راهنمایی های مهم جانمایی -3-1-2

 (A).مطمئن شوید که دیواری صاف در پشت سکو قرار دارد

مطمئن شوید که پشت سکو سطوح بازتاب کننده نور طبیعی یا المپی که نور مادون قرمز نشر 

 (B).نداشته باشددهد وجود 

 (Cی اتاق قرار ندهید.)سکوی اسکن را در گوشه

 (Dخالی کنید.) ئشفضای اطراف محل قرارگیری سکو را از هر 

 

سنسورهای وزن گیری هرگز سکو را بر روی و سیب دیدن پایه ها آاخطار: برای جلوگیری از 

 زمین نکشید و برای جابجایی آن را بلند کنید
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 اتصاالت برج و سکو -3-2 

برج سنسور   (B( به درگاه )Aموجود در بسته بندی را مطابق تصویر از سر ) USB 3.0کابل 

 متصل کنید.

  (Cرا به کامپیوتر خود متصل کنید.) USB 3.0در سمت دیگر کابل 

 به پریز برق متصل کنید. ه( برج و از سر دو شاخE( به درگاه)Dیکی از کابل های برق را از سر )

 به پریز برق متصل کنید. ه( پلتفرم و از سمت دو شاخHبه درگاه )  (Dکابل برق دیگر را از سر)

 برق متصل کنید.سکوی اسکن و برج سنسور را همزمان به پریز  توجه:

 

                                                    

 شروع کار با نرم افزار آنیا -3-3

 پنجره آغازین  -3-3-1

( می توانید برای یک مراجعه کننده جدید حساب A)"کاربر جدید"در این صفحه با انتخاب گزینه 

 کاربری بسازید.

( نام یا نام خانوادگی Bدارای حساب کاربری است، در کادر)ای وارد شدن به پروفایل فردی که بر

 ت تمامی کاربران نمایش داده خواهد شد.لیس "*"مورد نظر را جستجو کنید. با وارد کردن 
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می توانید از فایل های موجود در کامپیوتر خود کاربر جدید، با انتخاب  بعد از ورود به صفحه 

با استفاده    خاب کنید یا با کلیک کردن بر روی گزینهعکس انت برای فرد مراجعه کننده 

تصویر  هگزین انتخاببا  کامپیوتر خود از فرد مراجعه کنند عکس بگیرید. Webcamاز 

 .یکن جنسیت می توانید جنسیت فرد را مشخص کنیدآپروفایل حذف می گردد و با انتخاب 

 

 .کنید( مشخصات فردی مراجعه کننده را وارد 1) در کادر های

 : وارد کردن قد به صورت دستی باعث افزایش دقت اندازه گیری می شود.1نکته
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( 3( بر روی کادر)2یکن تقویم)آ: برای وارد کردن تاریخ تولد، بعد از کلیک کردن بر روی 2نکته 

 دو بار کلیک کنید تا بتوانید سال تولد، پس از آن ماه و در آخر روز تولد را انتخاب کنید.

دو امکان تعریف یک شماره برای به یک حساب کاربری است و  شماره تلفن مخصوص هر: نکته

 .متفاوت وجود نداردحساب کاربری 

 وارد کردن پست الکترونیکی اختیاری است.

 در انتخاب جنسیت دقت کنید، چرا که در تعیین ترکیب بدنی تاثیر مستقیم دارد.: توجه

 ستمیس تنظیمات -3-3-2

 را به صفحه تنظیمات هدایت می کند. آیکن چرخ دنده شما

چرخ دنده از صفحه آغازین کلیک کنید. با وارد  آیکنبرای دسترسی به منوی تنظیمات بر روی 

 وارد تنظیمات برنامه شوید. "admin"پسووردکردن 

 

 ،(Bپلتفرم)تنظیمات ، (A)تنظیمات زبان  تنظیماتی که در این صفحه قرار دارند مربوط به

 . هستند (D) ( مسیر پوشه دیتا اسکنC)جانمایی پلتفرم 

 مسیر پوشه دیتا را تغییر ندهید.توصیه می شود 
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 صفحه پروفایل -3-3-3

 :بعد از وارد شدن به پروفایل مراجعه کننده با بخش های زیر مواجه می شویم
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 اسکن شرایط  -3-4

 قبل از شروع اسکن باید نکات زیر را رعایت کرد:

 پوشیدن حداقل لباس

بهترین حالت داشتن لباس زیر جذب است. از آنجایی که هدف  در هنگام اسکن سه بعدی بدن،

واقعی بدن است لذا توصیه می شود با حداقل لباس فرایند اسکن صورت  بدست آوردن اندازه های

لباس  شده باید جذب بدن باشد. توصیه می شود، رنگ گیرد. در غیر این صورت لباس پوشیده

 پوشیده شده مشکی نباشد.

 به همراه نداشتن زیور آالت

، ساعت و ... را در بیاورید. با  دمانند گردنبند، دست بن تقبل از انجام اسکن، هرگونه زیور آال

 صتوجه به اینکه اکثر زیور آالت انعکاس دهنده نور مادون قرمز هستند، به همین دلیل باعث ناق

گردن بند و .... باعث . همچنین وجود اشیا اضافی  چون ساعت، شدن مدل  سه بعدی می شوند

تغییر حجم و اندازه ها خواهند گردید، در نتیجه مقادیر اندازه گیری شده با خطا محاسبه خواهد 

 شد.

 وضعیت گردن

در صورتی که موهای بلند دارید، موهای خود را در باالی سر ببندید ، به شکلی که گردن کامال 

 مشخص باشد

 وضعیت دست ها

اده قرار د بدن در کنار  مقابلمطابق تصویر خود را  های دست

 و در هنگام اسکن ثابت نگه دارید.

 

 ایجاد شرایط یکسان در هر دوره اسکن

توصیه میشود در هر اسکن، جهت جلوگیری از ایجاد خطای 

آماری در بررسی ها، وضعیت شکمی مشخص و یکسانی داشته باشد؛ لذا پیشنهاد میشود حداقل 
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د باید فرد نباش مهیاساعت پس از وعده غذایی، اسکن انجام شود. چنانچه امکان این موضوع  4

 داشته باشد.مورد نظر در هر اسکن وضعیت شکمی مشابهی 

 سکنانحوه  -3-5

: لطفا قبل از اجرای برنامه و شروع مراحل اسکن حتما از اتصال سیستم خود به نکته بسیار مهم

اسکن  ،بدیهی است در صورت عدم ارتباط سیستم اطمینان حاصل نمایید.  Wifiپلتفرم از طریق 

 شد. مواجه خواهیدعدم ارتباط با پلتفرم انجام نخواهد شد و با پیغام 

به پروسه اسکن ،با  نبعد از وارد شد برای شروع یک اسکن بر روی گزینه اسکن کلیک کنید.

 :مراحل زیر روبه رو می شوید

 

 (Aبرج و سکو بررسی می شود.) اتصال سیستم،

می شوند و سکو در وضعیت خانه قرار میگیرد. قرار گیری  تنظیمسنسور های وزن گیری سکو، 

 میگیرد.  در وضعیت خانه به این معنی است که سکو در راستای برج قرار

 وارد مرحله وزن گیری می شود.سیستم  

 نمایش داده می شود. و هدالیت برج به رنگ بنفش در میاید.  (Bصفحه )
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سپس در مکان  وسکو  وسط . ابتدا پای خود را دردر این مرحله فرد بر روی سکو قرار می گیرد

 دهد.مشخص شده قرار می

 

زیرا  وان نباید فرد بر روی سکو قرار گیرد.نبه هیچ ع،  تا قبل از مشاهده صفحه وزن گیری:1نکته

 .می شودتنظیم سنسورهای وزن باعث خطا در 

به همین دلیل تا زمانی که  ی تعادلی انجام میشود.به شیوه Anea 3D : وزن گیری در2نکته

 شود.تعادل بین سمت چپ و راست بدن بر قرار نشود وزن گیری انجام نمی

 (Cمی شوید.) هادستبعد از انجام وزن گیری، وارد مرحله اعتبار سنجی 
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برای شروع اسکن نیاز است که بدن در حالت ارگونومی قرار بگیرد. وضعیت ارگونومی، وضعیتی 

برای قرار گیری در چنین وضعیتی  دازه گیری های آنتروپومتریک انجام می شود.است که در آن ان

دست های خود را مشت کرده و در فاصله مناسبی از بدن و در راستای بدن خود نگه دارید. اگر 

را  (Dدر صفحه مانیتور خود، شکل) راپرا توفرد در حالت درست ارگونومی قرار گرفته باشد، 

پس از آن اسکن شروع می مثلث سبز رنگ روی دست فرد قرار میگیرد و  میبیند که در آن دو

  (Eشود. اگر در وضعیت درستی قرار نگرفته باشد مثلث ها به رنگ های دیگر در می آیند.)

همچنین رنگ هدالیت نیز راهنمای فرد است. رنگ سبز به معنی درست قرار گرفتن دست و 

 ت بدن است.رنگ قرمز به معنی نادرستی آن در هر سم
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بعد از تایید وضعیت ارگونومی توسط نرم افزار، فرایند اسکن شروع می شود. در هنگام اسکن فرد 

داشته ثابت نگه و رو به جلو باید سر در این زمان باید ثابت بماند و تنفس معمولی داشته باشد. 

 .شود

 

 .پایان اسکن، فرد می تواند راحت باشد و از سکو پایان بیاید بعد از
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بعد از اتمام فرایند پردازش اطالعات ، مدل سه بعدی ساخته شده از فرد به شما نمایش داده می 

شود و شما با بررسی مدل با زدن گزینه تایید آن را ذخیره می کنید و با انتخاب گزینه انصراف، 

کنید. در صورتی که مدل ساخته شده اندازه های غیر واقعی داشت  حذف میرا مدل سه بعدی 

 یا دارای نقص بود و یا به طور خالصه مدل کامل نبود از ذخیره آن خودداری کنید.

 

 بعد از تایید و ذخیره ی مدل سه بعدی ، وارد حساب کاربری فرد می شوید.
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 صفحه سالمت-3-6

فرد نمایش داده می شود. در قسمت باالیی پنجره خرین وضعیت آ خالصه ای از در این صفحه

، حجم بدن  WHRو   BMIسالمت می توانید آخرین وضعیت درصد چربی ، وزن ، شاخص های 

 و اندازه دور شکم فرد را مشاهده کنید.

 

 راهنمای صفحه سالمت:

(A خالصه )ای از محیط قسمت های مختلف بدن فرد در یک تصویر 

(B)فرد آخرین اسکن سه بعدی 

(C)اسکن دو بعدی بدن از نمای رو به رو و جانبی 

(D)پیشرفت اهداف تعیین شده برای فرد 

(D) ،نمودار های وزنBMI وWHR  و دور شکم 
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 بررسی ابعادی -3-7

صفحه بررسی ابعادی همان طور که از اسم آن مشخص است. ابعاد مختلف اندازه گیری شده  در

 .بدن تحلیل می شود

 

شما ابعاد به دست آمده از مدل سه بعدی را تحت عنوان محیط ها )دورها( ، حجم ( Aدر جدول)

( در مرحله اول تصویر دو بعدی بدن را از نمای Bها و مساحت ها مشاهده می کنید. صفحه )

( تصویر دو بعدی بدن را از نمای جانبی Cروبرو نمایش می دهد. با کلیک کردن بر روی گزینه)

 مشاهده کنید.
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 سه گزینه برای شما باز می شود (Bدر صفحه ) "+"لیک بر روی عالمت با ک

 ( تصویر دو بعدی بدن را برای شما نمایش می دهد.1گزینه)

( مربوط به برش عرضی بدن و نمودارهای مربوط به ابعاد بدن می باشد. و کلیک کردن 2گزینه)

آن برش عرضی و قسمت  ( برای شما نمایش داده می شود که قسمت باالیDبر روی آن صفحه)

( 3پایین آن نمودار مربوط به تغییرات قسمت مورد نظر بدن می باشد. با کلیک کردن روی گزینه)

 مدل سه بعدی بدن نمایش داده می شود.

 

برای چرخاندن مدل سه بعدی می توانید کلیک راست موس را نگه دارید و مدل را بچرخانید. 

زیر مدل قرار دارد برای دیدن وجوه مختلف استفاده کنید. همچنین می توانید از مکعبی که در 

 Shift"در صورت لزوم برای حرکت مدل در چهار جهت اصلی ، می توانید از کلید های ترکیبی 

+ Right Click" استفاده کنید. 

نکته: می توانید برای زوم نزدیک و زوم دور، هم در مدل دو بعدی و هم سه بعدی از اسکرول 

 ده کنید.موس استفا

 :سه گزینه نمایش داده می شود "+"با کلیک کردن بر روی گزینه 
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جدول، عنوان پارامتر های اندازه گیری شده است .  (E( جدول اندازه هاست. ستون)4گزینه )

مقدار اندازه را نمایش می دهد. یکای اندازه ها برای محیط، سانتی متر، برای حجم،    (Fستون )

میزان تغییرات را نشان می دهد و اگر مثبت   (Gمتر مربع است. ستون) و برای مساحتلیتر 

 قرمز رنگ است.باشد  باشد به رنگ سبز و اگر منفی

 ( در یک شکل تمام محیط های اندازه گیری شده را نشان می دهد.5گزینه )

( مدل سه بعدی اسکن مرجع می باشد که جهت مقایسه در این صفحه قرار داده شده 6گزینه)

 ست.ا

کدام از محیط ها ، آن را در مدل دو بعدی، برش  با کلیک کردن بر روی هر 5و 4نکته: در گزینه 

 عرضی و مدل سه بعدی ببینید. 

با انجام مراحل  اگر موقعیت نوار اندازه گیری شده یک اندام به درستی تشخیص داده نشده بود،

 زیر می توانید آن را ویرایش کنید.

 انتخاب کنید. ( راHمداد) آیکن. 1

 . بر روی اندازه ای که میخواهید تغییر دهید کلیک کنید تا به رنگ نارنجی در بیاید.2

 نوار اندازه گیری مورد نظر را با نگه داشتن کلیک چپ موس جابجا کنید.. 3
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 کلیک کنید. (Hمداد ) آیکن. برای ذخیره کردن بر روی 4

 

را  "همین اسکن"کنید، گزینه کنی که مشاهده میبرای ذخیره کردن این تغییرات تنها برای اس

اگر میخواهید این تغییرات را برای چند اسکن دیگر هم انجام دهید، گزینه سایر  انتخاب کنید.

 اسکن ها را انتخاب کنید. سپس اسکن های مورد نظر خود را تیک بزنید و تایید کنید.

نوار اندازه به یک مرحله قبل داشتید از گزینه در هنگام ایجاد تغییرات اگر نیاز به باز گردانی 

( استفاده Jاستفاده کنید. اگر خواستید به مرحله نخست برگرید ، از گزینه باز نشانی ) (Iبرگشت)

 .کنید
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 هاو طول اندام یفرم اسکلت -3-8

تمام نقاط بدن به  نیخوب در ب اریبس ینسب شیآرا کیداشتن  یعنیمناسب  یبدن تیوضع

راستا و در تعادل قرار داشته باشند.  کیبا هم در  دیبدن با یکه تمام عضالت و اسکلت ها یصورت

 یرا مصرف م یمقدار انرژ نیمناسب برخوردار هستند، کمتر یبدن تیوضع کیکه از  یکسان

شود استرس ها بر  یباشد که باعث م یمناسب م یبدن تیوضع یها تیمز از یکی نیکنند. ا

هستند، هرگونه  یناهنجار و نامناسب تیوضع یکه دارا یبافت ها به حداقل خود برسند. کسان یرو

آن  یاز حد بر ساختار بدن شیآن ها باعث به وجود آمدن فشار و تنش ب یبدن ستمیدر س رییتغ

 .شود یها م

 

تواند منجر  یشود و خود م یبد محسوب م ای غیر طبیعیپاسچر  کیمثال حالت قوز کردن  یبرا

که قابل انجام است اصالح  ییهااز درمان یکیشود.  یگریمتعدد د یها یبه مشکالت و ناهنجار

 بدن )پاسچر( افراد است . تیوضع

مشکالت پاسچر، از جمله انحراف  یابیدر ارز یوتراپیزیپاسچر و ستون فقرات به متخصص ف زریآناال

دستگاه اسکنر . کندیکمک م یو ستون فقرات یالنعض یهاانحراف گریو د وز،یستون فقرات، اسکول

عملکرد  یابیدرصد تراز بودن بدن، شبکه ارز ه،یپاسچر پا یشبکه کیبا استفاده از  تواندیم آنیا 
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ابزارها  نیتراز مهم یکی اسکنر بدن آنیاکمک کند.  مارانیپاسچر به ب یابیارز یابزارها گریو د

شده است که  یطراح یبه شکل این دستگاه سالمت و ورزش است.  تیوضع صیتشخ یبرا

فقرات، انحراف  تونس یها، انحنااختالالت موجود در پاسچر، مانند انحراف گردن و شانه تواندیم

انجام شده بررسی مدل سه بعدی توسط  هایکند. بررس یابیو ارز صیرا تشخ گریپاها و موارد د

 .شوندیده مقرار دا قیو مفاصل در محل دق

 

 ترکیب بدنی-8-3

 .در این بخش از جنبه های مختلف به بررسی ترکیبات بدن می پردازیم

 (Aتحلیل وزنی)

توانید فاکتور های مختلف وزن، وزن مطلوب، وضعیت چربی، مقدار اضافه وزن و شکل بدن می 

 را در این قسمت مشاهده کنید.

 ( Bتحلیل ترکیب بدنی)

کدام از اجزا به  در این بخش آورده شده است. در جدول مقدار هر جدول مقادیر ترکیب بدنی

(یک نمودار دایره ای است که Dکیلوگرم، و درصدی از وزن بدن نمایش داده شده است. نمودار)

 چربی و قسمت آجری رنگ آن وزن بدون چربی بدن را نشان می دهد.قسمت زرد آن وزن 

اسکن گذشته  6( مقدار آن کمیت تا Cید، در جدول)اگر بر روی هر یک از ترکیبات بدن کلیک کن

 نمایش داده می شود.

 (Eنمودار تغییرات در واحد زمان)

نمایش نمودار های ستونی است که مقدار وزن چربی و وزن بدون چربی را در اسکن های مختلف 

 .می دهد

 (Fتعادل وزن / چربی)

 مطلوب است و چه مقدار اضافه وزن.در این بخش نشان داده می شود که چه مقدار از وزن 
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چه مقدار مناسب و چه مقدار چاق به  همینطور در مورد چربی بیان می شود چه مقدار مطلوب،

 حساب می آید.

 

 

 شاخصه های سالمت-9-3

  WHTRو BMI،FMI،FFMI،VAT،WHRشاخصه های سالمتی مطرح شده در این قسمت، 

 شاخصه ها را مشاهده میکنید. ( نمودار تغیرات اینBدر قسمت) (Aمی باشد)
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 اهداف -10-3

توانید برای فرد می برای پیگیری کردن وضعیت مراجعه کننده و همینطور ایجاد چالش برای وی،

پارامتری که میخواهید برای  کلیک کنید. "+"برای ایجاد هدف بر روی  هدف تعریف کنید. 3تا 

باز می شود تاریخ مرجع، مقدار  نتابرایآن هدف تعریف کنید را انتخاب کنید. در ستونی که 

مرجع و مقدار فعلی مشخص است. و با مشخص کردن تاریخ هدف و مقدار هدف و انتخاب گزینه 

 تایید، هدف شما تعریف می شود.

 

 فیلتر-11-3

نمایش داده  ن مرجع، مقایسه و سایر چهار اسکنی که در نمودارهاید در این قسمت اسکنمی توا

فرض، جدا از اسکن مقایسه و اسکن مرجع ، چهار اسکن  را تغییر دهید. به صورت پیششوند می

 آخر انتخاب می شود.
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 گزارش-12-3

 ترکیبی از مهمترین فاکتورهایی است که تا االن گفته شد:

 

 تغیرات

تغییرات آنها را مشاهده میکنید. این تغیرات به شکل نمودار هم به نمایش در محیط اندام ها و 

 آمده است.

 وضعیت تعادل

 وزن، حجم و مساحت هر طرف بدن را نشان می دهد

 ترکیب بدنی 

مقادیر مختلف ترکیب بدنی را نمایش می دهد و بررسی می کند این فرد از نظر هر کدام از اجزا 

 در چه سطحی قرار دارد.

 حجم

 حجم دست ها، تنه و پاها در این قسمت به شکل نمودار آورده شده است.

 تحلیل

 وضعیت بدن فرد از نظر شاخصه های سالمت بررسی شده است.
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 همچنین شکل بدن فرد در این بخش آورده شده

 ریسک

میزان ریسک و دور کمر مراجعه کننده،  WHtRوWHRبه شما نشان می دهد با توجه به مقدار

 به بیماریهای مختلف چقدر است.ابتال 

 برش عرضی دور کمر را می بینید. (Aدر کادر )

( نمای جانبی مدل دو بعدی را C( نمای جانبی مدل سه بعدی مرجع، فعلی و کادر )Bکادر )

 نشان می دهد.

اسکن آورده می شود و شامل اسکن مقایسه ، اسکن مرجع و چهار اسکن آخر  6( هم Dدر کادر)

 فرد است.
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 آالرم ها و خطاها – چهارمفصل 
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  ها و نشانگر ها های راهنماالرم آ-4-1

نشان گر سر برج  یا از طریق سیستم کامپیوتری  LEDاست که توسط  متیعال آالرم چیست؟

یا حاالت مختلف  یانه تولید می شود و نشان دهنده یک اشکال فنی در دستگاه اکاربر ر برای

 می باشد.عملکرد آن 

 رنگ هدالیت برج سنسور قرمز چشمک زن-4-1-1

این حالت در زمان راه اندازی سیستم رخ می دهد و نشان دهنده این است که برج سنسور در 

 باشد.حال پیدا کردن پلتفرم  جهت برقراری ارتباط می 

 رنگ چراغ هدالیت  برج آبی چشمک زن  و چراغ پشت پلتفرم آبی ثابت -4-1-2

 این رنگ نشان دهنده برقراری ارتباط صحیح بین پلتفرم و برج سنسور می باشد.

 در آمده است.ی آب و قرمز به رنگ رنگ چراغ برج سنسور  -4-1-3

 و پلتفرم برقرا نیستاین حالت در زمانی رخ می دهد که  ارتباط بین برج سنسور 

 جهت رفع مشکل دستگاه را مجددا راه اندازی کنید

 رنگ سبز  و پشت پلتفرم برج سنسورهدالیت رنگ چراغ  -4-1-4

این حالت نشان دهنده این است که دستگاه در حالت آماده بکار می باشد )جهت اسکن آماده 

 است(

 سنسور، بنفش چشمک زن برج هد الیت  رنگ چراغ-4-1-5

 سیستم وارد مرحله وزن گیری شده است. این حالت نشان دهند این استکه 

 رنگ چراغ هدالیت برج سنسور بنفش چرخشی -4-1-6

 این حالت نشان دهنده این است که دستگاه درحال انجام اسکن می باشد.

 رنگ هدالیت برج سنسور و پشت پلتفرم نارنجی-4-1-7

 ( می باشد.Sleepدر حالت خواب) این حالت نشان دهده این است که درسگاه
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 خطا در ارتباط با پلتفرم -4-2

این خطا زمانی رخ میدهد که ارتباط بین پلتفرم و سیستم کامپیوتری برقرار نباشد جهت رفع 

مطمعن  برسی کنید،سیستم خود را با اسکنر تدا برنامه را ببندید سپس ارتباط این مشکل اب

به پلتفرم وصل باشد، پس از حصول اطمینان برنامه   Wifiیق باشید که سیستم کامپیوتری از طر

 را مجدد اجرا کنید.

 

 فعال سازی نرم افزار -4-3

جهت حل این مشکل  یا غیر فعال شدن نرم افزار رخ میدهد. عدم فعال سازی این پیام زمان 

اینترنت پیغام ابتدا به اینترنت وصل شده سپس کلید بله را انتخاب کنید، در صورت اتصال به 

 یت انجام شد ظاهر می گردد.قفعال سازی با موف
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دریافت پاسخ فعال سازی  با تیم توجه: درصورت حصول اطمینان از اتصال به اینترنت و عدم 

 .پشتیبانی تماس حاصل نمائید

 

 Bad cloud errorپیغام 4-4

این پیغام زمانی ظاهر می شود که سوژه در حین چرخش  پلتفرم ثابت نبوده و  تکان می خورد 

.جهت رفع مشکل هنگام  اسکن به فرد تاکید ل شده دارای خطا باشدمیشود مدل تشکیکه باعث 

 کنید در هنگام اسکن ثابت باشند.
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 خطای سخت افزاری پلتفرم-4-5

رم دچار مشکل سخت افزاری گردد و عمل چرخش  و اسکن این خطا زمانی رخ میدهد که پلتف 

 انجام نگردد

 

انجام نشد این پیغام ظاهر می شود و درجه  360 اگر در هنگام اسکن پلتفرم ایستاد و چرخش 

به رنگ قرمز ثابت در می آید ، جهت رفع این مشکل سیستم را  برج سنسور رنگ هد الیت 

 رفع مشکل با پشتیبانی تماس بگیریدندازی کنید در صورت عدم مجددآ راه آ
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 مراقبت و نگهداری – پنجمفصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 پلتفرم -5-1

 .باشدو صفحه گردان از جنس آلومینوم می ABSاز جنس  بدنهقسمت  ح خارجی پلتفرم از دوسط

 . مناسب استفاده نماییدشوینده مواد  دستگاه از برای نظافت

 .دیکن یریدستگاه جلوگ یبر رو عاتیما ریآب و سا ختنیاز ر -

و  عاتیما ختنیکردن بدنه دستگاه از پارچه مرطوب استفاده شود از ر زیبه منظور تم -

 .دیینما یخود دار آب در دستگاه بردن فرویا  دستگاه  یبر رو  ییایمیش یها ندهیشو

نظافت جهت  یگرید ییایمیالکل از ماده ش و مخلوط آب ای یشو شهیبجز محلول ش -

  .دییبدنه دستگاه استفاده ننما

 برج سنسور -5-2

مناسب شوینده مواد  دستگاه از برای نظافت .می باشد ABSسطح خارجی برج سنسور از جنس 

 . استفاده نمایید

 .دیکن یریجلوگ برج سنسور یبر رو عاتیما ریآب و سا ختنیاز ر -

و  عاتیما ختنیکردن بدنه دستگاه از پارچه مرطوب استفاده شود از ر زیبه منظور تم -

 .دیینما یدستگاه خود دار یبر رو  ییایمیش یها ندهیشو

 یزکاریجهت تم یگرید ییایمیمخلوط آب الکل از ماده ش ای یشو شهیبجز محلول ش -

 .دییبدنه دستگاه استفاده ننما

 وجود دارد.به دلیل جنس بدنه امکان شکستگی در اثر ضربه  -

 .مراقب افتادن برج بر روی زمین باشید -

 سیستم استفاده ننمایید.  از کابل های غیر استاندارد جهت اتصال به برق و -

 استفاده از دستگاهو  حمل ، انبارش -5-3

جهت افزایش طول عمر دستگاه در صورت عدم استفاده برای مدت طوالنی آن را داخل جعبه  

 .مخصوص خود قرار دهید و در محیط مناسب به دور از رطوبت نگهداری کنید

 جهت حمل و انتقال دستگاه از جعبه مخصوص خود استفاده کنید.
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ی از هرگونه آسیب احتمالی دستگاه هرگز دستگاه را  ارتفاع بر روی زمین رها نکنید جهت جلوگیر

 .را از زیر به سمت باال بلند کنید

 از قرار دادن وسایل بر روی دستگاه اسکنر  درهنگام حمل یا نگهداری در انبار خود داری کنید.

  دستگاه: استفاده،انبارش و حمل و نقل دمای مناسب برای 

 اسکنر بدن  آنیادما و رطوبت مناسب جهت استفاده ،انبارش، و حمل و نقل 

 رطوبت مناسب محیط دمای مناسب عنوان

  %85و حداکثر %0حداقل  +C70°و حد اکثر   -C5°حداقل حمل و نقل

  %85و حداکثر %0حداقل  +C70°و حد اکثر   -C5°حداقل انبارش

  %85و حداکثر %0حداقل  C°45و حد اکثر  + C°5حداقل+ استفاده
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 عیب یابی سریع – ششمفصل 
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 دستگاه روشن نمی شود. -6-1

 پریز برق ورودی چک شود -

 اتصال کابل برق به دستگاه و پریز برقرار باشد. -

 نمی شود. بازنرم افزار آنیا  -6-2

 .اتصال سیستم کامپیوتری به پلتفرم از طریق وای فای چک شود -

 یک شبکه وصل باشید. جهت اجرا شدن برنامه حتما باید به -

 .را نمائیدجکنید و پس از اتصال به شبکه مجدد برنامه را ا RESETکامپیوتر خود را -

 پس از وزن گیری مدل سه بعدی فرد دیده نمیشود -6-3

 کابل رابط برج سنسور به کامپیوتر را چک کنیداتصال  -

 مثلت سبز رنگ بر روی فرد جهت اسکن تشکیل نمی شود -6-4

ده را چک کنید )رنگ سیاه نباشد و با حداقل لباس اسکن نشخص اسکن شوپوشش  -

 گردد(

 محیط اسکن را بررسی کنید که جانمایی طبق استاندارد باشد. -

 پس از اسکن مدل تشکیل نمی شود -6-5

 محیط اسکن را بررسی کنید که جانمایی طبق استاندارد باشد. -

 حین اسکن ثابت بایستدشود آموزش دهید تا به شخصی که اسکن می -
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 پشتیبانی –  هفتمفصل 
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 خرابی دستگاه: -7-1

تواند از طرق زیر، خرابی دستگاه خود را به در صورت خرابی دستگاه، خریدار در هر زمان می

 شرکت اعالم نماید:

   09109101170تماس تلفنی با بخش خدمات پس از فروش شرکت به شماره  -

طریق ارسال پست الکترونیکی بخش خدمات پس از فروش شرکت به آدرس  از -
support@anea3d.com 

پس از اعالم خرابی دستگاه از طرف خریدار، کارشناسان شرکت با هماهنگی قبلی حداکثر در 

ساعت اقدام به تعمیر و تحویل دستگاه می نمایند. شایان ذکر است که خدمات گارانتی  72مدت 

اصلی شرکت و یا دفاتر نمایندگی شرکت ارائه گردیده و هزینه ارسال و بازگشت به فقط در دفتر 

 عهده خریدار می باشد. 

در صورت خرابی سیستم و اصرار خریدار مبنی بر مراجعه کارشناسان هزینه رفت و آمد و اقامت 

 .باشدآنها در صورت لزوم بر عهده خریدار می

 آموزش :-7-2

گاه خته شده به خریدار، خریدار موظف است که دفترچه راهنمای دستپس از تحویل دستگاه فرو

نماید و در صورت هر گونه ابهام با روابط عمومی و یا خدمات پس از را از ابتدا تا انتها مطالعه 

 فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

 خریدار انجام خریدار و با هماهنگی  آموزش برای یک بار و پس از تحویل سیستم به

 یرد. گمی

  در صورت اعالم افراد جدید توسط خریدار، آموزش این افراد طبق قرارداد جداگانه و یا

 .شودمینوع قرارداد پشتیبانی انجام 

 مکانیزم فراخوان -3-7

راهکارهای صنعتی شرکت  ،در صورت بروز و یا شناسایی هرگونه مشکل در سیستم دستگاه

دگان محصول را از طریق فراخوان از وجود این مشکل داند که کلیه دارنخود را موظف می سارنگ 
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های زیر مطلع ساخته و در اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نماید. فراخوان از روش

 گیرد:رنگ صورت میاهکاهای صنعتی ساتوسط شرکت ر

 مطمئن در زمان خرید اعالمهمراه  شمارهو یک  ثابتلذا خریداران موظفند یک شماره تلفن 

 نمایند.

 از طریق تماس تلفنی مستقیم با دارندگان محصول 

  عالن عمومی در کانال تلگرام شرکت.ااز طریق 

 مکانیزم ارتباط و سنجش رضایت مشتریان: -4-7

ترین اهداف محور یکی از مهم به عنوان یک سازمان مشتری راهکارهای صنعتی سارنگ شرکت

داند و در این راستا خود را جلب رضایت و کسب نظرات ارزشمند متخصصین کاربر محصول می

های اصلی خود برای پایش و بهبود میزان سنجش رضایت مشتریان را به عنوان یکی از چالش

 شمارد.می اسکنر سه بعدی بدنمندی شما از دستگاه رضایت

فراوان نظرات ارزشمند متخصصین در بهبود سیستم و رسیدن به محصول تولیدی  با توجه به تأثیر

 گردد.های ارتباطی شما با شرکت معرفی میوسیله مکانیزمبهتر و مطابق با نیاز مشتریان، بدین

توانید عالوه بر کسب اطالعات نسبت به میwww.anea3d.com با مراجعه به سایت شرکت 

ت مشتریان شرکت نموده و ما را نیز از نظرات ارزشمند خود آگاه محصول در طرح سنجش رضای

 نمایید. 

 راهکار های صنعتی سارنگ واحد خدمات پس از فروش شرکت

توانید نسبت به درخواست شما هم چنین از طریق تماس با واحد خدمات پس از فروش شرکت می

 تعمیرات و یا انتقال نظرات اقدام فرمایید.

 نمایید.حاصل تماس  09109101170شماره  باوانید برای اینکار می ت

 پست الکترونیکی

 های ارتباطی شما با شرکتپست الکترونیکی واحد خدمات پس از فروش شرکت یکی دیگر از راه

 توانید نظرات خود را به آدرسباشد. شما میمی راهکارهای صنعتی سارنگ

d.com3t@aneasuppor .ارسال نمایید 

mailto:support@anea3d.com

