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BF511
Перед началом работы с прибором

Монітор складу тіла
Дякуємо Вам за придбання монітора складу тіла від компанії OMRON. Цей медичний прилад дозволяє 
точно вимірювати і негайно інтерпретувати результати вимірювань наступних параметрів складу тіла:

• процентний вміст жиру в організмі;
• рівень вісцерального жиру (до 30 рівнів);
• індекс маси тіла (ІМТ);
• процентний вміст скелетних м'язів.

Крім того, розрахунок обміну речовин при повному спокої організму (в кілокалорії) визначає щоденну 
потребу в калоріях і може служити основою для програми зниження ваги.

Унікальна технологія OMRON на базі 8 датчиків, що використовує кисті рук і стопи ніг, забезпечує один з 
найбільш точних способів вимірювання складу всього тіла.

Монітор складу тіла BF511 компанії OMRON може бути використаний для дітей від 6 років і осіб старшого 
віку, за умови, що маса тіла людини не перевищує 150 кг.

Перш ніж використовувати прилад, а також для отримання додаткової інформації про окремі функції 
уважно прочитайте цей посібник.

Тримайте цей посібник з експлуатації під рукою і звертайтеся до нього в міру необхідності. Не 
використовуйте пристрій для інших цілей, відмінних від зазначених у цьому посібнику.
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Правила безпеки
Нижче наведені позначення, які використовуються в цьому посібнику, і їх визначення.

Небезпечно!

Увага!

Обережно!

Неправильне використання може призвести до смерті або серйозних травм.

Неправильне використання може з певною ймовірністю привести до смерті або
 серйозних травм.
Неправильне використання може призвести до травмування або 
пошкодження обладнання.

Небезпечно!
• Не можна застосовувати прилад в поєднанні з 

такими медичними електронними пристроями, як:
(1) медичні електронні 

імплантати, такі як 
кардіостимулятори;

(2) електронні системи життєзабезпечення, такі 
як штучне серце / легені;

(3) портативні електронні медичні пристрої, 
такі як електрокардіограф.

Прилад може порушити роботу цих пристроїв, 
що піддасть здоров'я людей, що користуються 
цими пристроями, великій небезпеці.

Увага!
• Перш ніж приступати до зниження ваги або 

фізичним вправам, обов'язково порадьтеся з 
лікарем або іншим відповідним фахівцем.

• Перед використанням пристрою на слизьких 
поверхнях, наприклад на мокрій підлозі.

• Зберігайте  прилад  в  недоступному  для 
дітей місці.

• Не  ставайте  на  прилад  стрибком  і  не 
підстрибуйте на ньому.

• Перед використанням пристрою, коли ваше тіло і / 
або стопи вологі, наприклад після прийняття ванни.

• Вставайте на основний блок босими ногами. 
Спроба встати на прилад в шкарпетках може 
викликати ковзання і в результаті привести до 
травми.

• Не вставайте на край або на область дисплея 
основного блоку.
• Люди з інвалідністю або фізично слабкі повинні 

користуватися приладом лише зі сторонньою 
допомогою. Стаючи на прилад, використовуйте 
перила або що-небудь подібне.

• При попаданні в очі рідини з елемента 
живлення відразу ж промийте їх великою 
кількістю чистої води. Потім відразу ж 
зверніться до лікаря.

Обережно!
• Забороняється розбирати, ремонтувати або 

переробляти блок дисплея або основний блок.
• Не пользуйтесь сотовым телефоном вблизи

 блока дисплея или основного блока.
• При зберіганні блоку дисплея будьте 

обережні. При занадто сильному натисканні на
 основний блок ваші пальці можуть бути 
затиснуті між затискачем і основним блоком.

• Не  слід  використовувати  елементи  живлення, 
не  призначені  для  даного  приладу.  Не  можна 
встановлювати  елементи  живлення  з 
неправильно орієнтованими полярностями.

• Потрібно  відразу  ж  замінювати  відпрацьовані 
елементи живлення новими.

• Не  слід  утилізувати  елементи  живлення 
шляхом їх спалювання.

• При попаданні рідини з елемента живлення на 
шкіру або одяг відразу ж промийте їх великою 
кількістю чистої води.

• Виймайте елементи живлення з приладу, якщо 
не збираєтеся користуватися ним протягом 
тривалого часу (близько трьох місяців і більше).

• Не слід одночасно використовувати різні
 типи батарей.

• Не  слід  одночасно  використовувати  нові  і 
відпрацьовані елементи живлення.

• Перш ніж вставати на прилад, витягніть блок 
дисплея з основного блоку. Не намагайтеся 
витягти блок дисплея, вставши на прилад - ви 
можете втратити рівновагу і впасти.

Загальні рекомендації
• Ніколи не кладіть прилад на амортизовану 

поверхню підлоги, наприклад, на палас або 
килим. В результаті вимірювання можуть 
виявитися неправильними.

• Не зберігайте прилад в місцях з підвищеною 
вологістю. Необхідно уникати потрапляння в 
нього води.

• Не зберігайте прилад поблизу джерел тепла 
або під кондиціонерами повітря. Слід уникати 
впливу на нього прямого сонячного світла.

• Не  використовуйте  пристрій  для  інших  цілей, 
відмінних від зазначених у цьому посібнику.

• Не тягніть за шнур блоку дисплея, 
підключеного до головного приладу.

• Оскільки прилад призначений для отримання 
точних вимірювань, забороняється кидати його, 
піддавати вібрації або сильним ударам.

• Утилізація відпрацьованих елементів 
живлення повинна проводитися відповідно до 
національних правил утилізації акумуляторних
 батарей.

• Забороняється  мити  блок  дисплея  і 
головний прилад водою.

• Не протирайте прилад бензолом, бензином, 
розчинником для фарби, спиртом або іншими 
летючими розчинниками.

• Ніколи не кладіть прилад туди, де на нього 
будуть діяти хімічні речовини або агресивні 
пари.

У розділі «Технічні дані» прочитайте пункт 
«Важливі відомості щодо електромагнітної 
сумісності (ЕМС)» і дотримуйтесь інструкцій.



3

Інформація про склад тіла

Принцип вимірювання складу тіла
Жир має низьку електропровідність
Прилад BF511 вимірює процентний вміст жиру в організмі методом біоелектричного імпедансу (БІ). Такі 
тканини організму, як м'язи, кровоносні судини і кістки, містять багато води, хорошого провідника 
електрики. Жир - це тканина, яка має погану електропровідність. Для того щоб визначити кількість жирової 
тканини, прилад BF511 пропускає через тіло надзвичайно слабкий електричний струм з частотою 50 кГц і 
силою менше 500 мкА. При роботі приладу BF511 цей слабкий електричний струм не відчувається.

Для створення шкали по визначенню складу тіла прилад враховує повний електричний опір, а також ваш 
зріст, вага, вік і стать, і видає показники складу тіла на основі даних приладу OMRON.

Щоб уникнути впливу переміщення рідини в організмі, прилад вимірює 
все тіло цілком
Протягом дня міститься в тілі вода поступово зміщується до нижніх кінцівок. Ось чому у деяких людей 
ввечері або вночі набрякають гомілки і щиколотки. Співвідношення води у верхніх і нижніх частинах тіла 
різниться вранці і ввечері, а це означає, що повний електричний опір тіла також варіює. Так як при 
вимірюванні приладом BF511 використовуються електроди для рук і ніг, це дає можливість зменшити 
вплив цих відхилень на одержувані результати.

Рекомендований час проведення вимірювань
Розуміння нормальних змін відсоткового складу жиру в вашому організмі допомагає запобігти або 
зменшити ожиріння. Знаючи про те, коли і як в залежності від вашого режиму дня змінюється 
процентний вміст жиру в організмі, можна точно оцінювати тенденції його зміни. Рекомендується 
використовувати прилад в одних і тих же умовах і в один і той же час дня. (Див. Схему.)

Розпорядок дня
Підйом

Рекомендований час
сніданок
2 год

Рекомендований час

Обід

2 год

Рекомендований час

Прийняття ванни
 або вечеря

2 год

Рекомендований час

Відхід до сну

Після підйому

До обіду і не менше ніж через 2
 години після сніданку

Увечері до вечері або прийняття
 ванни, але не менше ніж через 
2 години після обіду

Не проводьте вимірювання 
відразу після вечері або 
прийняття ванни.

Перш ніж лягати спати і не 
менше ніж через 2 години після 
вечері або прийняття ванни

Утримайтеся від виконання вимірювань при наступних умовах.
- Відразу після інтенсивних вправ, прийняття ванни або сауни.
- Після вживання алкоголю або великої кількості води, після їжі (повинно пройти не менше 2 годин).
Якщо виконувати вимірювання в цих фізичних станах, розрахунковий склад тіла може істотно 
відрізнятися від фактичного через зміну змісту води в організмі.

UAЩо таке індекс маси тіла (ІМТ)?
ІМТ використовує наступну просту формулу розрахунку співвідношення маси і росту людини.

ІМТ = маса (кг) / зріст (м) / зріст (м)
OMRON BF511 використовує дані про зростання, що зберігаються під номером особистого профілю або 
введені в режимі Guest Mode (гостьовий режим), для розрахунку класифікації по ІМТ.
Якщо рівень жиру, оцінюваний по ІМТ, перевищує міжнародний стандарт, існує схильність до загальних 
захворювань. Однак індекс ІМТ дозволяє оцінювати кількість не всіх типів жиру.
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Пример подкожного жира 
(изображение МРТ)

Позвоночник

Висцеральный жир

Подкожный жир

Інформація про склад тіла

Що таке процентний вміст жиру в організмі?
Процентний вміст жиру в організмі - це відношення маси жиру в організмі до загальної маси тіла, виражене 
у відсотках.

Процентний вміст жиру в організмі: (%) = {маса 
жиру в організмі (кг) / маса тіла (кг)} × 100

Для оцінки процентного вмісту жиру в організмі наш прилад використовує метод БІ.
Залежно  від  місця  накопичення  жиру  в  організмі  він  ділиться  на  вісцеральний  (внутрішній)  і 
підшкірний жир.

Що таке рівень вісцерального жиру?
Вісцеральний жир - це жир, що оточує внутрішні органи

Вважається, що підвищена кількість вісцерального жиру безпосередньо 
пов'язано зі збільшенням вмісту жиру в кровотоці, що може призводити до 
таких поширених захворювань, як гіперліпідемія і діабет, які не дозволяють 
інсуліну передавати енергію з кровотоку і використовувати її в клітинах. Щоб 
уникнути поширених захворювань або підвищити імунітет, необхідно 
знижувати кількість вісцерального жиру до прийнятного рівня. Люди з 
підвищеним рівнем вісцерального жиру зазвичай мають великий шлунок. 
Однак це не завжди так, і високий рівень вісцерального жиру може призводити
 до розвитку ожиріння через порушення обміну речовин. Ожиріння через 
порушення обміну речовин (вісцеральні ожиріння при нормальній вазі) 
характеризується рівнями жиру, які вище за середнє значення, навіть якщо 
вага людини приблизно відповідає стандартному значенню для його 
зростання.

Вісцеральний жир

Підшкірний жир

Хребет
Приклад вісцерального 
жиру (зображення МРТ)

Що таке підшкірний жир?
Підшкірний жир - це жир під шкірою
Підшкірний жир розташовується не тільки навколо шлунка, але і на плечах, 
стегнах і гомілках, що може призводити до спотворення пропорцій тіла. Хоча 
він і не пов'язаний безпосередньо з ризиком розвитку захворювання, 
передбачається, що він збільшує навантаження на серце і викликає інші 
ускладнення. Підшкірний жир не відображається цим приладом, однак 
включається в процентний вміст жиру в організмі.

Що таке скелетні м'язи?
М'язи поділяються на два види: м'язи внутрішніх органів, наприклад серця, і м'язи, з'єднані з кістками і 
необхідні для руху тіла. Скелетні м'язи можна наростити за рахунок фізичних вправ та іншої діяльності.

Збільшення процентного вмісту скелетних м'язів означає, що організм може легше витрачати енергію, а 
значить, менш схильний до накопичення жиру. Це полегшує ведення активного способу життя.

Що таке обмін речовин при повному спокої організму?
Незалежно від рівня активності для підтримки функцій організму щодня потрібно мінімальний рівень 
енергії. Це називається обміном речовин при повному спокої організму і вказує кількість калорій, яке 
необхідно спожити, щоб в повній мірі забезпечити організм енергією для його функціонування.

Випадки, коли підраховані результати можуть відрізнятися від 
фактичного процентного вмісту жиру в організмі
Процентний вміст жиру в організмі, що вимірюється цим приладом, може значно відрізнятися від 
реального показника у таких осіб.
Старі люди (старше 81 року) / Люди з високою температурою / Люди, що займаються бодібілдингом, 
або сильно натреновані спортсмени / Пацієнти, що піддаються діалізу / Пацієнти з остеопорозом, які 
мають дуже низьку щільність кісткової маси / Вагітні жінки / Люди, які страждають набряками

Спостерігаються відмінності можуть бути пов'язані з мінливими співвідношеннями рідини в організмі і /
 або складу тіла.
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Дисплей

Шнур

Кнопки

Планка

1. Знайомство з приладом
Блок дисплею

Затискні електроди

Кнопка номеру 
особистого 
профілю

Кнопка номеру 
особистого 
профілю Кнопка  зі  стрілкою 

вниз /MEMORY пам'ять
Кнопка WEIGHT/BMI
 (маса / ІМТ)

Кнопка VISCERAL FAT 
(вісцеральний жир)

Кнопка SET (настройки)
Кнопка зі стрілкою вгору/ 
GUEST (гостьовий режим)
Кнопка Resting Metabolism 
(обмін речовин при повному 
покої організму)
Кнопка BODY FAT/MUSCLE 
(процентний вміст 
жиру/скелетних м`язів)

Тримач блоку дисплея

Електроди для ніг

Вигляд спереду

Відключення 
електроживлення

Основний блок (вимірювальна платформа)

2. Установка і заміна елементів живлення

1. Відкрийте кришку відсіку елементів 
живлення, розташовану в задній 
частині основного блоку.

1) Натисніть на планку кришки відсіку 
елементів живлення, щоб звільнити її.

2) Подайте  її  вгору,  як  показано  на 
малюнку.

3. Закрийте кришку відсіку  елементів 
живлення.

Термін служби елементів 
живлення і їх заміна
Якщо загоряється індикатор розрядки

елементів живлення ( ), замініть всі 
чотири елементи живлення новими. Дані 
в пам'яті зберігаються навіть при заміні 
елементів живлення.
• Заміну елементів живлення потрібно

виконувати при вимкненому 
електроживленні приладу.

• Утилізація відпрацьованих елементів 
живлення повинна проводитися відповідно 
до національних правил утилізації 
акумуляторних батарей.

• Чотирьох елементів живлення «AA» вистачає 
приблизно  на  1  рік  (якщо  виконувати 
вимірювання по чотири рази на день).

• Постачаємі з приладом елементи 
живлення призначені тільки для 
перевірки, тому термін їх служби може 
бути менше.

UA2. Встановіть елементи живлення, 
дотримуючись полярності так, як 
позначено всередині відсіку.
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(

3. Внесення і збереження особистих даних
Для визначення складу тіла необхідно ввести особисті дані (вік, стать, зріст).

Спочатку на дисплеї 
блимає «CAL» 
(калібрування), 
потім відобразиться значення «0.0 kg» (0,0
 кг).
* Дочекайтесь  появи  на  дисплеї 

значення «0.0 kg».

1. Увімкніть 
живлення.

2. Натисніть кнопку з  
номером 
особистого 
профілю, щоб 
вибрати номер 
особистого профілю.

1) На дисплеї 
почне 
блимати 
обраний 
номер. 

2) Натисніть 
кнопку SET для 
підтвердження.
Потім на дисплеї 
починає блимати 
показник віку за 
замовчуванням.

3. [ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ]
Діапазон значень: 6-80 років

1) Натисніть кнопку
  або , 

щоб вибрати 
вік.

2) Натисніть 
кнопку SET для 
підтвердження.
Потім на дисплеї 
заблимають 
значки, що 
позначають стать.

4. [ВНЕСЕННЯ СТАТІ ТА ЗРОСТУ]
Аналогічним чином вкажіть стать 
 (ЧОЛОВІК) або   ЖІНКА), а  також свій
 зріст.

У підсумку на дисплеї відображаються 
настройки для підтвердження і з'являється 
значення «0.0 kg».

Цим завершується настройка.

Вибір одиниць вимірювання
Можливо змінити одиниці вимірювання, використані для налаштувань зросту і ваги.

1. Увімкніть живлення.
Спочатку на дисплеї блимає «CAL» 
(калібрування), потім відобразиться 
значення «0.0 kg» (0,0 кг). Дочекайтеся, 
коли на дисплеї з'явиться значення «0.0 
kg».

2. Утримуйте кнопку  натиснутою,
 поки на дисплеї не заблимає 
індикація «lb» и «kg».

3. Натисніть кнопку або , щоб 
вибрати «kg» (кг) або «lb» (фунти).
 
Це також призведе до автоматичної 
зміни на «cm» (см) і «in» (дюйми).

4. Натисніть  кнопку  SET 
для підтвердження.

Всі вимірювання зросту і ваги відобразяться 
на дисплеї в нових одиницях виміру. Нові 
одиниці виміру залишаються в силі, поки не 
будуть змінені знову.
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3. Внесення і збереження особистих даних

Зміна особистих даних

1. Увімкніть живлення.
Спочатку на дисплеї блимає «CAL» 
(калібрування), потім відобразиться 
значення «0.0 kg» (0,0 кг). Дочекайтеся, 
коли на дисплеї з'явиться значення «0.0 
kg».

2. Натисніть кнопку з номером 
особистого профілю, щоб вибрати 
номер особистого профілю.

1) На дисплеї один раз блимне ваш
 номер.

Потім на дисплеї 
починає блимати 
вибране 
значення віку.

2)   Натисніть кнопку
 SET  для 
підтвердження.

3. За допомогою кнопки або  
змініть вибране значення, потім
 натисніть кнопку SET. На 
дисплеї послідовно 
відображаються вік, стать і 
зростання.

Видалення особистих даних

1. Увімкніть живлення.
Спочатку на дисплеї блимає «CAL» 
(калібрування), потім відобразиться 
значення «0.0 kg» (0,0 кг). Дочекайтеся, 
коли на дисплеї з'явиться значення «0.0 
kg».

2. Натисніть кнопку з номером 
особистого профілю, щоб вибрати 
номер особистого профілю.

1) На дисплеї один раз блимне ваш
 номер.

2)   Натисніть кнопку
 SET  для 
підтвердження.

Потім на дисплеї 
починає блимати 
вибране значення 
віку.

3. Видаліть особисті дані.
Натисніть кнопку з 
номером особистого 
профілю і утримуйте 
більше двох секунд.

На дисплеї з'явиться «Clr», і особисті 
дані будуть видалені з пам'яті.

Вимкнення електроживлення
Живлення автоматично відключається при наступних умовах.
1. Якщо прилад не використовується протягом 1 хвилини після появи на дисплеї значення «0.0 kg».
2. Якщо під час написання особистих даних інформація не вводиться протягом 5 хвилин.
3. Якщо монітор не використовується протягом 5 хвилин після відображення результатів вимірювань.
4. Через 5 хвилин після відображення на дисплеї результату при вимірі тільки ваги.

UA
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4. Виконання вимірювань
Вимірювання слід проводити на твердій і рівній поверхні.

1. Увімкніть живлення.
Спочатку на дисплеї 
блимає «CAL» 
(калібрування), потім 
відобразиться значення
 «0.0 kg» (0,0 кг).

* Якщо встати на прилад до появи 
значення «0.0 kg», на дисплеї з'явиться 
повідомлення про помилку «Err».

4. Почніть вимірювання.

1) Встаньте на основний блок і помістіть
ноги на ножні електроди, 
рівномірно розподіливши вагу тіла.

На дисплеї з'явиться індикація ваги тіла, 
потім показання двічі мігнет.После цього 
прилад почне вимірювати процентний вміст 
жиру в організмі, рівень внутрішнього жиру, 
процентний вміст скелетних м'язів, ІМТ і 
обмін речовин при повному спокої 
організму.

2. Коли на дисплеї з'явиться 
значення «0.0 kg», вийміть блок
 дисплея.

Примітка.       Не витягуйте блок дисплея, 
поки на ньому не з'явиться 
«0.0 kg». В іншому випадку 
маса дисплея буде додана до
 маси вашого тіла, що 
спотворить результат 
вимірювання.

3. Виберіть номер особистого профілю.
Утримуючи блок дисплея, натисніть кнопку 
з номером особистого профілю. Після 
вибору блимне один раз і з'явиться на 
дисплеї.
Якщо на дисплеї 
відображається наступне:

2) Коли на дисплеї відобразиться 
«START», витягніть руки під кутом 90 ° 
до тіла.

Хід виконання вимірювання відображається в
 нижній частині дисплея індикаторами, смуга 
яких рухається зліва направо.

3) Після завершення 
вимірювання на 
дисплеї знову 
з'явиться значення 
ваги вашого тіла. 
Після цього можна 
зійти з приладу.Під обраним номером особистого профілю 

не збережені особисті дані. Відомості про 
збереження особистих даних див. Розділ 3.

Якщо в пам'яті приладу не
 збережені особисті дані 
(Гостьовий режим)

1) Утримуючи блок дисплея,
 натисніть кнопку GUEST.

2) Дочекайтеся, коли на дисплеї 
з'явиться символ «G», що 
позначає режим GUEST.

3) Вкажіть особисті дані (вік, стать і 
зростання). Прочитайте п. 3-4 в 
розділі 3, Введення і збереження
 особистих даних.
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90°

(1)

(2)

(3)

4. Виконання вимірювань

Правильна поза при вимірюванні

Після 
вимірювання 
ваги.

Руки підняті і розташовані 
горизонтально, лікті випрямлені.
Витягніть руки під кутом 90 ° до тіла.

з зусиллям натисніть долонями
 на затискні електроди.

Тримайте блок дисплея так, щоб 
бачити дисплей.

Середні пальці 
повинні 
перебувати в 
поглибленні за 
затискними 
електродами.

Міцно тримайтеся 
за внутрішні 
затискні 
електроди 
великим і 
вказівним 
пальцем.

Зовнішні затискні 
електроди утримуйте 
безіменним пальцем і 
мізинцем.

UA

П`ятки

Тримайте коліна і 
спину прямо. Дивіться 
перед собою.

Встаньте на основний блок 
босими ногами.

• Переконайтеся, що під кожною 
п'ятою знаходиться електрод для
 п'ят, як показано на малюнку. 
Встаньте і рівномірно розподіліть 
вагу по вимірювальної 
платформі.

Неправильні пози при вимірюванні
Рух під час 
вимірювання

Руки зігнуті Руки знаходяться 
дуже низько або 
дуже високо

Дисплей 
спрямований 
вгору

Коліна  зігнуті Користувач 
стоїть на краю
 приладу
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4. Выполнение измерений

5. Перевірте результати вимірювань.
Натисніть відповідну кнопку для перегляду потрібних результатів вимірювань. В області Last Value 
(Останнє значення) на дисплеї відображаються останні значення попереднього виміру.

МАСА ІМТ

Маса ІМТ

Класифікація ІМТ

Останнє значення Останнє значення

[ПРОЦЕНТНИЙ ЗМІСТ ЖИРУ В 
ОРГАНІЗМІ]

[ПРОЦЕНТНИЙ ЗМІСТ 
СКЕЛЕТНИХ М`ЯЗІВ]

Процентний вміст жиру 
в організмі
Класифікація 
процентного вмісту жиру
 в організмі

Процентний вміст 
скелетних м'язів

Класифікація 
процентного вмісту 
скелетних м'язів
Останнє значенняОстаннє значення

[ОБМІН РЕЧОВИН ПРИ ПОВНОМУ СПОКОЇ ОРГАНІЗМУ]

Обмін речовин при повному спокої організму

Останнє значення

[РІВЕНЬ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ]

Рівень вісцерального жиру

Класифікація вісцерального жиру

Останнє значення

Примітка.       Для дітей у віці від 6 до 17 років цей прилад відображає масу, класифікацію 
процентного вмісту жиру в організмі, процентний вміст скелетних м'язів, ІМТ, 
класифікацію ІМТ і обмін речовин при повному спокої організму.
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 (  (

6 < 13,8% 13,8–24,9% 25,0–27,0%  27,1%
7 < 14,4% 14,4–27,0% 27,1–29,6%  29,7%
8 < 15,1% 15,1–29,1% 29,2–31,9%  32,0%
9 < 15,8% 15,8–30,8% 30,9–33,8%  33,9%
10 < 16,1% 16,1–32,2% 32,3–35,2%  35,3%
11 < 16,3% 16,3–33,1% 33,2–36,0%  36,1%
12 < 16,4% 16,4–33,5% 33,6–36,3%  36,4%
13 < 16,4% 16,4–33,8% 33,9–36,5%  36,6%
14 < 16,3% 16,3–34,0% 34,1–36,7%  36,8%
15 < 16,1% 16,1–34,2% 34,3–36,9%  37,0%
16 < 15,8% 15,8–34,5% 34,6–37,1%  37,2%
17 < 15,4% 15,4–34,7% 34,8–37,3%  37,4%

18–39 < 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%
60–80 < 24,0% 24,0–35,9% 36,0–41,9%  42,0%

6 < 11,8% 11,8–21,7% 21,8–23,7%  23,8%
7 < 12,1% 12,1–23,2% 23,3–25,5%  25,6%
8 < 12,4% 12,4–24,8% 24,9–27,7%  27,8%
9 < 12,6% 12,6–26,5% 26,6–30,0%  30,1%
10 < 12,8% 12,8–27,9% 28,0–31,8%  31,9%
11 < 12,6% 12,6–28,5% 28,6–32,6%  32,7%
12 < 12,3% 12,3–28,2% 28,3–32,4%  32,5%
13 < 11,6% 11,6–27,5% 27,6–31,3%  31,4%
14 < 11,1% 11,1–26,4% 26,5–30,0%  30,1%
15 < 10,8% 10,8–25,4% 25,5–28,7%  28,8%
16 < 10,4% 10,4–24,7% 24,8–27,7%  27,8%
17 < 10,1% 10,1–24,2% 24,3–26,8%  26,9%

18–39 <   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%
60–80 < 13,0% 13,0–24,9% 25,0–29,9%  30,0%

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

>__

4. Виконання вимірювань

Інтерпретація результатів вимірювання процентного вмісту 
жиру в організмі
Нижченаведена таблиця заснована на даних, наведених в публікації HD McCarthy і ін. В журналі 
International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006 року, в публікації Gallagher і ін. В журналі American Journal
 of Clinical Nutrition, Vol. 72, вересень, 2000 г. Поділ на чотири рівні виконано Omron Healthcare.

Високий) ++ (Дуже 0

Жінки

Чоловіки

Інтерпретація результату вимірювання рівня вісцерального жиру
Рівень  вісцерального  жиру Класифікація  рівня  

1–9                               0 (Нормальний)
10–14 + (Високий)
15–30 ++ (Дуже високий)

UA
Згідно з показниками Omron Healthcare

Стать Вік           – (Низький)     Нормальний) + високий)
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 (

18–39 < 24,3% 24,3–30,3% 30,4–35,3%  35,4%

40–59 < 24,1% 24,1–30,1% 30,2–35,1%  35,2%

60–80 < 23,9% 23,9–29,9% 30,0–34,9%  35,0%

18–39 < 33,3% 33,3–39,3% 39,4–44,0%  44,1%

40–59 < 33,1% 33,1–39,1% 39,2–43,8%  43,9%

60–80 < 32,9% 32,9–38,9% 39,0–43,6%  43,7%

< 18,5

< 25

< 30

>__

>__

>__

  7,0 - 10,7
10,8 - 14,5
14,6 - 18,4

18,5 - 20,5
20,6 - 22,7
22,8 - 24,9

25,0 - 26,5
26,6 - 28,2
28,3 - 29,9

30,0 - 34,9
35,0 - 39,9
40,0 - 90,0

>__

>__

>__

>__

>__

>__

5. Вимірювання тільки ваги тіла

Інтерпретація результату ІМТ

ІМТ ІМТ (за даними ВООЗ) Шкала класифікації  ІМТ Номінальний 
ІМТ

  ІМТ  

 18,5 <  ІМТ  

 25 <  ІМТ  

 30 <  ІМТ ++ (Ожиріння)

+ (Надлишкова маса тіла)

0 (Нормальний)

- (Недостатня маса тіла)

Перераховані вище показники узгоджуються з показниками ожиріння, запропонованими ВООЗ (Всесвітня 
організація охорони здоров'я).

Інтерпретація результату вимірювання процентного вмісту 
скелетних м'язів (для дорослих)

Згідно з показниками Omron Healthcare

Жінки

Чоловіки

( високий)0 ++ (Дуже Стать    Вік          – (Низький)   Нормальний)    + Високий)

6. Після підтвердження результатів вимкніть електроживлення.
Примітка.       Якщо користувач забуде вимкнути живлення, прилад відключиться автоматично 

через 5 мінут.Установіте блок дисплея назад на утримувач основного модуля, як 
показано в розділі 8.

5. Вимірювання тільки ваги тіла

1. Увімкніть 
живлення.
Спочатку на дисплеї 
блимає «CAL» 
(калібрування), потім 
відобразиться 
значення «0.0 kg» (0,0 кг).

Примітка.      Якщо встати на прилад до 
появи значення «0.0 kg», на 
дисплеї з'явиться 
повідомлення про помилку 
«Err».

2. Коли на дисплеї з'явиться значення
 «0.0 kg», встаньте на прилад.
Примітка.       Залиште блок дисплея в 

тримачі блоку дисплея.

3. Перевірте результат вимірювання.
Значення ваги тіла відобразиться на дисплеї
 і блимне два рази, що вказує на 
завершення вимірювання.

Примітка.       На цьому етапі для перевірки
 результату вимірювання 
можна також вийняти блок 
дисплея.

4. По  завершенні  виміру  зійдіть  з 
приладу і вимкніть.
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6. Відображення помилок
Відображенн

я помилки Причина Усунення

Недостатній контакт долонь або 
ступень з електродами.

Зайнято невідповідний для вимірювання 
положення, або недостатній контакт 
долонь або ступень з електродами.

Значення складу тіла знаходяться за
 межами діапазону вимірювання.

Несправність.

Користувач встав на прилад перш, ніж 
на дисплеї з'явилося значення «0.0 kg».

Користувач пересунув основний 
блок, перш ніж на дисплеї з'явилося 
значення «0.0 kg».
При вимірюванні ваги тіла користувач 
зрушився з місця.

Маса вашого тіла 150 кг 
(330,0 фунтів) або більше.

Натисніть долонями або ступнями на 
електроди, потім виконайте вимір. (Див. 
Розділ 4.)

Виконайте вимірювання, не рухаючи 
руками і ступнями. (Див. Розділ 4.)

Змочіть  долоні  або  ступні  мокрим Долоні або ступні занадто сухі. рушником, потім повторіть вимірювання.

• Переконайтеся, що в пам'яті зберігаються 
правильні особисті дані: вік, стать і зростання. 
(Див. «Введення даних» в розділі 9.)

• Основний блок не може вимірювати склад 
тіла за межами діапазону вимірювань, навіть
 якщо настройки віку, статі та зростання 
відповідають дійсності.

Вийміть елементи живлення і вставте їх 
назад, потім повторіть вимірювання.
Якщо ця помилка знову виникає, зверніться до 
представника сервісної служби компанії 
OMRON.

Встаньте на основний блок, коли на дисплеї 
з'явиться значення «0.0 kg».

Чи не рухайте основний блок, поки на дисплеї 
не з'явиться «0.0 kg».

Чи не рухайтеся при вимірюванні ваги тіла.

Маса тіла 150 кг (330,0 фунтів) або більше 
виходить за діапазон вимірювань цього приладу.
 Ви не можете користуватися цим приладом.

7. Усунення несправностей
Проблема                                     Причина                Усунення

Може відобразитися значення складу 
тіла занадто висока або занадто низька.
Живлення відключається приблизно 
через 5 хвилин після підтвердження 
маси тіла і до вимірювання 
процентного вмісту жиру, рівня 
вісцерального жиру, процентного 
вмісту скелетних м'язів в організмі, ІМТ
 і обміну речовин при повному спокої 
організму.

Після включення живлення нічого не
 відображається.

Див. «Інформація про склад тіла».

Не встановлено правильний 
номер особистого профілю 
або режим GUEST. (На 
дисплеї не відображається 
номер особистого профілю 
або символ «G».)

Не встановлені елементи 
живлення.
Елементи живлення 
встановлені з неправильною 
полярністю.
Закінчився заряд 
елементів живлення.
Пошкоджений або зношений 
шнур, що з'єднує основний 
блок і блок дисплея.

Виберіть правильний номер 
особистого профілю або 
режим GUEST. (Див. Розділ 
4.)

Встановіть елементи живлення.

Замініть всі чотири елементи 
живлення на нові. (Див. Розділ 2.)
Зверніться до сервісної 
служби OMRON.

Вставте елементи живлення в 
правильній полярності

  UA
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8. Догляд за приладом та його зберігання
Цей монітор складу тіла не вимагає технічного обслуговування.

Очищення приладу
• Перед використанням завжди очищайте прилад.
• Протирайте основний блок м'якою сухою тканиною.

При необхідності використовуйте ганчірку, змочену водою або миючим засобом; як слід відіжміть її перед 
тим, як протерти прилад, а потім протріть його насухо сухою ганчіркою.

• Спиртовий  розчин  можна  використовувати  тільки  для  протирання  електродів,  для  очищення  інших 
частин приладу його використання заборонено.

• Забороняється використовувати для очищення приладу бензин або розчинник.

Догляд і зберігання
• Зберігайте блок дисплея в основному блоці, як це показано на малюнку.
• При зберіганні блоку дисплея не допускайте згинання шнура.

• Забороняється зберігати прилад в наступних умовах:
- підвищена вологість, коли в прилад може потрапити рідина або волога;
- висока температура, пряме сонячне світло і запилене приміщення;
- місця, де можливі несподівана струс або вібрація;
- в місцях зберігання хімікатів або присутності агресивного газу.

• Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. При виявленні дефекту зв'яжіться з 
дистриб'ютором OMRON або відділом обслуговування клієнтів, чиї контактні дані вказані на 
упаковці.
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= Тип BF

Даний прилад задовільняє вимоги директиви ЄС 93/42 / EEC (Директива з медичних приладів).

9. Технічні характеристики
Найменування виробу Монітор складу тіла
Модель OMRON BF511 (HBF-511B-E / HBF-511T-E)
Результати, Вага тіла: від 0 до 150 кг з кроком 0,1 кг

(від 0,0 до 330,0 фунтів з кроком 
0,2 фунта)

що відоражаються 
на дисплеї

Процентний вміст жиру в організмі:                    від 5,0 до 60,0% з кроком 0,1%
Процентний вміст скелетных м`язів:                 від 5,0 до 50,0% з кроком 0,1%
ІМТ:                                                                        від 7,0 до 90,0 з кроком 0,1
Обмін речовин при повному спокої організму: 385–3999 ккал з кроком 1 ккал
Рівень вісцерального жиру:                                   30 рівней з кроком в 1 рівень
Класифікація ІМТ:
– (недостатня маса тіла) / 0 (нормальна маса тіла) / + (надлишкова маса тіла) / ++ (ожиріння) 4
 рівня з 3 підрівнями кожний
Класифікації процентного вмісту жиру та процентного вмісту скелетних 
м`язів в організмі:
– (низько) / 0 (нормальне) / + (високе) / ++ (дуже високе) 4 рівня з 3 підрівнями 
кожний
Класифікація рівня вісцерального жиру: 
0 (нормальний) / + (високий) / ++ (дуже високий) 3 рівня з 3 підрівнями кожний

Внесення даних Зріст: від 100,0 до 199,5 см (від 3 футів 4 дюймів до 6 футів 6 3/4 дюйма)
Вік: від 6 до 80 років
Стать: чоловік/жінка
* Одиниці вимірювання: кг (см) / фунти (фути•дюйми)
* Віковий діапазон для вимірювання процентного вмісту жиру в 
организмі, класифікації процентного вмісту жиру в організмі, процентного 
співвідношення скелетных м`язів, ІМТ, класифікації ІМТ та обміна речовин 
при повному спокої організму складає 6–80 років.

* Віковий діапазон для вимірювання рівня вісцерального жиру, класифікації 
рівня вісцерального жиру та класифікації процентного відношення скелетних 
м`язів в організмі складає 18–80 років.

Точність (стандартна 
помилка)

Процентний вміст жиру в організмі: 3,5%
Процентний вміст скелетних м`язів: 3,5%
Уровень висцерального жира: 3 

Точність вимірювання 

(0,0–88,2 фунтів: ±0,88 фунта)
40,0–150,0 кг: ±1%
(88,2–330,0 фунтів: ±1%)

0,0–40,0 кг: ±0,4 кг
маси тіла

Енергоживлення 4 елементи живлення типу AA (R6) (можна також використовувати лужні 
елементи живлення AA (LR6)).

Термін служби 
елементів живлення

Приблизно 1 рік (при використанні елементів живлення на основі марганцу
 для чотирьох вимірювань в день)

Умови експлуатації: 
температура 
навколишнього 
повітря, вологість

від +10°C до + 40°C, відносна вологість від 30% до 85%

Умови зберігання: 
температура 
навколишнього 
повітря, вологість, 
тиск повітря

від –20°C до +60°C, відносна вологість від 10% до 95%, 700–1060 гПа

Маса приладу Приблизно 2,2 кг (4,85 фунтів) (включачи елементи живлення)
Габаритні  розміри Блок  дисплею:  приблизно  300  мм  (Ш)  x  35  мм  (В)  x  147  мм  (Т)

(приблизно 11 3/4" (Ш) x 1 3/8" (В) x 5 3/4" (Т))
Основной блок:             приблизно 303 мм (Ш) x 55 мм (В) x 327 мм (Т)

(приблизно 11 7/8" (Ш) x 2 1/8" (В) x 12 7/8" (Т))
Комплект поставки Монітор складу тіла (основной блок + блок дисплею), 4 елементи живлення AA на 

основі марганцю (R6), керівництво з експлуатації, гарантійний талон
Примітка. Можливі технічні зміни без попереднього повідомлення. UA
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9. Технічні характеристики

Цей символ на продукті або описі до нього вказує, що даний продукт не можна поводитися разом з 
іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливого збитку для
 навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь 
ласка, відокремте цей продукт від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для 
раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.
Утилізація  відпрацьованих  батарейок  повинна  здійснюватися  відповідно  до  встановлених 
правил утилізації акумуляторних батарей.

Користувачам слід зв'язатися з торговельним представником, у якого продукт був придбаний, 
або місцевим органом влади, для отримання докладної інформації про те, куди і як доставити 
даний прилад для екологічно безпечної переробки.
Для утилізації приладу зверніться в спеціалізовані пункти прийому, які розташовані в Вашому місті,  
для отримання докладної інформації про те, куди і як повернути даний прилад для екологічно 
безпечної переробки.
Даний продукт не слід утилізувати разом з іншими комерційними відходами.

Належна утилізація продукту 
(використане електричне та електронне обладнання)

Важлива інформація  про Електромагнітну сумісність   (ЕМС)
Оскільки кількість таких електронних пристроїв, як ПК і мобільні (стільникові) телефони, збільшується, 
медичні прилади, що використовуються можуть бути чутливими до електромагнітних завад, 
створюваним іншими пристроями. Електромагнітні перешкоди можуть порушувати роботу медичного 
приладу і створювати потенційно небезпечній ситуації.
Медичні прилади також не повинні заважати функціонуванню інших пристроїв.
Щоб регламентувати вимоги по ЕМС (електромагнітної сумісності) з метою запобігання виникненню 
небезпечних ситуацій, пов'язаних з використанням продукції, був введений в дію стандарт 
EN60601-1-2. Цей стандарт визначає рівні стійкості до електромагнітних перешкод, а також 
максимальні рівні електромагнітного випромінювання стосовно до медичного обладнання.
Даний медичний прилад, вироблений компанією OMRON Healthcare, задовольняє вимогам 
стандарту EN60601-1-2: 2001 щодо стійкості до перешкод і випускається випромінювання.
Проте слід дотримуватися спеціальних запобіжних заходів:
Поблизу даного медичного приладу не слід використовувати мобільні (стільникові) телефони та інші 
пристрої, які генерують сильні електричні або електромагнітні поля. Це може порушувати роботу 
приладу і створювати потенційно небезпечній ситуації. Рекомендується дотримуватися відстані мінімум 
7 м. Переконайтеся в правильності роботи приладу, якщо дистанція менше.
Інша документація про відповідність EN60601-1-2: 2001 знаходиться в офісі компанії OMRON 
Healthcare Europe за адресою, вказаною в цьому керівництві.
З цією документацією також можна ознайомитися на сайті www.omron-healthcare.com.
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