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carefully and use the scale safely and properly. Please keep this Instruction Manual at hand all the time for future reference.

manuale di istruzioni; utilizzare sempre l‘unità correttamente e in piena sicurezza. Tenere sempre a portata di mano il manuale di istruzioni per farvi 
riferimento in futuro.

la balance correctement et en toute sécurité. Conservez ce mode d‘emploi à portée de main en permanence pour vous y référer ultérieurement.

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON Digitale personenweegschaal. Lees voordat u deze weegschaal voor het eerst gebruikt de 

later kunt raadplegen.

instrucciones y utilizar la báscula de un modo correcto y seguro. Mantenga este manual de instrucciones a mano en todo momento para futuras consultas.

شكًرا لشرائكم المیزان الشخصي الرقمي من OMRON. قبل استخدام الجھاز ألول مرة، یُرجى قراءة كتیب التعلیمات بعنایة واستخدام الجھاز 
بالطریقة السلیمة والالئقة الموصي بھا. یُرجى االحتفاظ بكتیب اإلرشادات ھذا في متناول الید للرجوع إلیھ مستقبًال.

vægten sikkert og korrekt. Gem brugsanvisningen til senere brug.

Täname teid OMRONi digitaalse personaalkaalu ostu eest. Enne kaalu esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ning 
kasutage kaalu ohutult ja nõuetekohaselt. Hoidke käesolevat kasutusjuhendit alati käepärast edaspidiseks kasutamiseks.

turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohje aina käsillä myöhempää tarvetta varten.

használhassa.

ulterioare.

Tack för att du valde OMRON digital personvåg. Innan du använder vågen för första gången bör du läsa igenom användarhandboken noga så att du 

Дякуємо Вам за придбання персональних цифрових ваг OMRON. Перед першим використанням приладу уважно 
прочитайте керівництво з експлуатації та використовуйте прилад відповідно до інструкцій. Зберігайте це 
кервництво і звертайтеся до нього в міру необхідності.
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Starting
Avvio
Inbetriebnahme
Mise en service
Ingebruikname 
Puesta en marcha
Початок експлуатації
البدء

Alustamine

Használatba vétel

Starte

Iniciar
Pornire

Unit switch kg/lb/st
Cambio unità kg/lb/st
Einheitenumstellung kg/lb/st
Changement d’unités kg/lb/st

Cambio de unidad a kg/lb/st
Перемикання одиниці виміру 
(кг/стоун/фунт) تبدیل الوحدة كجم/رطل/حجر

Enhedsvælger kg/lb/st

Kaaluühikute muutmine kg/lb/st

Mértékegység váltása: kg/lb/st

Bytte måleenhet kg/lb/st

Interruptor da unidade kg/lb/st

Preklop med kg/lb/st

Växla enhet kg/lb/st

UA
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الوزن

Kaalumine
Punnitus

Súlymérés

Veie

Pesagem

Vägning

Weighing
Controllo del peso
Wiegen
Pesée
Wegen
Cómo pesarse
ЗважуванняUA
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ال تحرك الجھاز قبل القیاس مباشرًة، حیث قد یؤثر ھذا على نتائج قیاس الوزن.
Не рухайте прилад перед зважуванням, так як це може вплинути на результати вимірювань.

 
UA
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التنظیف

Puhastamine
Puhdistus

Tisztítás
Valymas

Czyszczenie
Limpeza

Rengöring
Temizleme

الرسائل

Hlášení
Meddelelser

Teated
Huomautuksia
Poruke
Üzenetek

Meldinger
Komunikaty
Mensagens

Meddelanden

Messages
Messaggi
Meldungen
Messages
Meldingen

Індикація на дисплеї

Cleaning
Pulizia
Reinigung 
Nettoyage 
Reiniging
Limpieza
Очищення
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Завжди очищуйте  прилад  перед  використанням  після  
зважування людей зі шкірними захворюваннями ступень

зберігайте прилад в місцях схильних до впливу хімічних 
речовин або їдких парів
Перш, ніж використовувати прилад, а також для отримання 
додаткової інформації про окремі функції, уважно прочитайте 
дане керівництво з експлуатації

лад до стіни Це може привести до 
     неправильної роботи або пошкодженням

о і лад о змінюйте 
його і

і використовувати е и живлення призначені
    ладу встановлюйте е и живлення
    з порушенням і

Відпрацьований е живлення ініть на ий
ізуйте е и живлення шляхом спалювання

потраплянні рідини із е живлення шкіру
     або одежу гайно и їх великою кількістю ї и

иймайте е и живлення із приладу якщо плануєте
користуватися протягом тривалого часу іс і ільше

лад призначений тільки ьо використання
слід використовувати його в лікарнях та інших закладах

лад зроблений без дотримання і ідних 
ійного використання

Загальні ії
н вимірювань

встановлюйте лад і ю
лад з ` иттям

клад або килим
 - зберігайте жодних речей і ладу

й ування
Виріб і і аги
І і

і  
і і   

і вимірювання ваги Від
Від
Від

Джерело  живлення     е живлення ь и е живлення
Термін и е і живлення     рік вимірюваннях

о  від відносної вологості
ологість

вологість тиск від відносної вологості від
повітря зберіганні

ага разом з е ом живлення
і о і и

і і аги е живлення
                                                                 використання приладу керівництво з експлуатації, гарантійний талон.
Примітка: Тех ічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

Даний прилад відповідає вимогам Директиви

На даний прилад надається гарантія терміном з моменту придбання і розповсюджується на елемент живлення
і або пошкодження будь-якого роду які викликані неправильним використанням приладу користувачем нприклад

падінням або іншим фізичним впливом Заміна виробів що повертаються по гарантії здійснюється тільки при наявності 
оригінального рахунку або касового чеку

ічні характеристики

Правила безпеки

Нижче наведені позначення, які використовуються в цьому 
керівництві, і їх визначення. 
Увага! Неправильне використання може призвести до смерті 
або  серйозних травм. 
Обережно! Неправильне використання може призвести до 
травмування або  пошкодження обладнання.
Увага

Перш ніж приступити до знмження ваги або фізичних вправ,

 (наприклад, після ванни).
Не вставайте на край приладу або на область дисплея. 

обов`язково проконсультуйтеся з Ваши лікарем або іншим 
відповідним спеціалістом.
Не використовуйте прилад на слизьких поверхнях, наприклад, 
на мокрій підлозі

Не вставляйте пальці ні в які пази або всередину приладу

При попаданні в очі рідини із елементів живлення негайно 
промийте їх великою кількістю чистої води. Потім відразу 
зверніться до лікаря.

лад виготовлений і і має лизьку ю
Дотримуйтесь обережності щоб не впасти

Дозволяється використання і лю

Не дозволяйте людям з фізичними вадами користуватися 
приладом без сторонньої допомоги. Вставайте на прилад, 
спираючись руками на поручні або що-небудь подібне.

Використовуйте в приміщенні
використовуйте і я інших і і зважування

бережно

Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
Не ставайте на прилад стрибком і не підстрибуйте на ньому.
Не використовуйте прилад, коли ваше тіло і / або стопи вологі
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Цей символ на виробі або описі до нього вказує що 
даний прилад не підлягає утилізації разом з іншими 
домашніми відходами до закінчення терміну 
служби Для попередження можливих збитків для 
навколишнього середовища або здоров`я людини 
внаслідок неконтрольованої утилізації відходів,
відокремте цей виріб від інших відходів та 
утилізуйте його належним чином для раціонального 
використання матеріальних ресурсів

Користувачам слід звернутися до торговельного 
представника якого був придбаний прилад або до місцевих 
органів влади для отримання детальної інформації про те, як 
і куди передати прилад для екологічно безпечної переробки

Даний виріб не містить жодних шкідливих 
речовин Цей символ на елементах живлення 
вказує на те, що утилізація відпрацьованих 
елементів живлення виконується у відровідності 
до національних регламентуючих вимог 
утилізації Елементи живлення забороняється 
викидати разом з побутовими відходами Їх 
неохідно повертати до пунктів прийому або по 
місцю придбання відповідних елементів 
живлення

Належна утилізація виробу та елемента живлення

ВИРОБНИК

ПРЕДСТАВНИК В ЄС

ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPAN
ОМРОН ХЕЛСКЕА Ко., Лтд.
53, Конуцобо, Тера-до,, Муко, Кіото,
617-0002, ЯПОНІЯ

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS 
www.omron-healthcare.com
ОМРОН ХЕЛСКЕА ЮЕРОУП Б.В.
Скорпіус 33, 2132 ЛР Хуффдорп, НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.com

«Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd.»
   28, Xingyang Road,  Economic Development Zone Yangzhou,

Jiangsu 225009,China
 «Крелл Пресіжіон (Янгжоу) Ко., Лтд.»
 28, Ксінгянг Роуд,  Економік Девелопмент Зоне Янгжоу,  
Джіангсу 225009, Китай

ТОВ «ІМПОРТМЕДСЕРВІС»
02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-б, Офіс 121
Тел.: +38(096) 744-95-52
dovidka@ims.com.ua
www.ims.com.ua
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