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Manual carefully and use the scale safely and properly. Please keep this Instruction Manual at hand all the time for future reference.
Grazie per aver acquistato la bilancia pesapersone digitale OMRON. Prima di utilizzare per la prima volta l’unità, leggere attentamente il presen -
te 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.
Vielen Dank, dass Sie sich für die OMRON Digitale Personenwaage entschieden haben. Lesen Sie bitte aufmerksam die Gebrauchsanweisung, 
bevor Sie diese Waage zum ersten Mal verwenden, und behandeln Sie die Waage vorsichtig und sachgemäß. Bitte bewahren Sie diese Ge -
brauchsanweisung jederzeit griffbereit für die künftige Verwendung auf.

d’utiliser la balance correctement et en toute sécurité. Conservez ce mode d’emploi à portée de main en permanence pour vous y référer ulté-
rieurement.
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON Digitale personenweegschaal. Lees voordat u deze weegschaal voor het eerst gebruikt de 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de weegschaal veilig en op de juiste manier. Houd deze gebruiksaanwijzing bij de hand, zodat u 
deze later kunt raadplegen.
Gracias por adquirir la báscula personal digital OMRON. Antes de utilizar esta báscula por primera vez, asegúrese de leer atentamente este ma -
nual de instrucciones y utilizar la báscula de un modo correcto y seguro. Mantenga este manual de instrucciones a mano en todo momento para 
futuras consultas.

Благодарим ви за покупката на цифровия персонален кантар на OMRON. Преди да започнете да използвате кантара, моля, внимател -
но прочетете това ръководство с инструкции и използвайте кантара по безопасен и правилен начин. Моля, пазете това ръководство 
с инструкции на удобно място за бъдеща справка.
Děkujeme vám, že jste si koupili digitální osobní váhu OMRON. Před prvním použitím váhy si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, 
abyste mohli váhu používat správně a bezpečně. Mějte prosím návod k obsluze vždy po ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.
Tillykke med din nye digitale OMRON-badevægt. Før du bruger vægten første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og bruge 
vægten sikkert og korrekt. Gem brugsanvisningen til senere brug.
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Ψηφιακή ζυγαριά μπάνιου της OMRON. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ζυγαριά για πρώτη φορά, πα -
ρακαλούμε φροντίστε να διαβάσετε αυτό το Εγχειρίδιο οδηγιών με προσοχή και να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά σωστά και με ασφάλεια. Φυ -
λάξτε αυτό το Εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
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.
Kiitämme OMRON:in digitaalisen henkilövaa'an ostamisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen vaa'an käyttöä, jotta osaat käyttää vaakaa 
turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohje aina käsillä myöhempää tarvetta varten.
Zahvaljujemo Vam što ste kupili digitalnu osobnu vagu OMRON. Prije prve uporabe vage pažljivo pročitajte ove Korisničke upute te vagu koristite 
na siguran i ispravan način. Ove Korisničke upute imajte pri ruci za ubuduće.
Köszönjük, hogy az OMRON digitális szobamérleget választotta. Mielőtt használatba venné a mérleget, feltétlenül olvassa el alaposan a hasz -
nálati utasítást, és használja biztonságosan és rendeltetésszerűen a mérleget. Tartsa mindig kéznél a használati utasítást, hogy később referen -
ciaként használhassa.
Dėkojame, kad įsigijote „OMRON“ skaitmenines asmenines svarstykles. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, tada sau -
giai ir tinkamai naudokite svarstykles. Naudojimo instrukciją visada laikykite po ranka, kad galėtumėte atsiversti vos tik prireikus.
Pateicamies, ka iegādājāties OMRON personiskos digitālos svarus. Pirms svaru lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai va -
rētu pareizi izmantot ierīci. Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju plašākas informācijas ieguvei nākotnē.
Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker vekten for første 
gang, og pass på at du bruker den riktig. Ta vare på denne brukerveiledningen, slik at du kan slå opp i den når du trenger det.
Dziękujemy za zakup osobistej wagi cyfrowej OMRON. Przed pierwszym użyciem wagi należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i 
stosować się do zawartych w niej informacji. Instrukcję tę należy zachować w pobliżu wagi w celach referencyjnych.
Obrigado por ter adquirido a balança pessoal digital da OMRON. Antes de utilizar esta balança pela primeira vez, leia cuidadosamente o pre -
sente manual de instruções e utilize a balança de forma segura e adequada. Guarde este manual de instruções num local acessível para con -
sulta futura.
Vă mulţumim pentru achiziţia cântarului digital personal OMRON. Înainte de a utiliza acest cântar pentru prima dată, citiţi cu atenţie acest Ma -
nual de Instrucţiuni şi utilizaţi cântarul corect şi în condiţii de siguranţă. Păstraţi acest Manual de Instrucţiuni în permanenţă la îndemână, pen -
tru consultări ulterioare.
Zahvaljujemo se vam za nakup digitalne osebne tehtnice OMRON. Pred prvo uporabo tehtnice pazljivo preberite ta priročnik z navodili, da boste 
tehtnico uporabljali varno in pravilno. Prosimo vas, da ta priročnik z navodili shranite na dosegu za prihodnjo uporabo.
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili digitálnu osobnú váhu OMRON. Pred prvým použitím tejto váhy si dôkladne prečítajte tento návod a váhu použí -
vajte predpísaným spôsobom a v zmysle uvedených bezpečnostných pokynov. Tento návod majte stále pre prípad potreby pri ruke.
Hvala vam što ste kupili digitalnu ličnu vagu za merenje kompanije OMRON. Pre prve upotrebe vage, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, a vagu 
upotrebljavajte na bezbedan i pravilan način. Ovo uputstvo uvek držite pri ruci radi buduće upotrebe.
Tack för att du valde OMRON digital personvåg. Innan du använder vågen för första gången bör du läsa igenom användarhandboken noga så att 

OMRON Dijital Kişisel Tartısını satın aldığınız için teşekkürler. Bu üniteyi kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun 
ve üniteyi güvenli ve talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu Kullanım Kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

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.

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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Стартиране
Zapnutí přístroje
Start
Πριν από τη χρήση
Alustamine
Käynnistys
Pokretanje
Használatba vétel
Įjungimas
Lietošanas sākšana
Starte
Włączanie
Iniciar
Pornire
Začetek
Uvedenie do činnosti
Početak upotrebe
Börja använda
Başlangıç

st

Starting
Avvio
Inbetriebnahme
Mise en service
Ingebruikname 
Puesta en marcha
Початок роботи
البدء

mo vienetų jungiklis kg / st / lb (kilogramų / stonų / svarų) Mērvienības 
slēdzis kg/st/lb (kilogrami/stouni/mārciņas)Bytte 
måleenhet kg/st/lb
Przełączanie jednostek kg/st/lb Interruptor 
da unidade kg/st/lb Comutator unităţi de 
măsură kg/st/lb Preklop med kg/st/lb
Nastavenie jednotky kg/st/lb
Izbor jedinice kg/st/lb
Växla enhet kg/st/lb
Birim değişimi kg/st/lb

Unit switch kg/st/lb
Cambio unità kg/st/lb
Umstellung der Einheiten kg/st/lb
Changement d’unités kg/st/lb
Eenheid wijzigen (kg/st/lb)
Cambio de unidades a kg/st/lb
Перемикання одиниці виміру (кг/стоун/фунт)
تبدیل الوحدة كجم/حجر/رطل
Превключване на единици кг/st/lb
Přepínání jednotek kg/st/lb Enhedsvælger 
kg/st/lb
Διακόπτης μονάδας kg/st/lb Kaaluühikute 
muutmine kg/st/lb Yksikköjen vaihto kg/st/lb
Promjena jedinica kg/st/lb Mértékegység 
váltása: kg/st/lb
Matavi
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الوزن
Претегляне
Vážení
Vejning
Ζύγισμα
Kaalumine
Punnitus
Vaganje
Súlymérés
Svėrimas
Svēršanās
Veie
Ważenie
Pesagem
Cântărire
Tehtanje
Váženie
Merenje 
Vägning
Ağırlık ölçümü

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 местете кантара непосредствено преди претегляне, тъй като това може да повлияе на резултатите. 
Váhou těsně před vážením nehýbejte, mohlo by dojít k ovlivnění výsledků vážení. 
Flyt ikke vægten lige før vejning, det kan påvirke resultaterne. 
Μη μετακινήσετε τη ζυγαριά λίγο πριν το ζύγισμα, καθώς μπορεί να επηρεαστούν τα αποτελέσματα του ζυγίσματος. 
Ärge liigutage kaalu vahetult enne kaalumist, kuna see võib mõjutada kaalumise tulemust. 
Älä siirrä vaakaa juuri ennen punnitusta, se saattaa vaikuttaa tuloksiin. 
Vagu nemojte pomicati neposredno prije vaganja jer to može utjecati na rezultate vaganja. 
Ne helyezze át közvetlenül mérés előtt a mérleget, mert az befolyásolhatja a mérési eredményt. 
Prieš sverdamiesi, nejudinkite svarstyklių, nes rezultatai gali būti netikslūs.  
Pirms svēršanās nekustiniet svarus, jo tas var ietekmēt svēršanās rezultātus. 

Nie należy przestawiać wagi tuż przed ważeniem, ponieważ może to wpłynąć na wynik ważenia. 
Não mova a balança antes da pesagem, porque os resultados da mesma podem ser afectados. 

Tik pred tehtanjem tehtnice ne premikajte, saj to lahko vpliva na rezultat tehtanja. 
Váhou bezprostredne pred vážením nehýbte, lebo by to mohlo ovplyvniť výsledok merania. 
Pre merenja vagu nemojte pomerati jer to može uticati na rezultat merenja.
Flytta inte vågen precis före vägning, eftersom det kan påverka vägningsresultaten. 
Tartmadan önce tartıyı hareket ettirmeyin, çünkü tartı sonuçları etkilenebilir. 

Почистване
Čištění
Rengøring
Καθαρισμός
Puhastamine
Puhdistus
Čišćenje
Tisztítás
Valymas
Tīrīšana
Rengjøring
Czyszczenie
Limpeza
Curăţare
Čiščenje
Čistenie
Čišćenje
Rengöring
Temizleme

4

Don’t move scale just before weighing, because weighing results may be affected. 

 Wiegen nicht mehr bewegen, da ansonsten die Messergebnisse beeinträchtigt werden. 
Ne déplacez pas la balance juste avant la pesée, car les résultats pourraient être faussés. 
Verplaats de weegschaal niet net voor gebruik, omdat dit de weegresultaten kan beïnvloeden.
No mueva la báscula justo antes de pesarse ya que puede afectar a los resultados del peso. 
Не рухайте прилад перед зважуванням, так як це може вплинути на результати вимірювань.

Cleaning
Pulizia
Reinigung
Nettoyage
Reiniging
Limpieza
Очищення
التنظیف

UA
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Увага!
•  
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Обережно!
•   Дозволено використовувати тільки для людей.
•   Прилад зроблений зі скла і має слизьку поверхню.

Будьте обережні, щоб не впасти.
•   Після зважування людей з шкірними захворюваннями стоп, 

обов'язково продезінфікуйте прилад перед наступним 
використанням.
Не зберігайте прилад в місцях, що піддаються впливу 
хімічних речовин або їдких парів.
Перш ніж використовувати прилад, а також для отримання 
додаткової інформації про окремі функції, уважно прочитайте 
це керівництво.
Не ставте прилад до стіни. Це може привести до 
неправильної роботи або пошкоджень.
Не розбирайте і не ремонтуйте прилад, а також не міняйте 
його конструкцію.
Не слід використовувати елементи живлення, не призначені
 для даного приладу. Не встановлюйте елементи живлення 
з порушенням полярності.

•  Відпрацьований елемент живлення замініть новим.
•   Не утилізуйте елементи живлення шляхом їх спалювання.
•   При  попаданні  рідини  з  елемента  живлення  на  шкіру  або 

одежі ду негайно промийте їх великою кількістю чистої води.
При попаданні рідини з елемента живлення на шкіру або одяг 
негайно промийте їх великою кількістю чистої води.
Прилад призначений тільки для домашнього використання. 
Не слід використовувати його в лікарнях та інших медичних 
установах. Прилад створений без дотримання стандартів, 
необхідних для професійного використання.

Загальні рекомендації
•  Для правильного проведення вимірювань: 
-  встановлюйте прилад на рівну поверхню; 
-  не ставте прилад на підлогу з м'яким покриттям 

(наприклад, на палас або на килим); 
не зберігайте ніякі речі на платформі приладу.

 Технічні дані

На даний виріб надається гарантія терміном 12 місяців з моменту покупки. Гарантія не поширюється на елемент живлення, 
упаковку і / або пошкодження будь-якого роду, викликані неправильним використанням приладу користувачем (наприклад, 
падінням або іншим загрозою фізичної розправи).

Протирайте прилад м'якою сухою тканиною. Не протирайте прилад бензолом або розчинником для фарби.

Цей прилад відповідає вимогам Директиви EMC 2004/108 / EC.

Найменування Персональні цифрові вага
)BE-982-NH / KPE-982-NH / LSE-982-NH / KBE-982-NH( 982NH NORMO  ьледоМ

Індикація Від 5 кг до 150 кг з кроком 0,1 кг
  В ід  0 стоуна 11 фунтів до 23 стоуна 8 фунтів з кроком 0,2 фунтів
  В ід  11 до 330 фунтів з кроком 0,2 фунтів
Точність вимірювання маси тіла Від 5 кг до 150 кг: ±(1%+0,1 кг)
Джерело живлення  Один елемент живлення CR2032 (в комплект входить пробний елемент живлення)
Термін служби елементів живлення   Приблизно 1 рік (при 4 вимірюваннях в день)
Умови експлуатації: 
Температура навколишнього повітря Від +5°C до +35°C
Відносна вологість Від 30% до 85%
Умови зберігання: 
Температура навколишнього повітря Від –20°C до +60°C
Відносна вологість Від 10% до 95%
Атмосферний тиск Від 860 до  1060 гПа

( гк 2,1 онзилбирП  асаМ разом з  елементом живлення)
Габаритні розміри  Приблизно 290 (В) x 270 (Д) x 22 (Ш) мм
Комплект поставки   Персональні цифрові ваги, один елемент живлення CR2032 для пробного 

використання приладу, керівництво з експлуатації, гарантійний талон

 Правила безпеки

Для очищення приладу протирайте м'якою сухою тканиною. Не 
протирайте прилад бензолом або розчинником для фарби. 
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.

•  Не вставайте на край приладу або на область дисплея.
•   

Використовуйте в приміщенні.
Не використовуйте ні в яких інших цілях, крім зважування.

Перш ніж приступити до зниження ваги або фізичним вправам, 
обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або іншим 
відповідним фахівцем.
Не використовуйте прилад на слизьких поверхнях, наприклад, 
на мокрій підлозі.
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 (наприклад, після ванни).

 
Не дозволяйте людям з фізичними вадами користуватися 
приладом без сторонньої допомоги. Вставайте на прилад, 
спираючись руками на поручні або що-небудь подібне.
При попаданні в очі рідини з елемента живлення негайно 
промийте їх великою кількістю чистої води. Потім відразу ж 
зверніться до лікаря.
Не вставляйте пальці ні в які пази або всередину приладу.
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Індикація на дисплеї

Причина Спосіб вирішення

.яннавюрімив яннешреваз од ясетйахур еН.яннавюрімив сач діп хуР

Розцентровки приладу під час автокалибровки.         Необхідно повторити вимір.

Низький заряд елемента живлення.                            Необхідно замінити елемент живлення.

Вага перевищує максимально допустиме 
значення (понад 150 кг).

Діапазон вимірювань (маса тіла): 
5-150 кг 
0 Стоуна 11 фунтів-23 
Стоуна 8 фунтів 11-330 фунтів

Директива ЄС 2006/66 про утилізацію
елементів живлення
Елементи живлення не відносяться до звичайних 
побутових відходів. Їх необхідно повертати в 
місцевий пункт збору відходів або в місце прода-
жу елементів
живлення відповідного типу.

Директива ЄС 2012/19 про утилізацію
електричних і електронних приладів
Цей виріб не слід розглядати як звичайні побутові
відходи; виріб слід повертати в пункт утилізації
електричних та електронних приладів.

Більш детальну інформацію можна отримати в місцевих
органах самоврядування, в місцевих службах утилізації
відходів або за місцем покупки даного вироби.

 Правильна  утилізація  виробу 
(WEEE) та елементів живлення
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