 HN289משקל אדם דיגיטלי
הוראות הפעלה

תודה על שרכשתם משקל אדם דיגיטלי מבית  .OMRONלפני השימוש במשקל זה בפעם הראשונה ,אנא
הקפידו לקרוא את ההוראות ולהשתמש במשקל בבטחה ובצורה נכונה .אנא שמרו מדריך זה בהישג יד לעיון
עתידי.
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התחלה

2
החלפת יחידת מידה
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3
שקילה

אין להזיז את המשקל ממש לפני השקילה – תזוזה עלולה להשפיע על תוצאות השקילה.
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ניקוי
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בטיחות
סמלים ומונחים:
אזהרה

שימוש לא נכון עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

זהירות

שימוש לא נכון עלול לגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אזהרה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אין להתחיל להפחית במשקל או אימונים ללא הוראות של רופא או מומחה.
אין להשתמש במשקל על משטחים חלקלקים ,כמו רצפה רטובה.
הרחיקו את המשקל מהישג ידם של ילדים קטנים.
אין לקפוץ על המשקל ,או לקפץ מעלה ומטה על המשקל.
אין להשתמש במשקל זה כשהגוף ו/או הרגליים רטובים ,כמו למשל אחרי אמבטיה.
אין לדרוך בקצה או באזור התצוגה של המשקל.
אנשים בעלי מוגבלות ,או חלשים פיזית ,חייבים תמיד להיעזר באדם אחר בעת שימוש במשקל
זה.
השתמשו במעקה כדי לעלות על המשקל.
במקרה של מגע נוזל סוללה בעיניים ,יש לשטוף מיד עם הרבה מים נקיים .יש להתייעץ עם
רופא מיד.
אין להחדיר אצבעות לחריצי המשקל או בתוך המשקל.
השתמשו בתוך הבית.
אין להשתמש למטרות שאינן מדידת משקל.
זהירות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מאושר לשימוש בני אדם בלבד.
המשקל עשוי זכוכית חלקלקה ,הזהרו מנפילה.
יש לנקות את המשקל תמיד לפני השימוש לאחר השימוש ע"י אנשים הנושאים מחלת עור
ברגל.
אין לאחסן במקומות החשופים לכימיקלים או אדים מאכלים.
נא קרוא את ההוראות בקפידה לפני השימוש ולמידע נוסף על הפונקציות של המכשיר.
אין להניח את המשקל כנגד הקיר .עלול לגרום לפציעה ותקלות.
אין לפרק ,לתקן או לשפץ את המשקל.
אין להשתמש בסוללות שלא הוגדרו כמתאימות למשקל זה .אין להכניס את הסוללות כאשר
הקוטביות בכיוון הלא נכון.
החליפו מיד סוללות חלשות בסוללות חדשות.
אין להשליך הסוללות לאש.
במקרה של מגע נוזל הסוללה בעור או בגדים ,יש לשטוף מיד עם הרבה מים נקיים.
הסירו את הסוללות ממשקל זה כשאינכם מתכוונים להשתמש בו לפרק זמן ארוך (כשלושה
חודשים או יותר).
משקל זה מיועד לשימוש ביתי בלבד .לא מיועד לשימוש בבתי חולים או במוסדות רפואיים
אחרים .משקל זה לא עומד בתקני האיכות הנדרשים לשימוש מקצועי.

הנחיות כלליות:
•

למדידות נכונות:
 אנא אחסנו משקל זה בשטח מפולס. אין להניח משקל זה על משטח מרופד כמו על שטיח או מחצלת. -אין לאחסן חפצים על המשקל.
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נתונים טכניים
תיאור מוצר

משקל אדם

דגם

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK /
)HN-289-EB

תצוגה

 5עד  150ק"ג במרווחים של  0.1ק"ג

דיוק שקילה

עד  150ק"ג  1%+0.1( ±ק"ג)

מקור כח

סוללה אחת מסוג ( CR2032סוללת ניסיון כלולה)

תנאי הפעלה –
טמפרטורה  /לחות

 +5°Cעד  30% ,+35°Cעד  85%לחות יחסית

תנאי אחסון –
טמפרטורה  /לחות /
לחץ אטמוספרי

 -20עד  10% / +60°Cעד  95%לחות יחסית  860 /עד  1060פסקל

משקל

 1.2ק"ג בקירוב (כולל סוללה)

מידות

( 270ר) ( 290 Xג) ( 22 Xע) מ"מ בקירוב

תכולת האריזה

משקל אדם דיגיטלי ,סוללה אחת מסוג  CR2032לשימוש נסיון ,הוראות
שימוש.

הערה :יתכנו שינויים במפרט הטכני ללא הודעה מראש.
מכשיר זה עומד בדרישות התקן .2004/108/EC
חברת  OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.מעניקה אחריות למוצר זה למשך שנתיים מיום
הרכישה .האחריות אינה מכסה סוללות ,אריזות ו/או נזקים מכל סוג שהוא עקב שימוש לרעה (כגון הפלה
או פגיעה פיזית) שנגרמו על ידי המשתמש .מוצרים שנתגלה בהם פגם יוחלפו רק כאשר יוחזרו יחד עם
החשבונית המקורית.

חיווי תקלות
סיבה

פתרון

תזוזה בזמן מדידה

אין לזוז על לסיום המדידה

כיוון שגוי במהלך הכיול האוטומטי

חזרו על המדידה

הסוללה חלשה

החליפו סוללה

המשקל מחוץ לטווח השקילה (מעל 150
ק"ג)

טווח שקילה  5-150 :ק"ג
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סילוק המכשיר והסוללה
תקן האיחוד האירופי לסילוק סוללות 2006/66/EC
סוללות אינן מהוות פסולת ביתית רגילה .יש להחזיר סוללות לנקודות איסוף עירונית או לכל
מקום בו נמכרות סוללות מהסוג המתאים.
סילוק מכשירים חשמליים ואלקטרוניים תקן EC 2012/19/EU
אין להתייחס למוצר זה כאל פסולת ביתית רגילה ,אלא יש להחזירו לנקודת איסוף למחזור
מכשירים חשמליים ואלקטרוניים.
מידע נוסף זמין אצל השלטון המקומי ,שירותי פינוי הפסולת המקומיים ,או הספק אצלו
רכשתם מוצר זה.
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