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HN286
Цифров Персонален

Кантар

Наръчник с инструкции 

IM-HN-286-E-03-06/2013
5329447-7C 

13F1372
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Благодарим ви за покупката на цифровия персонален кантар на OMRON. Преди да започнете да използвате кантара, моля, внимателно 
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.
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Стартиране

Превключване на единици кг/lb/st
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Претегляне 
Не местете кантара непосредствено преди претегляне, тъй като това може да повлияе на резултатите.
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Почистване

Съобщения
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Max. 180 kg / 
400 lb / 28 st 5 lb
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Символи и дефиниции, както следва:
Предупреждение: Неправилната употреба може да причини 
смърт или сериозна травма.
Внимание: Неправилната употреба може да причини травма 
или материални щети.

Внимание:
•  Никога не започвайте диета за отслабване или лечение 

без указания от лекар или специалист.
•   Не използвайте този кантар върху хлъзгави повърхности, 

напр. мокър под.
•   Дръжте кантара далече от достъп на малки деца.
•   Не скачайте и не подскачайте върху кантара.
•   Не използвайте кантара, когато тялото и/или краката Ви са 

мокри, например след баня.
•   Не стъпвайте на ръба или върху областта на дисплея на кантара.
•   Инвалидите и физически немощните хора трябва винаги да се 

подпомагат от друг човек при използване на кантара. Използ-
вайте парапет или подобна опора при стъпване върху кантара.

•   Ако течност от батерията попадне в очите Ви, веднага измий-
те обилно с чиста вода. Незабавно се консултирайте с лекар.

•   Не поставяйте пръстите си в отворите или вътре в кантара.
•   Използвайте на закрито.
•   Не използвайте за друго, освен за измерване на тегло.

Внимание:
•   Одобрен само за употреба от хора.
•   Кантарът има хлъзгаво стъкло - внимавайте да не паднете.

•   Винаги почиствайте кантара преди употреба, когато 
използвате уреда с хора с кожни заболявания на краката.

•   Не съхранявайте на места, изложени на химични веще-
ства или корозивни пари.

•   Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употре-
ба и за допълнителна информация за отделните функции.

•   Не опирайте кантара в стената. Това може да предизвика 
нараняване и неизправност.

•   Не разглобявайте, не ремонтирайте и не променяйте кантара.
•   Не използвайте батерия, неодобрена за този кантар. Не 

поставяйте батерията с обърнати полюси.
•   Веднага сменете изтощената батерия с нова.
•   Не изхвърляйте батериите в огън.
•   Ако течност от батерия попадне върху кожата или дрехите 

Ви, веднага измийте обилно с чиста вода.
•   Извадете батерията от кантара, ако няма да го използвате 

продължително време (около три или повече месеца).
•   Този кантар е предназначен само за домашна употреба. 

Той не е предназначен за използване в болници или други 
здравни заведения. Той не отговаря на стандартите за 
качество за професионална употреба.

Общи съвети:
•  За правилни измервания:
 -  Моля, съхранявайте този кантар на равна повърхност.
 -  Не поставяйте този кантар на подплатена 

подова повърхност като килим или постелка. 
 -  Не съхранявайте предмети върху платфор-

мата.

Бележки за безопасност

Наименование  HN286 (HN-286-E)
Продукт  Цифров персонален кантар
Дисплей  0 ~ 180 кг   0,1 кг
  0~400 lb: 0,2 lb
  0~28 st 5 lb: 0,2 lb
Точност на измерване на теглото  от 5,0 до 60,0 кг: ± 0,4 кг
  от 60,1 до 100,0 кг: ± 0,6 кг
  от 100,1 до 180,0 кг: ± 1 %
Електрозахранване  Една батерия CR2032 (включена е тестова батерия)
Трайност на батериите  Приблизително 1 година (при използване на кантара за 4 измервания на ден)
Работна температура / от +5°C до +35°C, от 30% до 85% RH
Влажност
Температура на съхранение/ от -20°C до +60°C, от 10% до 95% RH, 700 hPa - 1060 hPa
Влажност/Въздушно налягане
Тегло  Приблизително 1,5 кг (включително батерията)
Външни габарити  Приблизително 300 (Ш) × 18 (В) × 300 (Д) мм
Съдържание на опаковката   Цифров персонален кантар, една батерия CR2032 за тестване на кантара, ръководство с 

инструкции

Бележка: Подлежи на технически промени без предизвестие.

Това устройство отговаря на разпоредбите на директива 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. дава гаранция за този продукт за 2 години след датата на покупката.
Гаранцията не покрива батерията, опаковката и/или повреди от всякакъв вид поради неправилна употреба (като например от 
изпускане или физически злоупотреби), причинени от потребителя. Продуктите с предявена рекламация ще бъдат сменени 
само при връщане с оригиналната фактура/касова бележка.

Технически данни

Производител OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 ЯПОНИЯ

Представител за EC OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ХОЛАНДИЯ
www.omron-healthcare.com

Филиал

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, ГЕРМАНИЯ
www.omron-healthcare.de 

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, ФРАНЦИЯ

Произведено в Китай

Адреси

Тази маркировка, показана на продукта или 
неговата документация, показва, че не трябва да 
се изхвърля с другите битови отпадъци в края на 
експлоатационния си живот. За да се предотвратят 
възможни щети върху околната среда и човешкото 

здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, 
отделяйте този продукт от другите видове отпадъци и го 
рециклирайте отговорно, за да допринесете за повторното 
използване на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат към търговеца, 
от когото са закупили този продукт, или към местните власти 
за подробности къде и как могат да занесат продукта за 
безопасно рециклиране.
Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя достав-
чик и да проверят реда и условията на договора за покупка. 
Този продукт не трябва да се смесва с други търговски 
отпадъци при изхвърляне.

Този продукт не съдържа опасни вещества. 
Този символ на батериите или на опаковката 
им показва, че обезвреждането на използвани 
батерии трябва да се извършва в съответствие с 
националните правила за изхвърляне на батерии. 

Батериите не са част от обичайните битови отпадъци. Тряб-
ва да върнете батериите на място за публично събиране, в 
общината или където се продават батерии от този вид.
 

Правилно изхвърляне на продукта (WEEE) и батерията




