
 
 
 

ВВААГГИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННІІ  ППІІДДЛЛООГГООВВІІ  
  

Модель: ORION OS-02S, OS-03B 
  

  
 
УКРАЇНСЬКА                                                                   UKR  
     
Уважно прочитайте керівництво користувача перед використанням ваг і 
збережіть його для подальшого використання як довідковий матеріал. 
 
Шановний Покупець 
Велике спасибі Вам за придбання ваг! 
Ми щиро віримо в те, що, протягом багатьох років, Ви отримуватимете 
дійсне задоволення від функцій і можливостей цього приладу! Перед початком 
експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і 
зрозумілій формі містить описи і пояснення всіх функцій. 
З повагою, 
Команда ORION ELECTRONICS 
Деталі:       http://www.orion.ua 
Пишіть нам:  support@orion.ua 
 
Правила безпечного використання 
 
• Встановлюйте ваги на рівну та тверду поверхню.  
• Завжди зважуйтеся на одному і тому ж місці, на одній і тій же поверхні. 

Нерівні поверхні можуть вплинути на точність вимірювання ваги.  
• Зніміть зайвий одяг та взуття перед зважуванням. Радимо зважуватися перед 

вживанням їжі та вранці.  
• Очищуйте ваги вологою тканиною. Намагайтеся, щоб вода не потрапляла 

всередину ваг.  
• Не допускайте попадання на ваги води, це може пошкодити електронні 

частини приладу.  
• Не зберігайте ваги в перевернутому положенні, батареї можуть потекти.  
• Витягніть батарейки, якщо не збираєтеся користуватися вагами тривалий 

час. 
• Акуратно користуйтеся вагами. Не стрибайте на вагах та не впускайте їх.  
 
Технічні характеристики 
Електронні ваги ORION OS-02S 
• Ваги з унікальним дисплеєм (інформація відображується в центрі 

платформи) 
• 5мм скляна платформа 
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• Максимальна вага 150кг / 330фунтів / 24стоуна 
• Дискретність вимірювання 100г / 0,2фунта / 1/4стоуна 
• Автоматичне увімкнення/вимкнення 
• Індикатор перевантаження 
• Індикатор низького заряду батареї 
• Живлення: 2X1.5В AAA 
• Колір: білий 
• Вага нетто: 0,42кг 
• Габарити виробу: 210х110х24мм 
• Габарити коробки: 220х120х36мм 
 
Електронні 3D ваги ORION OS-03B 
• 3D скляні електронні ваги 
• Ваги оснащені системою по збільшенню точності вимірювань 
• LCD дисплей (30мм) 
• 6мм безпечна скляна платформа 
• Максимальна вага 150кг / 330фунтів / 24стоуна 
• Дискретність вимірювання 100г / 0,2фунта / 1/4стоуна 
• Автоматичне увімкнення/вимкнення 
• Індикатор перевантаження 
• Індикатор низького заряду батареї 
• Живлення: літієва батарея 1х3В (CR2032) 
• Колір: коричневий 
• Вага нетто: 1,46кг 
• Габарити виробу: 302х302х16мм 
• Габарити коробки: 338х325х33мм 
 
Джерело живлення 
 
• Літієві батарейки в комплекті 1х3В (CR2032). Зніміть ізоляційне покриття з 

батарейних контактів перед використанням батарейок. Замініть батарейки  
новими, якщо блимає індикатор низького заряду батареї. Модель: OS-03B. 

• Батарейки 2х1.5В AAA (входять до комплекту). Модель: OS-02S. 
 
 
Інструкції з експлуатації 
 
• Крок 1. Поставте ваги на рівну і тверду поверхню (не 

ставте ваги на килимове покриття або інші м'які 
поверхні). 

• Крок 2. Обережно встаньте на ваги і вони автоматично 
увімкнуться. 

• Крок 3. Поставте ноги рівно, не рухайтесь. Почекайте 
декілька секунд, результат зважування засвітиться на 
дисплеї.  
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Автоматичне виключення 
Ваги вимкнуться автоматично після того, як Ви зійдете з 
них. (Якщо після появи на екрані параметрів ваги, не 
відбувається процес зважування, ваги автоматично 
вимкнуться через 8 секунд).  
 
Індикатор перевантаження 
Коли ваги перевантажуються, на дисплеї з'являється значок: 
ERR. Зійдіть з ваг, щоб запобігти ії пошкодженню. 
 
Індикатор заряду батареї 
Коли необхідно замінити батарейки, на дисплеї з'явиться 
значок: LO. 
Зніміть кришку відсіку батарейок, витягніть використані 
батарейки. Нігтем або з допомогою гострого предмету 
підведіть металеву пластину. Витягніть батарейки. Не згинайте контакти, вони 
можуть зламатися. Утилізуйте використані батарейки. Не кидайте батарейки у 
вогонь.  
 
 
Конвертація ваги 
Якщо ваги працюють у різних одиницях вимірювання ваги 
(кілограми, фунти, стоуни), то можна обрати відповідний 
режим спеціальним перемикачем. Він може знаходитись як 
всередині відсіку для батарейок, так і на задньому боці ваг. 
Відкрийте кришку відсіку або перегорніть ваги та пересуньте 
перемикач, як зображено на малюнках. 
 
 
Правила зберігання і транспортування 
1. Зберігати виріб необхідно в сухому і чистому приміщенні при кімнатній 
температурі з відносною вологістю повітря не більш 80%.  
2. Виріб транспортується в споживчій тарі (упакуванні) будь-яким видом критого 
транспорту. Необхідно виключити можливі удари і переміщення його всередині 
транспортного засобу.  
3. Забороняється піддавати виріб ударному навантаженню під час завантажувально-
розвантажувальних робіт. 
 
Технічне обслуговування 
1. Виріб розрахований на довготривалу роботу за умови безпечного 
застосування. Необхідно регулярно проводити його огляд та доглядати за ним. 
2. Перед кожним використанням необхідно зовнішнім оглядом перевірити його 
справність.  
3. Для очищення поверхні виробу використовуйте м’яку вологу тканину. Потім 
протріть все насухо. Не допускайте попадання води, іншої рідини та сторонніх 
предметів усередину виробу. 
4. Ремонт виробу необхідно проводити у сервісних центрах. 
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Примітка: У випадках виявлення несправностей необхідно звернутись у сервісний 
центр. 

(Список сервісних центрів запитуйте в організації, що продала виріб) 
 
 
Даний знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими 
відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу 
на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по 
утилізації даного приладу.  Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до 
продавця, у якого був придбаний даний прилад. Компетентні люди відправлять даний 
прилад на безпечну для навколишнього середовища переробку. 

 
 
 

 
УВАГА! Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики, зовнішній 
вигляд та комплектність виробу внаслідок постійного удосконалення продукції без 
додаткового повідомлення про ці зміни. 
 
Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua 
Відгуки і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua 
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