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Шановний Покупець, 
Дуже вдячні Вам за купівлю ваг ORION! 
 
Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати велике 
задоволення від функцій та можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, 
будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує 
та роз’яснює усі функції. 
 
 
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 
 
• Максимальна вага зважування – 3кг. 
• Для продовження терміну дії ваг, не залишайте ваги в дуже гарячих, холодних або 

вологих місцях. 
• Не натискайте на ваги і не кидайте їх. Це може призвести  до їх поломки. 
• Якщо поверхня ваг брудна, протріть її м’якою тканиною. Не використовуйте хімічні 

речовини для чищення  і стежте, щоб вода не попала всередину ваг. 
• Виріб призначений для домашнього використання, не використовуйте його в торгових 

цілях. 
• Якщо результат зважування некоректний, будь ласка, перевірте заряд батареї і 

правильність  установки. Замініть батарейку, якщо не користувались вагами тривалий 
час, і спробуйте ще раз. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
Ваги електронні кухонні  
Максимальна вага 3 кг 
Знімна чаша об’ємом 1 літр 
Знімну чашу можна використовувати як мірну склянку (на чашу нанесене градуювання в 
мл) 
Зважування рідини в мл (функція вимірювання об’єму води, молока або олії) 
Ціна ділення – 1 г 
Функція "Тара" 
Обнулення ваги тари 
LCD-дисплей: 25х17,5мм 
Індикатор низького заряду батареї і перевантаження 
Функція автовимкнення 
Живлення: 1х3В литієва батарея (CR2032) 
Вага нетто/брутто: 290г/667г 
Розмір виробу: 21х14х14,6мм 
Розмір упаковки: 24х16,6х17,6мм 
Колір: зелений/білий 
 
ФУНКЦІЇ І КНОПКИ КЕРУВАННЯ 

 
 
• Функція зважування 
• Функція 

перемикання між 
одиницями 
вимірювання  
(г/ фунти:унції) 
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• Функція зважування тари і обнулення ваги тари 
• Функція зважування рідини у мл (вимірювання об’єму води, молока або олії) 
• Функціональні кнопки: "MODE”, "UNIT", "ON/OFF/ZERO” 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ 

 
 

 
 
 
ЗАМІНА БАТАРЕЇ 

 
 

У комплекті з пристроєм додається 1 літієва батарея 3В CR2032. 
Якщо вона знаходиться в ізоляційній упаковці, зніміть її. 

1. Відкрийте кришку відсіку для батареї на задній стороні ручки. 
2. Витягніть відпрацьовану батарею за допомогою гострого 

предмета, як зображено на малюнку. 
3. Розташуйте на місце старої, нову батарею: спочатку однією 

стороною під захисну пластину, а потім іншою стороною. 
 
 
 

 
LCD ДИСПЛЕЙ 
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ВИБІР РЕЖИМУ 

 
 
Завдяки цій функції можна визначити об'єм за типом продукту (вода, молоко, олія, 
борошно). Для цього послідовно натискайте кнопку MODE для вибору продукту, об'єм 
якого треба визначити, як зображено на малюнку, і кнопку UNIT - для вибору одиниці 
виміру цього продукту. 

 
 
 
ВИБІР ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ 

 
 
За допомогою кнопки UNIT можна обрати: 

1) у яких одиницях зважуватимуться продукти (грами або фунти:унції) в режимі 
зважування 
 

 
 

2) у яких одиницях визначатиметься об'єм продуктів (мл(унції) або чашки*) в режимі 
визначення об'єму 
 

 
 
 

* Чашка - кулінарна побутова міра об'єму, що дорівнює 250мл рідини. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ В РЕЖИМІ ЗВАЖУВАННЯ 

 
 

1) Встановіть ваги на рівну поверхню і переконайтесь, що вони 
стійкі. 

2) Встановіть на корпус мірну чашу, якщо вона була знята, до 
увімкнення. 

3) Натисніть ON/OFF/ZERO для того, щоб перейти в режим 
зважування. 

4) Коли на дисплеї відобразиться значення "0", покладіть продукти 
в чашу. На дисплеї відобразиться їх вага. 

 
Примітка: Якщо в режимі зважування Ви 
не виконуєте ніяких дій з вагами 
(зважування, встановлення тари), через 
30 секунд пристрій вимкнеться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ В РЕЖИМІ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄМУ 

 
 
Приміром, визначте об'єм молока, що зазначається у 
кількості чашок (CUP): 

1) Встановіть ваги на рівну поверхню і переконайтесь, що 
вони стійкі. 

2) Встановіть на корпус мірну чашу, якщо вона була знята, 
до увімкнення. 

3) Натисніть ON/OFF/ZERO щоб увімкнути ваги. 
4) Коли на дисплеї відобразиться значення "0", натисніть 

кнопку MODE для вибору режиму MILK (визначення 
об'єму молока). 

5) Натисніть кнопку UNIT для вибору одиниці виміру, за 
допомогою якої визначатиметься об'єм. В даному 
випадку це CUP (відображення об'єму в кількості 
чашок). Ваги покажуть об'єм налитого в мірну чашу 
молока. 
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ФУНКЦІЯ ЗВАЖУВАННЯ ТАРИ 

 
 
Ви можете зважувати продукти разом з тарою, в яку вони поміщені і 
без урахування ваги цієї тари. 
 
Варіант 1. Тара на корпусі вагів перевищує вагу в 0г. 
На дисплеї відобразиться "----" або "0g" кожного разу, коли Ви 
натискатимете кнопку ON/OFF/ZERO. 
Знак "----" означає, що електронна система готується до операції і 
необхідно почекати. 
Одночасне відображення знаків "0g" і "Т" по кутах нижньої частини 
дисплея означає, що активний режим зважування тари. 
Після зважування продуктів, на дисплеї відобразиться їх вага без 
урахування ваги тари 

 
 
 
Варіант 2. Тара на корпусі вагів менше ваги в 0г. 
На дисплеї відобразиться "----" або "0g" кожного разу, коли Ви 
натискатимете  кнопку ON/OFF/ZERO. 
Знак "----" означає, що електронна система готується до операції. 
Почекайте, поки цей знак відобразиться. 
Відображення знаку "0g" означає, що ваги встановлені на 
нульове значення. 
Після зважування продуктів, на дисплеї відобразиться їх вага з 
урахуванням ваги тари. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВИМКНЕННЯ ВАГІВ 

 
 
Для вимкнення вагів натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF/ZERO 
протягом 3 секунд.  
 
 
 
 

 
ІНДИКАТОР ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ / ІНДИКАТОР НИЗЬКОГО 
ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ 

 
 
Коли ваги перенавантажені, на екрані відобразиться “Err”. 
Коли на екрані з’являється “Lo” , значить, батарея вже практично 
сіла. Замініть батарею новою.  
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КОРИСНІ ПОРАДИ 

 
 
1. При виливанні з мірної чаші вагів 

продуктів (рідини) після зважування, 
знімайте її з основного корпусу. 

2. Тримайте мірну чашу за ручку так, як 
зображено на малюнку. 

 
 
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

 
 

1. Протирати прилад слід сухою м'якою ганчіркою. При цьому зніміть мірну чашу з 
корпусу. Ні в якому разі НЕ МИЙТЕ прилад під водою! Він не водостійкий. 

2. Усі пластикові частини мають бути вичищені якнайшвидше після використання 
пристрою, щоб часточки зважуваних продуктів не встигли пристати до корпусу. 

3. Завжди використовуйте прилад на рівній твердій поверхні. Не ставте на килим. 
4. Не бийте, не коливайте і не кидайте прилад. 
5. Зберігайте ваги в прохолодному сухому місці. 
6. Якщо ваги не вмикаються, перевірте чи встановлена батарея або чи в робочому вона 

стані. 
7. Не використовуйте прилад в комерційних цілях. Він призначений тільки для 

домашнього використання. 
 
 
Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть 
спостерігатися деякі розбіжності. Ми сподіваємось, що Ви звернете на це увагу. 

 
Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua 
Відгуки та пропозиції приймаються за адресом support@orion.ua 
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Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація 
Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності 
транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній 
споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для 
попадання вологи, прямого сонячного світла й повинне виключати можливість механічних 
ушкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й 
утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій 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 пристрою.  Здайте пристрій у 
спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. 
Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього 
середовища переробку. 
 
Гарантії постачальника 
Кухонні електронні ваги ORION OS-0K12G відповідають затвердженому зразку. При 
дотриманні власником правил експлуатації, викладених у цьому Посібнику користувача, 
пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій 
сертифікації й визнаний придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк 
експлуатації —12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті 
при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні 
відомостей прикладеного гарантійного талона. 
Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче деталі пристрою: 
• Гарантія не поширюються на частини пристрою, які легко розбиваються (скло, 
пластмаса, лампи, і т.п.), а також на аксесуари, акумулятори, блоки живлення, пульти ДК, 
підставки, кріплення, сполучні шнури, навушники, футляри, і т.п. 

 
 
 
 
 
 

Найменування: ОРІОН OS-0K12G 
Основне призначення: Кухонні ваги 

Країна виробник: Китайська Народна Республіка 
Виготовлювач і розроблювач: Оріон Електронікс Лтд. 

Адреса виготовлювача: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29 
Дата виготовлення: лютий 2012 

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців 
Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44 

Сертифікати: RoHS, CE/GS УкрСЕПРО 
 

 
 
 
 


