
 
 
 

ВВААГГИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННІІ  ККУУХХООННННІІ  
  

Модель: ORION OS-0K51G 
  

  
 
УКРАЇНC ЬКА                                                                     UA     
 
Шановний Покупець, 
Дуже вдячні Вам за купівлю ваг ORION OS-0K51G! 
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. 
З повагою, 
Команда ORION ELECTRONICS 
Деталі:       http://www.orion.ua 
Пишіть нам:  support@orion.ua  
 
Правила безпечного користування 
 
• Максимальна вага зважування – 3кг, включаючи вагу тари. 
• Зважуючи, не кладіть предмети на краї платформи ваг. 
• 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 поломки. 
• Якщо поверхня ваг брудна, протріть її м’якою тканиною. Не використовуйте 

хімічні речовини для чищення  і не допускайте, щоб вода попала всередину 
ваг. 

• Виріб призначений для домашнього використання, не використовуйте його в 
торгових цілях. 

• Якщо результат зважування некоректний, будь ласка, провірте заряд батареї і 
правильність  установки. Замініть батарейку якщо не користувались вагами 
тривалий час і спопробуйте ще раз. 

 
Технічні характеристики 
 
• Чотири датчика для збільшення точності виміру 
• Потужний процесор 
• Максимальна вага 3 кг 
• Похибка виміру 1г 
• LCD дисплей 
• Сенсорна панель 
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• Автоматичне скидання значення на нуль 0 
• Автоматичне виключення 
• Індикатор перевантаження 
• Ідикатор низького заряду батареї 
• Функція зважування тари 
• Живлення: 1xCR2032 (літієва батарея) 
 
Інструкція з експлуатації 
 
- Відкрийте кришку відсіку батарейок, що знаходиться на задній стороні ваг, і 
вставте батарейку. 
- Поставте ваги на рівну поверхню й переконайтесь, що ваги стоять стійко. 
- Натисніть кнопку включення/виключення “ON/OFF” для того, щоб включити 
ваги, на екрані відобразиться “HELO” на протязі декількох секунд, а потім “0g”. 
- Натисніть на “UNIT” для вибору одиниці зважування “g” (грами) або “oz” 
(унції). 
(Ми рекомендуємо натиснути “TARE” для того, щоб відкалібрувати вагу і 
виставити показник на 0г) 
- Поставте предмет на середину платформи ваг; на екрані з’являться цифри, 
показуючи вагу. 
- Якщо на вагах знаходиться якийсь предмет, Ви можете натиснути на “TARE”, 
на екрані відобразиться “0”, таким чином Ви обнулите вагу цього предмета. 
Якщо Ви хочите зважити більше предметів, провторіть цю дію знову. 
- Після всіх етапів зважування заберіть предмет з ваг, на екрані з’явиться 
результат останнього зважування з мінусовим показником (зі знаком «-»). 
- Ваги автоматично відключаться після 60 секунд.  

 
Індикатор перевантаження/низького заряду батареї 
Коли ваги перевантажені, на екрані з’явиться “Err”. 
Коли на екрані показано “LO” , значить батарея вже практично сіла. 
Зарядіть її. 
 
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-сайте компанії ORION www.orion.ua 
Відгуки та пропозиції приймаються за адресом support@orion.ua 
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