
 
 
 
ВАГИ МЕХАНІЧНІ ПІДЛОГОВІ  
Модель: ORION OS-0019М 
Шановний Покупець 
Дякуємо Вам за придбання ваг ORION! 
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. 
 
Максимальна вага вимірювання: 136кг 
Ціна ділення шкали: 1кг 
Вимірювання в кілограмах  
Компактний та стильний дизайн 
 
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
- Ваги повинні бути встановленими на твердій рівній поверхні для 
точного вимірювання.  
- Стрілку виробу необхідно відрегулювати  на нуль “0” за 
допомогою кнопки, яка знаходиться на корпусі ваг. 
- Ставайте на ваги прямо, не нахиляючись вперед або назад, рівно 
розподіливши Вашу вагу. 

 
 
Припустима погрішність: 
0-65 кг (0-144фунта) ±1.2 поділів 
>65кг (144фунта) ±2.0 поділів 
 
ДОГЛЯД  
- Захищайте ваги від нагрівання, вогню, прямого попадання 
сонячного проміння 
- Не занурюйте корпус ваг у воду 
- Ретельно витирайте чистим полотном 
- Не використовуйте абразивних миючих засобів, сталевих щіток   
- Зберігайте ваги у прохолодному місці 
Примітка: Унаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між 
інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми 
сподіваємося, що Ви звернете на це увагу. 
Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua 
Відгуки і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua 
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ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ  
Модель: ORION OS-0019М 
Уважаемый Покупатель, 
Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION! 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете 
получать истинное удовольствие от функций и возможностей 
этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и 
понятной форме содержит описания и объяснения всех функций. 
 
Максимальный вес измерения: 136кг 
Цена деления шкалы: 1кг 
Измерение в колограммах 
Компактный и стильный дизайн 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
- Весы необходимо установить на твердой ровной поверхности для 
точного измерения.  
- Стрелка прибора необходимо отругулировать на ноль “0” с 
помощью кнопки, которая размещена на корпусе весов. 
- Ставайте на весы прямо, не наклоняясь вперед или назад, ровно 
распределив Ваш вес. 
 

 
 
Допустимая погрешность: 
0-65 кг (0-144фунта) ±1.2 делений 
>65кг (144фунта) ±2.0 делений 
 
УХОД 
- Защищайте весы от нагревания, огня, прямого попадания 
солнечного света 
- Не погружайте корпус весов в воду 
- Тщательно вытирайте чистой тканью 
- Не используйте абразивных моющих средств, стальных щёток 
- Храните весы в прохладном месте 
 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и 
улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые 
различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание. 
Доп. информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
 
 
MECHANICAL BATHROOM SCALE  
Model: ORION OS-0019М 
Dear Customer, 
Thank you for buying ORION products! Welcome to use! 
Please read this User’s Guide carefully before use and save it. 
 
136kg weight capacity 
Graduation 1kg 
Measures in kilograms  
Compact and stylish design 
 
INSTRUCTION FOR USE 
- When in use scale should be positioned on a hard and level surface 
- The indicator needle should be set to zero “0” before weighing. To 
adjust the needle position, turn the knob located on the scale body 

 
- Accuracy is guaranteed as the tolerance limit below 
0-65kg (0-144lb) ±1.2 digits 
>65kg (144lb) ±2.0 digits 
 
CARE INSTRUCTIONS 
- Protect scale from heat, flames and direct sunlight 
- Do not immerse the scale body in water 
- Wipe dry with a clean cloth 
- Do not use abrasive washing powders, steel wool or scouring pads 
- Store scale in a cool place 
 
Subject to change without notice  
 
Extra information on ORION company web-site www.orion.ua 
We take your opinion and offers by E-mail support@orion.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


