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AR الميزان الشخصي 
دليل المستخدم

تعليمات السالمة ومالحظات هامة
 يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتاًدا بالفعل قبل 	 

ذلك على استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفقًا للطريقة الموضحة 
المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة  بدليل  المستخدم. احتفظي  في دليل 

الستخدامه في المستقبل. 
 نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية 	 

الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. 
في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

الجهاز 	  المشابهة. ال تستخدمي  المنزل والمكاتب واألماكن  الجهاز لالستخدام في   تم تصميم 
ألغراض تجارية أو طبية أو ألغراض أخرى.

ذوي 	  أو  المنخفضة  العقلية  أو  الحسية  أو  النفسية  القدرات  ذوي  واألشخاص  لألطفال   يمكن 
الخبرة أو المعرفة غير الكافية استخدام هذا الجهاز إذا خضعوا لمراقبة صحيحة.

يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز. 	 
 ال تستخدمي الجهاز في البيئات الخارجية، وال تضعيه على أسطح غير مستقرة أو على مقربة 	 

من لهب مكشوف أو مصدر حرارة آخر. 
 ال تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية وال تستخدميه في بيئة متربة 	 

بشكل مفرط.
 تأكدي من أن الجهاز موضوع على سطح مستوى وأملس وصلب ومستقر. وينطبق هذا بشكل 	 

خاص عند استخدام الجهاز. وإال، قد يؤدي ذلك إلى قياس غير دقيق. 
 قبل الصعود على منصة الوزن، تحققي من أنها غير رطبة وأن قدميك غير مبللة. خالف 	 

ذلك، فهذا يعرض لخطر االنزالق.
 ال تقفزي على الجهاز وال تتجاوزي الحد األقصى لقدرة الوزن. خالف ذلك، قد يتلف الجهاز. 	 
 ال تستخدمي الجهاز كمكان لحفظ األشياء. قومي بتخزين الجهاز في وضع أفقي، وتأكدي من 	 

عدم وضع أية مواد عليه.
يتعين عليك إزالة 	  أنه  للغاية، إال  الليثيوم ضعيف  الرغم من أن خطر تسريب بطارية   على 

البطارية من الجهاز عندما تقررين عدم استخدامه لفترة طويلة. إذا كانت البطارية تسرب في 
المنطقة الداخلية للجهاز، فقد يؤدي وهذا إلى تلفه.

 تجنبي استخدام البطاريات القابلة إلعادة الشحن في هذا الجهاز.	 
 حافظي على البطاريات بعيدة عن متناول األطفال ألنها قد تشكل خطًرا على الطفل. في حال 	 

ابتالع الطفل إحدى البطاريات، فاطلبي مساعدة طبية على الفور. 
 حافظي على نظافة الجهاز. عند تنظيف الجهاز، اتبعي التعليمات الواردة في فصل التنظيف 	 

والصيانة. تجنبي غمر الجهاز بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنبي شطفه تحت الماء الجاري.
جميع 	  بإجراء  قومي  عليها.  تعديالت  أي  إجراء  أو  بنفسك  الجهاز  بإصالح  تقومي   ال 

اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بإلغاء 
حقوقك القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

وصف الميزان
منصة الوزن   A1

من زجاج السالمة الصلب بسمك 5 مم  
LCD شاشة  A2

حجيرة البطارية )غير ظاهرة(   A3
توجد في الجزء السفلي من الميزان.  

مفتاح اختيار وحدة الوزن )غير ظاهرة(   A4
توجد في الجزء السفلي من الميزان.  

مصدر الطاقة 
البطارية في 	  يتم إدخال   .)V 3 × 1( واحدة CR 2032 ليثيوم الميزان مع بطارية   يأتي 

حجيرة البطارية A3. قبل االستخدام ألول مرة، قومي بإزالة الشريط العازل من الحجيرة 
A3. تتمثل وظيفة الشريط في منع البطارية من التفريغ قبل أن يصل الجهاز إلى المستهلك 

النهائي. 
 استبدلي البطارية عندما تظهر “Lo‟ )البطارية ضعيفة( على الشاشة A2 أو عندما ال تضيء 	 

الشاشة A2 عندما تصعدين على منصة الوزن A1. الستبدال البطارية، قومي بإزالة غطاء 
حجيرة البطارية A3. أخرجي البطارية الفارغة وأدخلي بطارية جديدة من نفس النوع في 
مكانها. تأكدي من الحفاظ على االستقطاب الصحيح وأن البطارية مالئمة في مكانها بشكل 

صحيح. أغلقي الغطاء.
 تختلف طريقة إدخال البطارية في حجيرة البطارية A3 تبعًا لنوع الميزان. فيما يلي خيارات 	 

إزالة البطارية:
.B1 إلزالة البطارية، استخدمي التنفيذ بطرف غير حاد، انظري الشكل  –  

اإلزالة.  سهلة  لجعلها  البطارية  تحرير  على  يعمل  بشريط  مزودة   A3 البطارية  –  حجيرة   
.B2 اسحبي هذا الشريط لتحرير البطارية لكي تتمكِن من إزالتها، انظري الشكل

–  ادفعي برفق البطارية إلى أسفل. هذا سوف يحررها من حجيرة البطارية A3 ويمكن إزالتها   
.B3 بعد ذلك بسهولة، انظري الشكل

تنبيه:
ال تستخدمي سوى بطارية من النوع CR 2032 لتشغيل هذا الجهاز. ال تستخدمي 

بطاريات قابلة إلعادة الشحن.

استخدام الميزان
 تأكدي من أن الميزان على سطح مستوى وأملس وصلب ومستقر. ال تضعي الميزان على 	 

سجادة أو أي سطح آخر ناعم، وإال فإن النتيجة الوزن قد تكون غير دقيقة.
 اصعدي على منصة الميزان A1 بكال قدميك وقفي عليه دون حراك. لقد تم تزويد الميزان 	 

الصعود عليه. في  بعد  الفور  تلقائيًا على  الوزن  تبدأ عملية  والتي  تلقائي‟،  “تشغيل  بوظيفة 
غضون بضع لحظات، سوف يستقر وزنك على الشاشة A2. سيتم عرض الوزن الذي تم 

قياسه على الشاشة A2 لمدة 10 ثوان.
من 	  للمقارنة،  قابلة  وزن  نتائج  على  للحصول  تميلي.  وال  قائمة  ابقي  نفسك،  وزن   عند 

الضروري أن تزن نفسك في نفس الوقت يوميًا، مثاليًا في الصباح. تتأثر نتائج الوزن بوزن 
المالبس التي كنت ترتديها فضالً عن الطعام والشراب الذي تناولته قبل وزن نفسك. 

 يغلق الميزان نفسه تلقائيًا عندما تنزل من عليه، أو بعد حوالي 10 ثوان من عدم النشاط، حيث 	 
.A2 يتم عرض الوزن الذي تم قياسه على الشاشة

 إذا ظهر “C‟ على الشاشة A2 عند النزول من على الميزان، فهذا يعني أنه حدث خطأ في 	 
الوزن. زني نفسك مرة أخرى.

اختيار وحدة الوزن
 يتيح المفتاح A4 اختيار وحدة قياس إما مترية )كلج( أو امبراطورية )رطل، ستون(. 	 
 قد يكون هذا المفتاح A4 موجوًدا بالداخل أو بجوار حجيرة البطارية A3. يعتمد تصميمه 	 

وموقعه على نوع الميزان. يتم إجراء تحويل الوحدة كما يلي:
.C2و C1 تحريك المفتاح إلى الوضع المطلوب، انظري الشكل  –  

.C3 بالضغط على المفتاح، انظري الشكل  –  

مالحظة:
1 كجم = 2.2 رطل

1 رطل = 0.454 كجم
1 ستون = 14 رطل = 6.35 كجم

قدرة الوزن والدقة
 الحد األقصى لقدرة الوزن 150 كجم/330 رطالً، في حال تم تجاوز الحد األقصى لقدرة 	 

الوزن، فسوف يظهر “خطأ‟ على الشاشة A2. لمنع تلف الميزان، من الضروري أن تنزل 
.A1 عن منصة الوزن

 قد ال تكون دقة الوزن ± 100 جرام / ± 0،2 رطل غير مضمونة للسلع التي تزن أقل من 	 
2 كجم/ 4.4 رطل 

التنظيف والصيانة
 لتنظيف الميزان، استخدمي قطعة قماش مبللة قليالً. ثم امسحي كل شيء بحيث تكون جافًا 	 

 .A3 تماًما. تأكدي عند التنظيف من عدم دخول الماء في البطارية
 عند التنظيف، ال تستخدمي منتجات تنظيف من الصلب الكاشط ذات تأثير الجلخ والمذيبات، 	 

وما إلى ذلك وإال، فقد يتلف السطح الذي تم تنظيفه.
 تجنبي غمر الميزان بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنبي شطفه تحت الماء الجاري.	 

المواصفات الفنية
3V CR 2032 ×1 امدادات الطاقة ............................................ بطارية من نوع
..................................................................  150 كجم/330 رط قدرة الوزن 
دقة الوزن ..............................................................   100 جرام /  0،2 رطل
اختيار وحدة الوزن ................................................................ كجم/رطل/ستون

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من البطاريات المستعملة
إلى  تنتمي  ال  فهي  وبالتالي  للبيئة،  ضارة  مركبات  على  البطاريات  تحتوي 
النفايات المنزلية العادية. قومي بتسليم البطاريات المستخدمة للتخلص السليم 

منها في مواقع مخصصة لتجميعها.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يصح  ال  أنه  األصلية  المستندات  أو  المنتج  على  الموجود  الرمز  هذا  يعني 
التخلص من المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي 
تتخلصي من هذه األجهزة أو تجدديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، يجب 
أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول 
متاجر  إلى  أجهزتك  إرجاع  األخرى  األوروبية  الدول  أو  األوروبي  االتحاد 

التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
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فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك 
في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة 
للحصول  التجميع  منشأة  أو  المحلية  السلطات  إلى  ارجعي  المخلفات.  السليم من  للتخلص غير 

على المزيد من التفاصيل.
وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة 

له للحصول على المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردِت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس 
التخلص  طريقة  حول  الالزمة  المعلومات  على  للحصول  له  التابعة  التجزئة  تاجر  أو  المحلي 

الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة به.


