INSTRUKSI
MANUAL

PENGENALAN ALAT
LANGKAH PERTAMA UNTUK MEMAKAI ALAT

DIGITAL WEIGHT SCALE

HN - 289








On/Off Otomatis
Berat minimum 0.1 Kg
Berat maksimum 150 kg
Pengukuran dalam Kg, St, Lb
Safety Glass
4 Sensor Pengukuran

Terima Kasih telah membeli Digital Personal Scale Omron. Sebelum menggunakan alat untuk
pertama kali, pastikan telah membaca instruksi manual ini dengan seksama dan gunakan alat dengan
benar untuk keamanan anda. Tolong simpan and gunakan instruksi manual ini untuk keperluan
mendatang.

DAFTAR ISI
Pengenalan Alat ……………………………………………………………… 1
Cara Melakukan Pengukuran ………………………………………….. 2
Penyimpanan dan Perawatan………………………………………….. 3
Masalah dan Solusinya ……………………………………………………. 4

MENGAKTIFKAN ALAT – kg/st/lb

CARA MELAKUKAN PENGUKURAN
*Jangan gerakan alat pada saat melakukan pengukuran karena hal itu akan
mempengaruhi hasil pengukuran

PERINGATAN

PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

MASALAH DAN SOLUSINYA


Jika cairan baterai kena mata atau kulit, segera cuci dengan air
bersih. Konsultasi dengan dokter secepatnya



Jangan letakan jari anda kedalam lubang manapun atau di dalam
alat



Gunakan alat di dalam ruangan



Jangan menggunakan alat dengan tujuan lain seelain mengukur
berat badan

Masalah

Penyebab

Solusi

Bergerak pada saat
pengukuran

Jangan bergerak
sampai pengukuran
selesai

Pengukuran error

Ulanngi pengukuran

Baterai lemah

Harap ganti baterai
(3v Lithium – umur
baterai ± 1 tahun)

Berat yang diukur melebihi
jangkauan

Letakkan unit pada
lantai

PERHATIAN

CATATAN UNTUK KEAMANAN
PERINGATAN
Digunakan untuk hal yang dapat menyebabkan kematian atau
cidera yang serius
PERHATIAN
Digunakan untuk hal yang dapat menyebabkan cidera atau
kerusakan property
PERINGATAN


Jangan pernah memulai penurunan berat badan atau terapi
olahraga tanpa instruksi dari dokter atau spesialis



Jangan menggunakan alat pada tempat yang licin, seperti lantai
yang basah



Jauhkan alat dari jangkauan anak- anak



Jangan melompat pada alat, atau meloncat naik turun pada alat



Jangan gunakan alat pada saat tubuh atau kaki anda basah, seperti
setelah mandi



Pengguna yang mempunyai keterbatasan bergerak harus dibantu
oleh orang lain untuk melakukan pengukuran



Hanya digunakan oleh manusia saja



Alat ini adalah kaca yang licin, hati hati agar tidak terjatuh



Selalu bersihkan alat sebelum menggunakan alat saat alat
digunakan oleh seseorang yang mempunyai penyakit kulit.



Jangan taruh unit tegak lurus dengan dinding atau menaruh benda
berat di atas unit



Jangan membongkar unit



Jangan gunakan telepon selular dekat dengan unit karena dapat
mengakibatkan hasil pengukuran yang tidak akurat



Jangan taruh unit pada tempat lembab, terkena sinar matahari
langsung, dekat mesin pendingin atau api



Jangan bersihkan unit dengan air, bensin atau pelarut



Gunakan tipe baterai yang dianjurkan. Jangan campur baterai lama
dan baru



Jika unit tidak akan digunakan dalam waktu lama (lebih dari 3
bulan) cabut baterai



Saat memasang baterai pastikan posisi polaritas benar



Unit ini untuk penggunaan dirumah, jangan gunakan untuk
keperluan selain pengukuran berat tubuh

GENERAL ADVICE
UNTUK PENGUKURAN YANG BENAR


Gunakan unit di atas lantai



Jangan gunakan unit diatas karpet, ini akan menyebabkan hasil
tidak akurat



Jangan taruh barang di atas unit untuk waktu yang lama

TECHNICAL DATA

DISPOSAL PRODUK DAN BATERE YANG BENAR

