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Весы напольные электронные                                                                                       

с функцией определения индекса массы тела (BMI) 

POLARIS 

Модель PWS 1548D BMI 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши 

изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и 

дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой 

содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по 

правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, 

картонной коробкой и упаковочным материалом. 

 

 

Оглавление  
 

Общие указания по безопасности ............................................................................................................ 2 

Сфера использования  ............................................................................................................................... 3 

Комплектация  ........................................................................................................................................... 3 

Принцип работы ........................................................................................................................................ 4 

Описание прибора ..................................................................................................................................... 4 

Описание дисплея ..................................................................................................................................... 4 

Кнопки панели управления ...................................................................................................................... 5 

Подготовка к работе и использование .................................................................................................... 5 

Сообщения об ошибках .......................................................................................................................... 10 

Чистка и уход ........................................................................................................................................... 10 

Хранение и транспортировка ................................................................................................................. 10 

Технические характеристики ................................................................................................................. 10 

Информация о сертификации ................................................................................................................. 11 

Гарантийное обязательство .................................................................................................................... 12 

 

Общие указания по безопасности 
 

 Используйте прибор только по назначению.  

 Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. 

 Используйте прибор только по назначению.  

 Размещайте весы на ровной, твёрдой, сухой и нескользкой горизонтальной поверхности. Во 

избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на линолеуме или ковровых 

покрытиях. 

 Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью 

перед использованием. 
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 Запрещается использовать и хранить весы в помещениях с повышенной влажностью (более 

80%), не допускайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может 

привести к  их поломке. 

 Предохраняйте прибор от падения и ударов. Не следует использовать прибор после падения, 

если имеются видимые признаки повреждения.  Перед использованием прибор должен быть 

проверен квалифицированным специалистом. 

 Наступайте на весы аккуратно, с осторожностью. Во избежание повреждения тензодатчиков 

– не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы. 

 Пока происходит взвешивание, стойте на весах неподвижно. 

 Используйте весы вдали от нагревательных приборов и от сильных электромагнитных 

излучений. 

 Если Вы не используете весы в течение длительного периода необходимо извлечь элементы 

питания из батарейного отсека. 

 Если на LCD-дисплее длительное время высвечивается ошибка, отключите питание примерно 

на 3 секунды, чтобы устранить сбой программы. Если это не приносит положительного 

эффекта, обратитесь в сервисный центр. 

 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении 

неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) центр.   

 Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, 

так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы. 

 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть 

физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за 

исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их 

безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 

прибором. 

 После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете 

защитить окружающую среду. 

 

 

Сфера использования 
 

 Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной 

Инструкцией. Устройство не предназначено для использования в коммерческих иди 

медицинских целях. 

 Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 

или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. 

 Основной функцией прибора является определение веса взрослого (старше шести лет) 

человека в условиях температуры и влажности жилого помещения. Использование вне 

помещений не предусмотрено. 

 
 

Комплектация 
 

1. Прибор 

2. Элементы питания  2 х 1.5V AAA 

3. Инструкция пользователя 

4. Список сервисных центров 

5. Гарантийный талон 
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Принцип работы 
 
В основе работы данных весов лежит взвешивание пользователя с заранее заданными 

параметрами пола и роста и расчет индекса массы тела BMI на основании этих данных.  

Индекс массы тела — (англ. body mass index, BMI) – это величина, позволяющая оценить 

степень соответствия массы взрослого человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, 

является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.  

Для того, чтобы результаты были корректны и точны, кроме роста учитывается также пол 

взвешиваемого пользователя. Несмотря на это, значения BMI следует применять исключительно 

для ориентировочной оценки. Например, попытка измерить BMI спортсменов, может дать 

неверный результат, из-за наличия у них повышенной мышечной массы. 

Следует иметь в виду, что значения, полученные при использовании данных весов, представляют 

собой лишь приблизительные, неточные данные. Точную оценку может дать только врач-

специалист, проведя ряд медицинских исследований и анализов. 

Недостоверные  результаты могут возникнуть : 

 -  у беременных женщин 

 -  у профессиональных спортсменов 

 -  у детей 

 

 

Описание прибора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жидкокристаллический дисплей 

2. Кнопки панели управления  SET/GUEST/▲/▼ 

3. Платформа для взвешивания 

 

 

 

 

Описание дисплея 
 

3 

2 

1 
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Кнопки панели управления 

 

SET – кнопка ввода параметров пользователя/переключения единиц измерения 

GUEST – кнопка входа в режим «гость» 

▲ – кнопка выбора параметров пользователя (шаг вверх) 

▼– кнопка выбора параметров пользователя (шаг вниз) 

 

 

Подготовка к работе и использование 

Установка элементов питания. 

 Откройте крышку отсека для батареек на обратной стороне 

прибора. 

 Вставьте 2 батарейки «ААА» (2х1,5В) в батарейный отсек, 

строго соблюдая полярность. 

 Закройте крышку батарейного отсека. 

Внимание! Соблюдайте полярность при установке батареек. 

 

 

Режим простого взвешивания 

 

Внимание! Режим простого взвешивания (без расчета индекса BMI) возможен только без 

установки параметров пользователя (код, пол, рост). При однократном введении данных 

параметров и сохранении их в памяти весы осуществляют автоматический подбор кода 

пользователя и расчет коэффициента BMI.  

 

1. Установите весы на твердую, ровную, горизонтальную поверхность. 

2. Для автоматического включения весов необходимо нагрузить платформу весом не менее 

3кг единовременно, достаточно слегка наступить на взвешивающую платформу. 

3. На дисплее отобразится 0,0 kg, весы готовы к взвешиванию. 

4. Встаньте на весы. 

5. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее 

зафиксируется ваш вес (расчет индекса BMI не производится).  

 

 

Установка параметров пользователя и первичное взвешивание. 
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1. Установите весы на твердую, ровную, горизонтальную поверхность. 

2. Для автоматического включения весов необходимо нагрузить платформу весом не менее 

3кг единовременно, достаточно слегка наступить на взвешивающую платформу. 

3. Для ввода личных параметров нажмите на кнопку SET. 

4. Введите код пользователя (от 1 до 8) кнопками панели ▲и▼ . Нажмите SET, чтобы 

перейти к выбору пола пользователя. 

5. Нажмите кнопки ▲и▼ для выбора пола. Нажмите SET, чтобы перейти к установке 

параметров роста пользователя. 

6. С помощью кнопок▲и▼ установите рост.  

Внимание! Параметры могут быть выбраны в следующем диапазоне: 

Код пользователя Пол Рост 

1–8 (возможен ввод 

данных 8-ти 

пользователей) 

Мужской/ 

женский 

100 – 250 

см 

 

 

Внимание! Переключение между параметрами производится с помощью кнопки SET. 
6. После установки параметров пользователя для сохранения их в памяти коснитесь весов 

(наступите) еще раз. 

7. На дисплее отобразится 0,0 kg, номер пользователя и пол, весы готовы к взвешиванию. 

8. Встаньте на весы. 

9. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее 

зафиксируется ваш вес и значение индекса  BMI.  

 

 

Внимание! Значение индекса BMI рассчитывается программой на основании установки 

параметров роста пользователя и измеренного веса, поэтому количество надетой на пользователя 

одежды повлияет на значение BMI. 

 

10. Графический индикатор позволяет визуально оценить тип вашего телосложения 

 

 

Графический индикатор индекса массы тела BMI 

Slim недостаточный вес /худой 

Normal норма 

Fat полный 

Obese избыточный вес/ ожирение 

 

 

11. После первого взвешивания весы сохранят в памяти значение веса для данного 

пользователя. 
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Режим взвешивания с автоматическим расчетом индекса BMI (использование сохраненных 

в памяти параметров пользователя): 

 

1. Установите весы на твердую, ровную, горизонтальную поверхность. 

2. Наступите на весы, на дисплее отобразится 0.0 kg 

3. Встаньте на весы  

4. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее 

зафиксируется ваш вес. 

5. Если разница между текущим и сохраненным предыдущим значением вашего веса меньше 

5 кг, весы автоматически вычислят индекс массы тела BMI. Если более одного 

пользователя имеют схожие значения веса, индикатор кода пользователя начнет мигать. 

Вы можете выбрать ваш код пользователя с помощью кнопок ▲и▼. Затем нажмите 

кнопку SET. Весы рассчитают и отобразят значения индекса BMI для выбранного 

пользователя. 

6. Если сойти с платформы весы автоматически выключатся через 10 – 12 секунд. 
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Выбор кода пользователя перед взвешиванием 
 

1. Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность. 

2. Наступите на весы, чтобы включить их. На дисплее отобразится 0.0 kg 

3. С помощью кнопок▲и▼ выберите код пользователя. 

4. Встаньте на весы. 

5. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее отобразится 

ваш вес и значение индекса массы тела BMI. Графический индикатор позволяет визуально 

оценить тип вашего телосложения. 
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Режим взвешивания «GUEST» (гость) с расчетом индекса BMI (без сохранения в памяти 

параметров пользователя): 

 

1. Нажмите кнопку GUEST, чтобы включить весы и войти в режим GUEST. 

2. На дисплее отобразится GUS. 

3. С помощью кнопок ▲и▼выберите пол и введите значение роста. Переключение между 

параметрами производится с помощью кнопки SET. 

4. После установки параметров коснитесь весов еще раз. На дисплее отобразится 0,0 kg, пол 

и GUS.  

5. Встаньте на весы  

6. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее отобразится 

ваш вес и значение индекса массы тела BMI. Графический индикатор позволяет визуально 

оценить тип вашего телосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Если в течение 10 секунд после включения прибора не произведено взвешивание, 

весы автоматически отключаются. 
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Сообщения об ошибках 

 
 

 

- индикатор превышения допустимого веса. Необходимо сойти с платформы 

во избежание поломки. 

 

 

 

 

- низкий заряд батареи, необходимо заменить батарею. 

 

 

 

 

- ошибка программы. Повторите операцию еще раз. 

 

 

 

 

Чистка и уход 
 

 Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы 

слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги внутрь прибора. 

 Защищайте весы от ударов, влаги, пыли, химических веществ 

и экстремальных колебаний температуры.  

 Если после включения прибора на экране ничего не отображается, то замените батарейки, 

если необходимо. Если эти действия не помогли, обратитесь в службу поддержки. 

 

Хранение и транспортировка 

 
 Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.  

 Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов. 

 При продолжительном хранении извлекайте из прибора батарейки. 

 Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре 

окружающего воздуха не выше плюс 40ºС  с относительной влажностью не выше 70% и 

отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих 

на материалы электроприборов.  

 Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора 

используйте оригинальную заводскую упаковку 

 

 

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе 

с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. 

Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. 

 

 

Технические характеристики  
 

Polaris PWS 1548D BMI – весы напольные бытовые электронные торговой марки Polaris 

Наибольший предел взвешивания:  150 кг 

Наименьший предел взвешивания:           3 кг   
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Шаг индикации дисплея                0,1 кг 

Питание:                                                         2 х 1.5V AAA, (батарейки входят в комплект) 

 

 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что 

пользователь обратит на это внимание. 

 

Информация о сертификации 
 

 Регистрационный номер Декларации о соответствии: ТС RU Д-US.АВ29.В.06139 

 Дата регистрации Декларации о соответствии 09.06.2015 

 Срок действия с 09.06.2015 по 08.06.2016 включительно. 

 

 

 

                                 
 

 

Расчетный срок службы изделия:  3 года 

Гарантийный срок:   1 год со дня покупки 
 

Производитель: 

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"    

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, Соединенные Штаты Америки 

 

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии 

 ООО «ДС-Сервис»  109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5   

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

 

Изделие: Весы напольные электронные                               Модель: PWS 1548D BMI 

 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 

установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и 

подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с 

материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный 

ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией 

«Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание 

(независимо от места покупки). 

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие 

должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с 

соблюдением правил и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 

уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) 

центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не 

уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 

потребителем в соответствии с законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности  внутрь 

изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его 

прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением 

правил и требований техники безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, 

ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися 

авторизованными сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего 

талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором 

обнаружены дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 

бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для 

коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему 

местному официальному продавцу POLARIS. 

 

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polar.ru/
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ЕДЕНДЕ ОРНАТЫЛАТЫН АРТЫҚ ДЕНЕ САЛМАҒЫНЫҢ (BMI) 

ИНДЕКСІН  ЕСЕПТЕП ШЫҒАРАТЫН ФУНКЦИЯСЫ БАР  

ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ 

 

POLARIS 

Моделі PWS 1548D BMI 

 

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 
 

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің 

бұйымдар  сапа,  функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес  жасалған.  

Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.  

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге 

қатысты  маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты 

кеңестер  берілген. 

Нұсқаулықты  кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон  қорапта және 

орама  материалымен бірге сақтаңыз. 

 
 

Мазмұны  
 

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар ............................................................................................... 13 

Пайдалану саласы .................................................................................................................................... 14 

Құралдың жиынтығы .............................................................................................................................. 14 

Құралдың жұмыс қағидаттары   ............................................................................................................. 15 

Құралдың сипаттамасы ........................................................................................................................... 15 

Дисплейдің сипаттамасы ........................................................................................................................ 15 

Құралды іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау және пайдалану ...................................................... 16 

Дене бітімінің түрін анықтауға арналған  кестелер ............................................................................. 16 

Қателер туралы хабарландырулар ......................................................................................................... 21 

Тазарту және күтім .................................................................................................................................. 21 

Техникалық сипаттамалары ................................................................................................................... 21 

Сертификаттау туралы ақпарат.............................................................................................................. 22 

Кепілдік міндеттеме ................................................................................................................................ 23 

 

 

 

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар 
 

 

 Құралды тек қана мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. 

 Бұл құралды  пайдалануды бастамас бұрын  пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып 

шығыңыз. 
 Құралды тек қана мақсаты бойынша ғана пайдаланады.  
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 Таразыны тегіс, қатты, құрғақ және көлденең қабатқа орналастырыңыз. Зақым келтірмес үшін 

дене салмағын өлшеу үшін таразына тұрғанда оны линоленум сияқты немесе кілемнің үстіне 

қойып пайдаланбаңыз. 

 Платформаның дымқыл қабаты  тайғанақ болуы мүмкін – таразыны пайдаланар алдында 

оның үстінгі қабатын құрғақ шүберекпен  сүртіп алыңыз. 

 Таразыны жоғары ылғалдылықтағы бөлмежайда пайдаланып, сақтауға болмайды (80% 

жоғары), судың немесе басқа да сұйықтықтың таразы ішіне кіріп кетуіне жол берілмейді, 

себебі ол оның істен шығуына алып келуі мүмікн. 

 Құралды құлатып алмаңыз және соққының тиюінен сақтаңыз.  

 Таразының үстіне абайлап шығып, тұрыңыз. 

 Таразыға тұрар алдында, аяқ киіміңіз бен нәскиіңізді шешіп, жалаң аяқтармен тұрып 

өлшеніңіз. 

 Таразының үстіне абайлап шығып, дене салмағыңызды өлшеу жүріп жатқанда таразыда 

қозғалыссыз тұрыңыз. 

 Таразыны жылу құралдарынан және қуатты электр  магнитті сәулелерден  алыста 

қолданыңыз. 

 Құралды ұзақ уақыттай пайдаланбағанда батареялық бөліктен қоректендіру элементтерін  

алып шығару қажет. 

 Таразыны  өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Ақау табылған жағдайда авторланған(уәкілетті) 

орталыққа хабарласыңыз. 

 Батареяларының заряды таусылғаннан кейін  оларды  әдеттегі тұрмыстық  қалдықтармен 

бірге   лақтырмаңыз. Батареяларды отқа лақтыруға мүлде тыйым салынады, себебі бұл 

жарылыс туғызуы мүмкін. Заряды таусылған батареяларды кәдеге жарату қажет, ол үшін 

оларды жоятын ресми орынға өткізіңіз. 

 Аталмыш құрал құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның 

нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі 

мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар 

тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен 

ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз. 

 Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін  электр құралын әдеттегі тұрмыстық  қалдықтармен 

бірге   лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға  

көмектесесіз. 

 

 

 

Пайдалану саласы 
 

 Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана  тұрмыста қолдануға  арналған. Құралды 

өнеркәсіптік, коммерциялық немесе медициналық мақсатта  пайдалануға мүлдем  болмайды. 

 Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың 

нәтижесінде туындаған  залал үшін жауапты емес.  
 Құралдың негізгі функциясы – тұрғын жайдың температурасы мен ылғалдығы жағдайында 

ересек адамның сонымен (алты жастан жоғары балалардың) дене салмағын анықтау. Құралды 

бөлмеден тыс жерде пайдалануға қарастырылмаған. 

 

 

Құралдың жиынтығы 
 

1. Құрал 

2. Пайдаланушының нұсқаулығы  

3. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі 

4. Кепілдік талоны 
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Құралдың жұмыс қағидаттары 

 
Бұл таразының негізгі функциясы –дене массасының индексін  есептеп шығаратын функциясы,  

яғни, денедегі майдың үлесін және басқа да салмақ параметрледі анықтау функциясы және 

биометрикалық индекс өлшемі(BMI) бар. 

Дене массасының индексі, ДМИ (ағылш. body mass index, (BMI)) — бұл адамның салмағы мен 

бойының сәйкестік дәрежесін анықтауға көмектесетін шама. Бұл индекс дене массасының 

жеткіліксіз, қалыпты немесе артық екендігін бағалайды. Емделуге қажеттілікті анықтайтын 

маңызды көрсеткіш болып табылады. Дене массасының индексі ерекше формула бойынша 

анықталады. Сонымен,  организмінің көрсеткіштерін және адамның жеке сипаттамаларын (жас 

мөлшері, бойы, жынысы) пайдалану арқылы  денедегі май үлесін, сонымен адамның таза дене 

салмағын  және басқа да салмақ параметрлерін анықтауға болады. Сонымен BMI мәндері жай 

ғана шамалы болып табылады, яғни осы таразыда өлшеніп, алынған мән жуық шамада екенін 

ескерген жөн. 

Мысалы, спортшылардың BMI көрсеткіштерін анықтау барысында, өлшем нәтижесі дұрыс 

шықпауы мүмкін, себеп, олардың денедегі бұлшықет массасы көп болғандықтан. 

Сондықтан таза салмақты анықтау қиынға түседі, өйткені бұл лабораторияда қолданылатын 

таразы емес, бұл тұрмыстық құрал болып табылады, оның өлшеу дәлдігі ойдағыдай емес. Осы 

таразыда өлшеніп, алынған мән жуық шамада екенін ескеріңіз. Денедегі ұлпалардың үлес 

салмағын тек қана дәрігер маман бірқатар медициналық зерттеулер және сараптама жүргізгеннен 

кейін анықтап бере алады. 

Өлшем нәтижесі дұрыс шықпауы мүмкін: 

 -  жүкі әйелдерде; 

 -  кәсіби спортшыларда; 

 -  балаларда. 

 

 

Құралдың сипаттамасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сүйықкристалды дисплей. 

2. Басқару панеліндегі  SET/GUEST/▲/▼батырмалары. 

3. Дене салмағыңызды өлшеуге арналған платформа. 

 

 

 

 

 

Дисплейдің сипаттамасы 

 

3 

2 

1 
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Индикатор заряда батареи - батареяны зарядттау индикаторы; 

Графический индикатор ВМІ - Графикалық ВМІ (ДМИ) индекаторы; 

Показатель ВМІ - ВМІ (ДМИ) көрсеткіштері; 

Единицы измерения массы - дене массасын өлшеу бірлігі; 

Единицы измерения роста - бойын өлшеу бірлігі; 

Код пользователя - пайдаланушының коды; 

Пол - жынысы. 

 

 

Басқару панеліндегі батырмалары 

 

SET – пайдаланушының параметрлерін енгізу батырмасы/өлшем бірліктердің біреуін таңдап, 

ауыстырып қосуға болады. 

GUEST –«қонақ» режиміне кіру батырмасы 

▲ – пайдаланушының параметрлерін таңдау  батырмасы (жоғары қарай бір қадам). 

▼– пайдаланушының параметрлерін таңдау  батырмасы (төмен қарай бір қадам). 

  

 
Құралды іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау және пайдалану 

 Электрмен қоректену элементтерін орнату. 

 Батареяларға арналған бөлікті ашыңыз, ол құралдың артқы 

жағында орналасқан. 

 2 (екі дана) «ААА» (2х1,5В) батареяларды үйектілігін қадағалай 

отырып, батареялық бөлікке салыңыз. 

 Батареялық бөліктің қақпағын жабыңыз. 

Назар аударыңыз! Батареяларды орнату кезінде  үйектілігін 

қадағалай отырып, батареялық бөлікке салыңыз. 

 

Дене салмағын қарапайым түрде  өлшеу режимін. 

 

Назар аударыңыз! Дене салмағын қарапайым түрде  өлшеу режимін (BMI индексін есепке 

алмай) пайдаланушының жеке сипаттамаларын, яғни  оның (коды, бойы, жынысы) 

параметрлерін орнатпайяқ қолдануға мүмкіндік бар. Пайдаланушының жеке параметрлерін 

алғашқы бір рет орнатқанннан кейін, бұл құралдың жадында сақталады және таразы 

автоматты түрде пайдаланушының BMI дене массасының индексін  есептеп шығарады да, 

және пайдаланушының сәйкесінше сақталған кодын таңдап алады. 
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1.      Таразыны қатты, тегіс әрі көлденең қабатқа орнатып қойыңыз. 

2.      Таразыны автоматты түрде іске қосу үшін оның платформасына  кем дегенде бірақ рет 

3кг аса салмақ түсіріп, оған сәл басынқырап басу қажет. 

3.      Дисплейдің бетінде «0.0 kg» белгі көрінеді, таразы жұмыс істеуге дайын. 

4.      Таразының үстіне тұрыңыз. 

5.    Дисплейдің бетінде цифрлік көрсеткіштері пайда болады да, (3 рет) жыпылықтайды, 

сонымен бірнеше секунд өткен соң дисплейдің бетінде пайдаланушының (BMI индексін 

есептеп шығармай ) салмағы бекітіледі. 

 

Пайдаланушының параметрлерін орнату және дене салмағын алғашқы рет өлшеу 

барысында.. 

 

1. Пайдаланушының жеке параметрлерін енгізу үшін SET батырмасына басыңыз.  

2. Панеліндегі сандық (1-ден 8-ге дейін) батырмаларын немесе мына ▲және▼ 

батырмаларын қолдана отырып  пайдаланушының кодын орнатыңыз. Содан кейін 

адамның жынысын таңдау үшін SET батырмасына басыңыз. 

3. ▲және▼ батырмаларын қолдана отырып, пайдаланушының жынысын таңдаңыз. 

Содан кейін пайдаланушының бойының параметрлерін орнату үшін SET батырмасына 

басыңыз. 

4. ▲және▼ батырмаларын қолдана отырып, пайдаланушының бойының параметрлерін 

орнатыңыз.  

 

Назар аударыңыз! Өлшем параметрлері келесі мөлшерде таңдалуы мүмкін: 

 

 

Пайдаланушының 

коды 
Жынысы Бойы 

1–8 (8 пайдаланушының 

деректерін  орнатуға 

мүмкіндік бар) 

Ер 

жынысы/ 

әйел 

жынысы 

100 – 250 см 

 

 

 

Назар аударыңыз! SET батырмасын қолдана отырып   адамның бойы мен салмақ параметрлерін 

таңдаңыз. 

 

5. Таразының жадысында пайдаланушының параметрлерін сақтау үшін, оның бойы мен 

салмақ параметрлерін орнатқан соң таразыға тағы бір рет қолмен басыныз. 

6. Дисплейдің бетінде 0,0 kg салмақ көрсеткіштері, пайдаланушының нөмірі және оның 

ер/әйел жынысы пайда болады, сол кезде дене салмағыңызды өлшеңіз.   

7. Таразыны қатты, горизонталды  қабатқа  орналастырыңыз. 

8. Таразының үстіне тұрыңыз. 

9. Дисплейдің бетінде цифрлік көрсеткіштері пайда болады да, (3 рет) жыпылықтайды, 

сонымен бірнеше секунд өткен соң дисплейдің бетінде пайдаланушының салмағы мен BMI 

индекстің мәні бекітіледі. 

10. Графикалық индикаторы визуалды түрде  пайдаланушының дене келбетін анықтай алады. 
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Графикалық  индикаторы дене массасының BMI индексі 

Slim Арық/салмағы аз 

Normal қалыпты 

Fat толық 

Obese Артық салмағы бар/ семіру 

 

11. Дене салмағын алғашқы рет өлшеу барысында таразының жадысында пайдаланушының 

дене салмағының көрсеткіштері сақталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өлшем режимі (жадыда сақталған пайдаланушының дене  параметрлерін қолдана отырып) 

автоматтық түрде дене массасының BMI индексін есептеп шығару. 

 

1. Таразыны қатты, көлденен тегіс жерге орнатыңыз. 

2. Таразыға басыңыз, дисплейдің бетінде 0.0 kg салмақ көрсеткіштері пайда болады. 

3. Таразының үстіне тұрыңыз.  

4. Дисплейдің бетінде цифрлік көрсеткіштері пайда болады да, (3 рет) жыпылықтайды, 

сонымен бірнеше секунд өткен соң дисплейдің бетінде пайдаланушының салмағы 

бекітіледі. 

5. Егер пайдаланушының ағымдағы болған дене салмағы, алдыңғы, яғни сонғы рет өлшеу 

көрсіткіштердің арадағы дене салмағының айырмашылығы 5 кг болып көрсетілсе, бұл 

жағдайда таразы автоматтық түрде дене массасының BMI индексін есептеп шығарады.  

Сонымен егер,  екі адамның дене салмақтарының кқрсеткіштері ұқсас болып шықса, сол 

кезде пайдаланушының код индикаторы жыпылықтай бастайды. 

Сіз мына▲және▼ батырмаларын қолдана отырып, пайдаланушының кодын таңдай 

аласыз. Содан кейін SET батырмасына басыңыз. Таразы пайдаланушының  дене 
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массасының BMI индексін есептеп шығарады да, содан кейін дене массасының BMI 

индексі дисплейдің бетінде көрсетіледі.  

6. Сіз таразыдан түскеннен соң, таразы автоматты түрде 10 секундтан кейін сөнеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «GUEST» (қонақ) Өлшем режимі (жадыда пайдаланушының дене  параметрлерін 

сақтамай) дене массасының BMI индексін есептеп шығару. 

 

1. Таразыны іске қосу үшін, сондай-ақ GUEST режиміне кіру үшін GUEST батырмасына 

басыңыз. Дисплейдің бетінде  GUS көрініс табады. 

2. ▲және▼бармаларын қолдана отырып пайдаланушының ер/әйел жынысын таңдаңыз, 

содан кейін оның бойының параметрлерін орнатыңыз. Пайдаланушының параметрлерін 

таңдап ауыстырғыңыз келсе SET батырмасына басыңыз. 

3. ▲және▼ батырмаларын қолдана отырып, пайдаланушының жынысын таңдаңыз. Содан 

кейін пайдаланушының бойының параметрлерін орнату үшін SET батырмасына басыңыз 

4. Пайдаланушының дене параметрлері орнатылған соң таразыға тағы бір рет басыңыз. 

Дисплейдің бетіне 0.0 kg. салмақ көрсеткіштері, пайдаланушының жынысы және  GUS 

көрініс табады. 

5. Таразының үстіне тұрыңыз. 

6. Дисплейдің бетінде цифрлік көрсеткіштері пайда болады да, (3 рет) жыпылықтайды, 

сонымен бірнеше секунд өткен соң дисплейдің бетінде пайдаланушының салмағы мен 

BMI индекстің мәні бекітіледі. Графикалық индикаторы визуалды түрде  

пайдаланушының дене келбетін анықтай алады. 
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Дене салмағын өлшемес бұрын пайдаланушының кодын таңдау 
 

1. Таразыны қатты, көлденен тегіс жерге орнатыңыз. 

2. Таразыға басыңыз, дисплейдің бетінде 0.0 kg салмақ көрсеткіштері пайда болады. 

3. ▲және▼ батырмаларын қолдана отырып, пайдаланушының кодын таңдаңыз. 

4. Таразының үстіне тұрыңыз. 

5. Дисплейдің бетінде цифрлік көрсеткіштері пайда болады да, (3 рет) жыпылықтайды, 

сонымен бірнеше секунд өткен соң дисплейдің бетінде пайдаланушының салмағы мен 

BMI индекстің мәні бекітіледі. Графикалық индикаторы визуалды түрде  

пайдаланушының дене келбетін анықтай алады. 
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Назар аударыңыз! Егер таразыны іске қосқан соң 10 секунд уақыт аралығында таразыға тұрып 

салмағыңызды өлшемесеңіз, құрал автоматты түрде сөнеді.   

 

 

Қателер туралы хабарландырулар 

 
 

 

- Таразыға артық күш салынса, дисплейде «Err» ескерту  белгісі пайда 

болады. Құралға зақым келтірмеу үшін таразыдан түсіңіз. 

 

 

 

- Егер таразының дисплейінде «LO» жазуы шықса, бұл батареяларды 

ауыстыру керек дегенді білдіреді.Ескі батареяларды жаңа батареяларға 

ауыстырып салыңыз 

 

 

 

- Бағдарламада қате. Әрекеттерді қайтадан қайталаңыз. 

 

 

 

 

Тазарту және күтім 
 

 Құралды сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Таразының ішіне су немесе басқа ылғал заттың 

кірмеуін  қадағалаңыз. Оны тазарту үшін абразивті және химиялық  құралдарды қолданбаңыз. 

 Таразыны температураның экстремалдық  өзгеруі мен химиялық заттардың әсерінен 

сақтаңыз, сонымен қатар,  құралды құлатып не соғып алмаңыз. Құралды  шаңды, 

ылғалдылығы немесе температурасы жоғары жерде сақтамаңыз. Таразыны қыздыру 

құралдарына, жылыту жүйелеріне жақын, сондай-ақ тікелей жылы түсуі мүмкін жерлерде 

сақтамаңыз. 

 Таразыны құрғақ салқын жерде, көлденең күйде сақтаңыз. 

 Сақтау кезінде таразыда ешқандай бөгде заттардың болмауын қадағалаңыз. 

 Құралды ұзақ уақыттай сақтағанда таразыдан батареяларды алып қойыңыз 

 Құралды қосқаннан кейін таразының экранына ешнәрсе шықпаса, қажеттілікке қарай 

құралдың батареяларын ауыстырыңыз. Егер  бұл әрекеттер ешбір орын алмаса, сонымен, 

құралыңыз жұмыс істемей қалса немесе нашар жұмыс істесе сервис орталығына 

хабарласыңыз. 

 

Ескертпе: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін  электр құралын әдеттегі тұрмыстық  

қалдықтармен бірге   лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған 

ортаны сақтауға  көмектесесіз. 

 

Техникалық сипаттамалары  
 

Polaris PWS 1548D BMI – Polaris сауда белгісінің еденде орнатылатын тұрмыстық электронды 

таразысы  

Ең жоғары өлшенетің салмақ: 150 кг;  
Әр бөліктің бөлінуі:       0,1 кг 

Қуат көзі:                                   2 х 1.5V AAA, (батареялар құралдың жиынтығына кіреді) 
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Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен 

бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін.  Тұтынушының бұған назар 

аударатынына өндіруші үлкен үміт  артады. 

 

Сертификаттау туралы ақпарат 
 

 

 

                                 
 

 

Бұйымның  есептік жарамдылық мерзімі:       3 жыл 

Кепілдік мерзімі:                                           сатып алған күннен бастап   1 жыл 

 

Өндіруші: 

Texton Corporation LLC - "Текстон Корпорэйшн"   ЖШҚ 

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, Америка Құрама Штаттары. 
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КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ 
 

 

Бұйым: Еденде орнатылатын электронды таразы                      

Моделі: PWS 1548D BMI 

 

 

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде 

өндірушімен берілген,   және тұтынушының құқығын еш шектемейді. 

Бұл кепілдік  бұйымды сатып  алған күннен  12 ай бойына әрекетте болады,  және материалдар 

мен жұмыс істеуіне байланысты  ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. 

Бұл жағдайда тұтынушы  басқасын қоса алғанда,  бұйымды тегін жөндетуге құқықты.   Бұл 

кепілдік  келесі шарттарды сақтағанда, жарамды: 

 

1. Кепілдік міндеттеме   «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық 

үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды  (сатып алған 

жеріне қарамастан). 

2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге  пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым 

пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай 

отырып, пайдаланылуы тиіс. 

3. Өндірушінің міндеттемесін   осы кепілдік бойынша   сатушылар – өндірушінің уәкілетті 

дилерлері және ресми  қызмет көрсететін  (сервис) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік  

өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды,   

олар тұтынушы алдында  заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.  

4. Бұл кепілдік  келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге 

таралмайды: 

 Химиялық, механикалық  немесе өзге де әсер ететін, бөгде сұйықтық заттардың 

немесе құрт -құмырсқа мен бұйымның ішіне түсіп кетуі; 

 Бұйымды тікелей мақсаты  бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа 

кірмейтін, қосымша  аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ,   бұйымды техника 

қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және   

пайдаланғанда; 

 Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс 

экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер,  қылшақтар  тозғанда; 

 Авторланған  қызмет көрсету  орталықтары болып табылмайтын*,  тұлғалар немесе 

фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі; 

5. Осы   талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің  түпнұсқасымен және ақау 

табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.  

6. Бұл кепілдік  тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын  бұйымдарға 

ғана жарамды, және  коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта  қолданылатын 

бұйымдарға  таралмайды. 

 

POLARIS бұйымдарына  кепілдік қызмет көрсету  мәселелері бойынша  Өзіңіздің  жергілікті  

POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз. 

 

* Авторланған  қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары  Компания сайтында: 

www.polar.ru 

 

 

 

http://www.polar.ru/

