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SVARSTYKLĖS ŽMONIŲ SVĖRIMUI IMETEC IM5122 
NAUDOTOJO VADOVAS 

 

 

 

KMI (kūno masės indekso) lentelės 
Žemiau pateikiamos vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio. Daugiau informacijos Jums suteiks gydytojas. 

KMI moterims 

Amžius  Per mažas svoris  Šiek tiek per 

mažas svoris 

Normalus svoris  Antsvoris  Nutukimas 

12  < 13,6  13,6 ‐ 14,9  15,0 ‐ 21,7  21,8 ‐ 26,1  > 26,1 

13  < 14,0  14,0 ‐ 15,4  15,5 ‐ 22,7  22,8 ‐ 27,2  > 27,2 

14  < 14,3  14,3 ‐ 15,8  15,9 ‐ 23,5  23,6 ‐ 28,2  > 28,2 

15  < 14,6  14,6 ‐ 16,2  16,3 ‐ 24,1  24,2 ‐ 28,8  > 28,8 

16  < 14,7  14,7 ‐ 16,3  16,3 ‐ 25,5  25,6 ‐ 29,3  > 29,3 

17  < 14,7  14,7 ‐ 16,4  16,5 ‐ 24,8  24,9 ‐ 29,5  > 29,5 

18‐19  < 14,7  14,7 ‐ 16,5  16,6 ‐ 25,0  25,1 ‐ 29,7  > 29,7 

>20  < 16,00  16,00‐18,49  18,50‐24,99  25,00‐29,99  > 30 

 

KMI vyrams 

Amžius  Per mažas svoris  Šiek tiek per 

mažas svoris 

Normalus svoris  Antsvoris  Nutukimas 

12  < 13,8  13,8 ‐ 14,9  15,0 ‐ 20,8  20,9 ‐ 24,7  > 24,7 

13  < 14,2  14,2 ‐ 15,4  15,5 ‐ 21,7  21,8 ‐ 25,8  > 25,8 

14  < 14,7  14,7 ‐ 16,0  16,1 ‐ 22,6  22,7 ‐ 26,9  > 26,9 

15  < 15,1  15,1 ‐ 16,5  16,6 ‐ 23,5  23,6 ‐ 27,8  > 27,8 

16  < 15,4  15,4 ‐ 16,9  16,9 ‐ 24,2  24,2 ‐ 28,6  > 28,6 

17  < 15,7  15,7 ‐ 17,3  17,4 ‐ 24,9  25,0 ‐ 29,2  > 29,2 

18  < 15,8  15,8 ‐ 17,5  17,6 ‐ 25,4  25,5 ‐ 29,7  > 29,7 

19  < 15,9  15,9 ‐ 17,6  17,7 ‐ 25,4  25,5 ‐ 29,7  > 29,7 

>20  <16,00  16,00‐18,49  18,50‐24,99  25,00‐29,99  >30 

 DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės. 
Prieš  pradėdami  naudotis  prietaisu,  atidžiai  perskaitykite  naudotojo  vadovą,  ypač  saugumo  perspėjimus,  ir  visuomet  jų 
laikykitės.  Išsaugokite  šį  iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.  Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, 
pridėkite ir šias instrukcijas. 
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio naudotojo vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į prekybos agentą dar prieš 
pradėdami naudoti produktą. 

Saugumo taisyklės 
• Išpakavę prietaisą, palyginkite  jį  su prietaisu, pavaizduotu  iliustracijose. Patikrinkite,  ar prietaisui netrūksta  sudedamųjų dalių  ir  ar 

įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. 

• Neleiskite  vaikams  žaisti  su  įpakavimu.  Laikykite pakuotę  vaikams nepasiekiamoje  vietoje,  kad  jie,  žaisdami  su plastikiniu maišeliu, 

neuždustų. 
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• Šis  prietaisas  naudotinas  tik  pagal  paskirtį,  tai  yra  kaip  KŪNO  SVORIO  SVARSTYKLĖS,  skirtos  naudoti  namuose.  Bet  koks  kitoks  jo 

pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas. 

• 8‐erių metų  ir  vyresni  vaikai,  sutrikusių  protinių,  jutiminių  ir  fizinių  gebėjimų  žmonės  bei  asmenys,  galintys  nukentėti  dėl  savo 

neprityrimo  ir  reikiamų  žinių  stokos, prietaisu naudotis gali  tik prieš  tai apmokyti  saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrimi už  juos 

atsakingų žmonių. Šie asmenys turėtų gerai suprasti grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant. 

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Taip pat vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi suaugusiųjų. 

• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į autorizuotą 

techninės priežiūros centrą. 

•  NENAUDOKITE šių kūno svorio svarstyklių žmonėms sverti viešose vietose ar komercinėms reikmėms, taip pat kaip medicininių 

svarstyklių. 

• Saugokite prietaisą nuo smūgių, drėgmės, dulkių, cheminių medžiagų ir didelių temperatūros svyravimų. Laikykite jį toliau nuo šilumos 

šaltinių (pvz. viryklių ar radiatorių). 

•  NIEKADA nemerkite prietaiso į vandenį ir neleiskite, kad į jį patektų vandens ar kitų skysčių. 

•  NEPALIKITE vaikų ant svarstyklių be priežiūros. 

• Laikykite prietaisą tik ant lygių ir tvirtų paviršių. 

•  NESISVERKITE šlapiomis kojomis ir tada, kai sušlapęs svarstyklių paviršius. Galite paslysti! 

• Jeigu ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, išimkite baterijas iš baterijų skyrelio. 

Saugaus baterijų naudojimo instrukcijos 
 Jeigu keičiate prietaiso baterijas, keiskite jas tik tokios pačios rūšies baterijomis. 

 Tinkamai įdėkite baterijas, atsižvelgdami į kiekvienos baterijos poliškumą (+ ir ‐). 

 Laikykite baterijas vėsioje, sausoje, kambario temperatūros vietoje. Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išimkite iš jo baterijas. 

  Nebandykite įkrauti neįkraunamų vienkartinių baterijų. 

  Nebandykite įkrauti įkraunamų baterijų įkrovikliais, kurie nėra tam skirti, arba kitaip negu aprašyta naudojimo instrukcijose. 

   Neleiskite,  kad  baterijas  veiktų  didelis  karštis,  pvz.  tiesioginiai  saulės  spinduliai,  atvira  liepsna  ir  pan.  Gali  ištekėti  baterijas 

sudarančios rūgštys! Nesilaikant šios taisyklės, baterijos gali sugesti ar net sprogti. 

  Nemėginkite išrinkti baterijų ir nedeginkite jų.  

 Laikykite  baterijas  toliau  nuo  vaikų.  Vaikams  nurijus  baterijas,  jie  gali  netgi  mirti.  Todėl  saugokite  jas  mažiems  vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Nurijus bateriją, kuo greičiau kreipkitės į gydytojus arba apsinuodijimų informacijos centrą. 

 Baterijose esanti rūgštis yra ėsdinanti. Neleiskite, kad jos patektų ant odos, drabužių ar akių. 

 Prieš išmesdami prietaisą, išimkite iš jo baterijas. 

 Išmeskite panaudotas baterijas į specialų konteinerį. 

Naudojami simboliai 

 

Dėmesio! 

 

Draudžiama 

Sudedamosios dalys 
Palygindami įsigytas svarstykles su [A] paveikslėliu išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių.  

1. LCD ekranėlis 

2. ▲ funkcinis mygtukas 

3. SET (nustatymo) funkcinis mygtukas 

4. ▼ funkcinis mygtukas 

5. Techniniai duomenys 

6. Baterijų skyrelis 

Naudingi patarimai 
 Visuomet sverkitės esant toms pačioms sąlygoms, geriausia – iškart prabudę, nes rodmenis gali iškreipti dienos metu vykstantys svorio 

svyravimai, susiję su valgymu, virškinimu ar fizine veikla. Priklausomai nuo dienos svoris gali skirtis. 

 Svorio  parodymo  ekranėlyje  greitis  priklauso  nuo  svorio  ir  Jūsų  gebėjimo  stabiliai  stovėti  ant  svarstyklių. Dažniausiai  kuo  didesnis 

svoris, tuo ilgiau užtrunka jo atvaizdavimas ekranėlyje. Laukdami svėrimo rezultato, stovėkite ant svarstyklių nejudėdami. 

 Minimalus sveriamas svoris:     5 kg 

Maksimalus sveriamas svoris:   150 kg 

Gradacija:       kas 100 g  
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 DĖMESIO! Nelaikykite naudojamų svarstyklių ant kilimų. Naudokite jas tik ant tvirto ir stabilaus paviršiaus. 

Naudojimas 
Prietaisą naudojant pirmą kartą 

 Nuimkite bateriją dengiančią izoliacinę juostelę, kyšančią iš po baterijų skyrelio dangtelio (6). 

 Jeigu  prietaisas  nepradeda  veikti,  išimkite  bateriją  iš  baterijų  skyrelio  (6)  ir  iš  naujo  įstatykite  bateriją  taip,  kaip  aprašyta  skiltyje 

„Baterijų įdėjimas ir išėmimas“. 

Baterijų įdėjimas ir išėmimas 

 Atverkite baterijų skyrelį (6), esantį kūno svorio svarstyklių apatinėje dalyje [B1 pav.]. 

 Išimkite bateriją iš baterijų skyrelio [B2 pav.]. 

 Įdėkite naują bateriją, atsižvelgdami į baterijų poliškumą (+/‐). 

 Užverkite baterijų skyrelį (6) [B3 pav.]. 

 LCD ekranėlyje (1) pamatysite šį vaizdą: 

 
Matavimo vienetų nustatymas 

 Paspauskite SET mygtuką (3), kad nustatytumėte pageidaujamą matavimo vienetą (kg/lb/st). 

Svėrimasis 

 Padėkite svarstykles ant kieto ir tvirto paviršiaus. 

 Užlipkite ant svarstyklių. Automatiškai įsižiebs LCD ekranėlio (1) lemputė. 

 Stovėkite nejudėdami tol, kol LCD ekranėlyje (1) bus parodytas išmatuotas svoris. 

 Jums nulipus nuo svarstyklių, svoris LCD ekranėlyje (1) bus rodomas maždaug 5 sekundes. Tada prietaisas automatiškai išsijungs. 

 Norėdami pasisverti dar kartą, nulipkite nuo  svarstyklių, palaukite, kol  išnyks ekranėlyje  rodoma  svorio vertė,  ir vėl atsistokite ant 

svarstyklių. 

 Svarstyklių nenaudojant maždaug 10 sekundžių, jos išsijungs automatiškai. 

Naudotojo pasirinkimas ir asmeninių duomenų įvedimas 

 Padėkite svarstykles ant kieto ir tvirto paviršiaus. 

 Paspauskite  SET  mygtuką  (3),  kad  aktyvuotumėte  naudotojo  parinkimo  režimą.  LCD  ekranėlyje  (1)  pradės  žybsėti  šis  užrašas: 

. 

 Dar kartą paspauskite SET mygtuką (3), kol žybsi ekranėlyje rodomas užrašas. Pradės žybsėti „P1” ( ). 

 Spausdami ▲ (2) ir ▼ (4) funkcinius mygtukus, pasirinkite naudotojo numerį. 

 Paspauskite SET mygtuką (3), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą ( ). 

 LCD ekranėlyje (1) pradės žybsėti aukščio nustatymo parametrai:  . 

 Spausdami ▲ (2) ir ▼ (4) funkcinius mygtukus, nustatykite savo aukštį centimetrais. 

 Paspauskite SET mygtuką (3), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. LCD ekranėlyje (1) pamatysite užrašą „0.0 kg“ ( ). 

KMI (kūno masės indeksas) 

 Padėkite svarstykles ant kieto ir tvirto paviršiaus. 

 Paspauskite SET mygtuką (3). LCD ekranėlyje (1) pamatysite užrašą „1‐4” ( ). 

 Spausdami ▲ (2) ir ▼ (4) funkcinius mygtukus, pasirinkite naudotojo numerį. 

 Paspauskite  SET mygtuką  (3),  kad  patvirtintumėte  savo  pasirinkimą.  LCD  ekranėlyje  (1)  pamatysite  iš  anksto  nustatytą  naudotojo 

aukštį. 

 Po keleto sekundžių LCD ekranėlyje (1) pamatysite užrašą „0.0 kg“ ( ). 

 Atsistokite  ant  svarstyklių  ir  nejudėkite.  LCD  ekranėlyje  (1)  bus  atvaizduotas  išmatuotas  svoris;  po  keleto  sekundžių  ekranėlyje 

pamatysite apskaičiuotą BMI % ( ). 

 LCD ekranėlyje (1) bus du kartus atvaizduotas svoris ir BMI, tada prietaisas automatiškai išsijungs. 

Priežiūra 
Valymas 

Nuvalykite stiklinį paviršių minkštu ir drėgnu skudurėliu. 

 DĖMESIO! Nenaudokite rūgštinių, ėdžių, abrazyvinių ar daug cheminių medžiagų turinčių valiklių. 

Laikymas 

 Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje. 

 Laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje. 
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 Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, išimkite jo baterijas. 

Trikdžių šalinimas 
Prietaisas  neturi  detalių,  kurias  galėtų  taisyti  pats  naudotojas.  Pastebėję  vieną  iš  žemiau  aprašytų  problemų,  pabandykite  ją  pašalinti, 

vadovaudamiesi lentelės nurodymais. 

Problema  Galima priežastis  Sprendimas 

Ekranėlyje rodomi šie simboliai: 

 

Baterija  išsikrovė. Svarstyklės  išsijungs 

po keleto sekundžių. 

Pakeiskite baterijas naujomis. 

Ekranėlyje rodomi šie simboliai: 

 

Pernelyg didelis svoris.  Nuimkite svorį nuo svarstyklių. 

Ekranėlyje rodomi šie simboliai: 

 

Netinkama  kojų  padėtis  elektrodų 

atžvilgiu. 

Svoris  bus  rodomas  tik  10  sekundžių. 

Nulipkite  ir  vėl  užlipkite  ant  svarstyklių. 

Atkreipkite dėmesį  į  kojų padėtį elektrodų 

atžvilgiu. 

Išmetimas 

Pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Ją išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo standartų. 

    Nebetinkamas  naudoti  prietaisas  turi  būti  išmetamas  laikantis  Europos  standarto  2002/96/EC.  Tai  reiškia,  kad  prietaisą  sudarančios 

medžiagos turėtų būti perdirbamos, taip sumažinant aplinkai daromą žalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę 

ar prekybos agentą. 

Baterijų išmetimas 

Šis prietaisas naudoja vieną CR2032 bateriją. 

Dėmesio! Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite jas atskirai. 

 Atverkite baterijų skyrelį (6) [B1 pav.]. 

 Išimkite baterijas [B2 pav.]. 

 Užverkite baterijų skyrelį (6) [B3 pav.]. 

 Išmeskite baterijas į specialų baterijoms skirtą konteinerį. 

Norėdami daugiau sužinoti apie tinkamą baterijų išmetimą, kreipkitės į prekybos agentą ar vietinės valdžios institucijas. 

Techninis aptarnavimas ir garantija 
Norėdami  įsigyti  atsarginių  dalių  ar  remontuoti  prietaisą,  susisiekite  su  IMETEC  įgaliotu  techninės  priežiūros  ir  klientų  aptarnavimo  centru. 

Daugiau informacijos rasite apsilankę žemiau nurodytame tinklalapyje. 

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos – pridedamame garantiniame lapelyje. 

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja. 

 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 

Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 


