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1 Введение

Уважаемый покупатель!
Благодарим за приобретение нашего 
высококачественного шагомера OMRON. Новый шагомер 
Walking style III позволяет точно измерить уровень 
физической активности, позволяя корректировать диету и 
мотивируя на достижение запланированной на день 
нормы ходьбы.
Для подсчета шагов можно положить шагомер в карман 
или сумку или повесить его на шею. Используйте его 
каждый день, чтобы контролировать свою физическую 
активность.

■ Функции шагомера OMRON Walking style III
Сожженные калории/сожженные жиры
Шагомер измеряет интенсивность ходьбы и вычисляет 
количество сожженных калорий и жиров.
Режим активности
Позволяет хранить значения измерений* за 
определенный период или сеанс. Эти значения 
измерений отличны от значений, сохраняемых в 
течение каждого дня.
* Число шагов/расстояние/сожженные калории/сожженные 
жиры

 – символ при прохождении 10 000 шагов
Символ  отображается, если в течение дня сделано 
10 000 шагов (не отображается на экране режима 
активности и на экране памяти режима активности).
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2 Рекомендации по использованию шагомера 
OMRON Walking style III

2.1 Меры предосторожности
• До начала программы снижения веса или тренировок 
проконсультируйтесь со своим врачом или иным 
медицинским работником.

• Храните прибор в недоступном для маленьких детей 
месте. 

• Если маленький ребенок проглотит батарею, крышку 
батарейного отсека или винт, немедленно обратитесь к 
врачу.

• Не крутите прибор за ремешок. Вращение прибора за 
ремешок может привести к травме.

• Не кладите прибор в задний карман шортов или брюк. 
Если прибор находится в кармане, его можно 
повредить, сев на него.

• При попадании электролита в глаза немедленно 
промойте их большим количеством чистой воды. 
Немедленно обратитесь к врачу.

• При попадании электролита на кожу или одежду 
немедленно смойте его большим количеством чистой 
воды.

• При установке батареи необходимо соблюдать 
полярность.

• Всегда используйте батареи только указанного типа.
• Немедленно замените использованную батарею на 
новую.

• Вынимайте батарею из прибора, если он не будет 
использоваться в течение длительного времени 
(приблизительно 3 месяца и более).

• Не бросайте батарею в огонь, так как она может 
взорваться.

• При утилизации изделия выньте батарею и далее 
следуйте местным правилам по защите окружающей 
среды.

3 Описание устройства
A Основной блок B Ремешок
C Зажим D Батарея

* Батарея уже установлена в прибор.

CB

A

D
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4 Знакомство с прибором

5 Настройки
5.1 Настройка времени, веса, роста и длины шага
При первом использовании прибора выполните 
следующие действия.
1 Тонкой, жесткой и прочной палочкой 
нажмите кнопку SET на задней панели 
прибора.

Примечание.Не нажимайте кнопку острым 
концом. Это может привести 
к повреждению прибора.

После отображения следующего дисплея начинает 
мигать значение часа.

Примечание. Если не выполнить настройки в течение 5 минут, 
то дисплей возвращается к заводским 
настройкам.

* См. сведения о диапазоне настроек в главе 12 «Технические 
данные».

Кнопка 

Кнопка 

■ Основной блок

Дисплей

Кнопка 

Индикатор 
низкой зарядки 
батареи
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2 Настройка часа.
(1) Нажимайте  или  для 

выбора нужного значения.
• Нажмите  ( ) для перехода к 

следующему (возврата к 
предыдущему). 

• Удерживайте  ( ) для 
быстрого перехода вперед (назад).

(2) Нажмите  для подтверждения 
настройки.

3 Повторите шаги (1) и (2), чтобы задать минуту.
4 Повторите шаги (1) и (2), чтобы задать вес.
5 Повторите шаги (1) и (2), чтобы задать рост.
6 Повторите шаги (1) и (2), чтобы задать длину шага.

Примечания:
• Начальное значение длины шага, мигающее на экране, это 
оценка длины шага, рассчитанная по значению роста.
Задайте реальное значение длины шага на основании типа 
ходьбы и собственного телосложения.

• Чтобы правильно измерить среднюю длину шага, сделайте 
10 шагов и разделите пройденное расстояние на число 
шагов (например, 7,1 метра поделите на 10 шагов = 0,71 см).

Настройка завершена.

■ Изменение настроек

1 Тонкой, жесткой и прочной палочкой нажмите кнопку 
SET на задней панели прибора.
На дисплее начинает мигать значение часа.

2 Выполните операцию, описанную в главе 5.1 
«Настройка времени, веса, роста и длины шага», 
начиная с шага 2.
Примечания:
• При этом значения измерений, сохраненные в приборе 

(включая значения, сохраненные в этот день), не 
удаляются.

• Если не выполнить настройки в течение 5 минут, то дисплей 
возвращается к текущему экрану подсчета шагов.

6 Эксплуатация прибора OMRON Walking style III

6.1 Сборка прибора OMRON Walking style III
1 Прикрепите к прибору 
ремешок.

2 Прикрепите к ремешку 
зажим.

1 2 3
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3 Откройте и закройте зажим.

Примечание.Откройте зажим, чтобы снять прибор. Если 
неаккуратно прикреплять зажим на одежду или 
снимать с нее, то в зависимости от материала 
зажим может повредить ткань или оставить на 
ней следы.

6.2 Прикрепление прибора OMRON Walking style III
Мы рекомендуем класть прибор в карман или в сумку или 
же вешать его на шею.
Чтобы случайно не выронить прибор и чтобы он был 
лучше заметен при подготовке одежды к стирке, 
рекомендуется использовать ремешок и зажим.

Карман
1 Положите прибор в нагрудный карман или 
в карман брюк.

2 С помощью зажима прикрепите ремешок к 
краю кармана.

Примечание.Не кладите прибор в задний карман шортов или 
брюк.

Сумка
1 Положите прибор в сумку.

Примечания:
• Убедитесь, что сумка не выпадет из рук.
• Надежно прикрепите прибор к сумке.
• Зажимом прикрепите ремешок к краю сумки.

Шея
1 Привяжите к прибору шнурок, ленточку или 
ремешок (приобретаются дополнительно) 
и повесьте его на шею.

Примечание.Шнурок не входит в комплект 
поставки.

6.3 Использование шагомера OMRON Walking style III
1 Начните ходьбу.

Примечание.Чтобы в подсчет не включались шаги, не 
являющиеся частью прогулки, прибор не 
отображает подсчет шагов в первые 4 секунды 
ходьбы. Если ходьба продолжается более 
4 секунд, на экране отображается число шагов, 
пройденных за первые 4 секунды, после чего 
подсчет шагов продолжается.
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2 После завершения ходьбы нажмите , чтобы 
просмотреть данные (см. главу 7 «Считывание данных 
с дисплея»).

Примечание.Каждый день в полночь (0:00) значение прибора 
сбрасывается до «0».

Для точного подсчета шагов до начала использования 
прибора обязательно ознакомьтесь с разделом «Случаи, 
когда прибор может неправильно считать шаги» в 
главе 7.2.

6.4 Режим активности
В режиме активности значения измерений сохраняются 
для указанного периода или сеанса ходьбы.

Примечание.В режиме активности текущий дисплей или 
функцию памяти просматривать невозможно.

1 Нажимайте  в течение двух секунд на любом из 
дисплеев.
При использовании режима активности на экране 

вращается значок . 

2 Начните ходьбу.

При каждом нажатии кнопки  на дисплее 
последовательно отображается число шагов, 
расстояние, количество сожженных калорий, 
количество сожженных жиров и время. 

3 Для выхода из режима активности нажимайте кнопку 

 на любом из дисплеев в течение двух секунд.

Нажмите  для просмотра результатов измерений 
после выхода из режима активности (см. главу 8).

Примечание.В режиме активности в памяти сохраняются 
данные только для одного сеанса.
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7 Считывание данных с дисплея

7.1 Считывание данных с текущего дисплея

Нажимайте  для переключения дисплея.

Расстояние, пройденное 
за день

Дисплей калорий
Дополнительно затраченная 
за день энергия (метаболизм в 
состоянии покоя + 
дополнительно затраченная 
энергия = общие затраты 
энергии за день). Помогает 
при составлении диеты.

Жиры, сожженные в 
течение дня

Дисплей времени

Количество шагов за день
При достижении 
10 000 шагов в день 

отображается символ .
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7.2 Считывание данных с дисплея в режиме 
активности

Нажимайте  для переключения дисплея.

Жиры, сожженные в 
течение сеанса ходьбы

Дисплей времени

Количество шагов в 
течение определенного 

сеанса ходьбы

Расстояние, пройденное 
в течение сеанса ходьбы

Дополнительно затраченная 
энергия в течение сеанса 
ходьбы (метаболизм в 
состоянии покоя + 
дополнительно затраченная 
энергия = общие затраты 
энергии за день). Помогает 
при составлении диеты.
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■ Сведения о функции энергосбережения 
Если в течение 5 минут ни одна кнопка не нажимается, то 
на экране отображается сообщение «SLEEP», после чего 
экран отключается для экономии электроэнергии. Однако 
прибор продолжает вести подсчет шагов. 

Чтобы повторно включить дисплей, нажмите ,  

или .

■ Случаи, когда прибор может неправильно считать 
шаги

Неправильное положение шагомера
• Передняя панель прибора расположена под углом менее 60° 

(см. изображение) или горизонтально земле.

Примечание.Прибор может подсчитывать шаги, даже если он 
находится в наклонном положении, расположен 
вверх ногами или перпендикулярно земле.

Неровное движение 
• Если в сумка, в которой лежит прибор, задевает ноги или 
одежду и, следовательно, движется неравномерно. 

• Если прибор свисает с пояса или сумки. 
Непостоянная скорость ходьбы 
• При шаркающей походке или при ношении сандалий и 
аналогичной обуви 

• При невозможности идти с постоянной скоростью в людном 
месте. 

Чрезмерные движения по вертикали или вибрация 
• Если вы встаете и/или садитесь. 
• При занятии не ходьбой, а другим видом спорта. 
• При подъеме по лестнице или крутому склону и спуску с них. 
• При вертикальной или горизонтальной вибрации в 
движущемся транспортном средстве (например, на 
велосипеде, в машине, на поезде или в автобусе). 

При беге трусцой или очень медленной ходьбе

Прибл. 60° Прибл. 60°

Прибл. 30° Прибл. 30°
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8 Функция памяти

Измерения за каждый день (число шагов, пройденное 
расстояние, сожженные калории и сожженный жир) 
автоматически сохраняются в памяти и сбрасываются до 
0 каждый день в полночь (0:00). 

8.1 Просмотр сохраненных данных

1 Нажмите , чтобы выбрать тип дисплея для 
просмотра.

2 Нажмите , чтобы просмотреть результаты 
измерений.

При каждом нажатии кнопки  дисплей 
переключается, как показано ниже.
• Удерживайте нажатой кнопку , чтобы автоматически 
переключать дисплей до отображения текущего дисплея.

• Нажмите  для возврата к текущему дисплею.

Примечания:
• В режиме активности функцию памяти использовать нельзя 

(см. главу 6.4).
• Если не нажимать кнопки более 1 минуты, дисплей 
возвращается к текущему дисплею.

Память в режиме 
активности

память за 
предыдущие 

1-7 дней

Текущий дисплей
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9 Срок службы батареи и ее замена

Если на экране мигает или постоянно горит символ , 
замените батарею на новую (CR2032).
При извлечении батареи все настройки и значения 
измерений удаляются. Выполните повторную настройку 
(см. главу 5.1).
Примечания:
• Чтобы сохранить значения измерений, запишите их до 
извлечения батареи.

• Батарея, входящая в комплект поставки, предназначена для 
пробного использования. Эта батарея может работать менее 
1,5 лет.

9.1 Замена батареи
1 Вывинтите винт на крышке 
батарейного отсека прибора и 
снимите крышку батарейного отсека в 
направлении стрелки.
Для вывинчивания винта на крышке 
батарейного отсека используйте 
маленькую отвертку. 

2 Выньте батарею, используя тонкую, 
жесткую и прочную палочку.

Примечание.Не используйте 
металлическую отвертку 
или пинцет. 

3 Установите батарею (CR2032) 
положительной стороной (+) вверх.

4 Установите на место 
крышку батарейного 
отсека, предварительно 
вставив фиксаторы, а 
затем затяните винт.
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10 Техническое обслуживание и хранение

10.1 Техническое обслуживание
Всегда держите прибор в чистоте.
Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
Для удаления пятен протрите прибор тканью, смоченной 
водой или мягким моющим средством. Затем протрите 
его насухо.

Правила технического обслуживания и хранения
Не используйте для очистки прибора летучие жидкости 
(например, бензол) или растворитель.
Соблюдайте следующие условия хранения.
• Не разбирайте прибор и не вносите в него изменения. 
Изменения и модификации, не одобренные компанией 
OMRON HEALTHCARE, приведут к прекращению 
гарантийного обслуживания.

• Не подвергайте прибор сильным ударам или вибрации, 
не роняйте его, не наступайте на него и не держите его 
под углом.

• Не погружайте прибор или какие-либо его части в воду. 
Прибор не является водонепроницаемым. Не мойте 
прибор и не касайтесь его влажными руками. Не 
допускайте в прибор попадания воды.

• Не подвергайте прибор воздействию очень высоких или 
очень низких температур, повышенной влажности, влаги 
или прямых солнечных лучей.

• Не храните прибор в месте, где он может подвергаться 
воздействию химических или коррозионных паров. 

Всегда храните прибор в недоступном для маленьких 
детей месте.

Вынимайте батарею, если прибор не предполагается 
использовать долгое время (3 месяца и более).
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11 Устранение неисправностей

Примечание.Если возникает неисправность, и прибор 
необходимо отремонтировать, все настройки и 
результаты измерений удаляются. Рекомендуется 
записать результаты измерений.

Неисправн
ость Причина Устранение

Мигает или 
отображается
постоянно.

Низкий заряд 
батареи, или 
батарея 
разряжена.

Установите новую 
литиевую батарею типа 
CR2032 напряжением 
3 В (см. главу 9.1).

Ничего не 
отображается.

Не соблюдена 
полярность при 
установке батареи 
(+ и -).

Установите батарею с 
соблюдением 
правильной полярности 
(см. главу 9.1).

Низкий заряд 
батареи, или 
батарея 
разряжена.

Установите новую 
литиевую батарею типа 
CR2032 напряжением 
3 В (см. главу 9.1).

Включена функция 
энергосбережения.

Нажмите ,  или 

 (см. главу 7.2).

На дисплее 
отображаются 
неверные 
значения.

Прибор закреплен 
неправильно.

Следуйте инструкциям 
(см. главу 6.2).

Непостоянная 
скорость ходьбы.

Случаи, когда прибор 
может неправильно 
считать шаги (см. 
главу 7.2).

Неверные 
настройки.

Измените настройки (см. 
главу 5.1).

Необычное изображение на 
дисплее, или кнопки не работают 
как обычно.

Выньте батарею и 
повторно установите ее 
(см. главу 9.1).
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12 Технические данные

Эти технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
* Срок службы новой батареи приводится на основании 
тестирования OMRON.

Компания OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. предоставляет 
гарантию на данный продукт в течение 2 лет с момента его покупки.
Гарантия не распространяется на батарею, упаковку и/или любые 
повреждения, нанесенные пользователем в результате 
неправильной эксплуатации (например, при падении или в 
результате нарушения условий эксплуатации). Заявляемые изделия 
подлежат замене только в случае их возврата вместе с оригиналом 
счета/чека на покупку. 

Название 
изделия

Walking style III

Тип HJ-203-ED/HJ-203-EG/HJ-203-EK/HJ-203-EV

ЭлектропитаниеЛитиевая батарея типа CR2032 
напряжением 3 В

Срок службы 
батареи

Прибл. 1,5 года* (при использовании в 
течение 4 часов в день).
Примечание. Батарея, поставляемая вместе с 

прибором, предназначена для 
пробного использования. Эта 
батарея может работать менее 
1,5 лет.

Диапазон 
измерений

Число шагов: от 0 до 99 999 шагов 
Пройденное расстояние: от 0,0 до 9 999,9 км
Сожженные калории: от 0 до 99 999 ккал
Сожженные жиры: от 0,0 до 9 999,9 г
Время: от 0:00 до 23:59

Память Могут отображаться данные за предыдущие 
7 дней.
Могут отображаться результаты 1 сеанса в 
режиме активности

Диапазон 
настроек

Время: от 0:00 до 23:59 (24-часовой дисплей)
Вес: от 30 до 136 кг с шагом 1 кг
Рост: от 100 до 199 см с шагом 1 см
Длина шага: от 30 до 120 см с шагом 1 см

Рабочая 
температура/
влажность

От -10°C до +40°C/от 30 до 85% 
относительной влажности

Внешние 
размеры

35,5(Ш) × 68,5(В) × 11,0(Г) мм

Масса Прибл. 19 г (включая батарею)

Комплект 
поставки

Шагомер, ремешок, зажим, литиевая 
батарея типа CR2032 напряжением 3 В и 
руководство по эксплуатации
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Сделано в Китае

Надлежащая утилизация продукта
(использованное электрическое и

электронное оборудование)

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный 
продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними 
отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного 
ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие 
неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот 
продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим 
образом для рационального повторного использования материальных 
ресурсов.
Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым 
представителем, у которого продукт был приобретен, или местным 
органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как 
доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.
Промышленным потребителям надлежит связаться с поставщиком и 
проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не 
следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.
Данный продукт не содержит никаких вредных веществ.
Утилизация отработанных батареек должна производиться в 
соответствии с установленными правилами утилизации аккумуляторных 
батарей.

Батарея

Производитель OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho,
Ukyo-ku, Kyoto, 
615-0084, Япония

Представитель в ЕС OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, 
Нидерланды
www.omron-healthcare.com

Филиал

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive
Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, 
Великобритания

OMRON Medizintechnik 
Handelsgesellschaft mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, 
Германия
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-
sous-Bois Cedex, Франция
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التخلص السليم من هذا المنتج
(معدات كهربائية وإلكترونية مستهلكة)

تشير هذه العالمة الموجودة على المنتج أو المطبوعات الخاصة به إلى حتمية عدم 
التخلص منه مع المخلفات المنزلية األخرى عندما يصبح غير صالح لالستخدام. للحيلولة 

دون تعرض البيئة أو الصحة البشرية ألي أذى ينجم عن التخلص غير الموجه من 
النفايات، يرجى عزل هذا الجهاز عن أنواع المخلفات األخرى وإعادة تدويره بشكل 

موثوق به وذلك لدعم إعادة استخدام موارد الخامات بشكل دائم.
يجب على من يستخدمون الجهاز بالمنزل االتصال بالمكان الذي ابتاعوا الجهاز منه أو 

المكتب الحكومي المحلي التابعين له للحصول على معلومات بخصوص المكان الذي 
يمكن التوجه إليه بالجهاز إلعادة تدويره بشكل ال يمثل خطًرا على البيئة.

د ومراجعة بنود  يجب على من يستخدمون الجهاز داخل نطاق مؤسسي االتصال بالمورِّ
وشروط عقد الشراء. 

يجب أال يختلط هذا المنتج مع المخلفات التجارية األخرى المقرر التخلص منها. 
يجب التخلص من البطاريات المستهلكة وفًقا للوائح المحلية للتخلص من البطاريات.

  البطارية

.OMRON HEALTHCARE CO., LTDالشركة الُمصنعة
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, 

Ukyo-ku, Kyoto, 
اليابان ,615-0084

.OMRON HEALTHCARE EUROPE B.Vجهة التمثيل باالتحاد األوروبي
Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, هولندا

www.omron-healthcare.com

الشركات التابعة

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive

Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, المملكة المتحدة
OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH

John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, المانيا
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-

sous-Bois Cedex, فرنسا
صنع في الصين
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١٢ البيانات التقنية
Walking style IIIاسم المنتج

HJ-203-ED/HJ-203-EG/HJ-203-EK/HJ-203-EVالنوع
بطارية ليثيوم ٣ فولت من النوع CR2032مصدر الطاقة
حوالي ١٫٥ عام* (عند استخدامها ٤ ساعات يومًيا).عمر البطارية

مالحظة:  البطارية المقّدمة لالستخدام التجريبي. قد ينقضي عمر 
هذه البطارية خالل ١٫٥ عام.

الخطوات: من ٠ إلى ٩٩٩٩٩ خطوة نطاق القياس
المسافة المقطوعة: ٠,٠ إلى ٩٩٩٩,٩ كم

السعرات المحروقة: ٠ إلى ٩٩٩٩٩ كيلو كالوري
الدهون المحروقة: من ٠,٠ إلى ٩٩٩٩,٩ جرام

الوقت: من ٠:٠٠ إلى ٢٣:٥٩
األيام السبعة السابقة على شاشة العرضالذاكرة

نتائج وضع نشاط ١ على شاشة العرض
الوقت: من ٠:٠٠ إلى ٢٣:٥٩ (شاشة عرض بنظام ٢٤ ساعة)نطاق اإلعدادات

الوزن: من ٣٠ إلى ١٣٦ كجم بوحدة قياس ١ كجم
االرتفاع: من ١٠٠ إلى ١٩٩ سم بوحدة قياس ١ سم

طول الخطوة: من ٣٠ إلى ١٢٠ سم بوحدة قياس ١ سم
درجة حرارة 

التشغيل/الرطوبة
-١٠ درجة مئوية إلى +٤٠ درجة مئوية/٣٠ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية

٣٥٫٥(عرض) × ٦٨٫٥(ارتفاع) ×١١٫٠(عمق) ملماألبعاد الخارجية
حوالي ١٩ جم (بما في ذلك البطارية)الوزن

عّداد الخطوات، وشريط الربط، والمشبك وبطارية ليثيوم المحتويات
٣ فولت نوعها CR2032 ودليل اإلرشادات

هذه المواصفات خاضعة للتغيير دون إخطار.
.OMRON عمر البطارية الجديدة قائم على االختبار الذي أجرته  *

تضمن OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. هذا المنتج لمدة 
عامين من تاريخ الشراء.

ال يشمل الضمان البطارية أو التغليف و/أو تلفيات من أي نوع نتيجة لسوء االستخدام 
(مثل اإلسقاط أو سوء االستخدام المادي) من قبل المستخدم. يتم استبدال المنتجات 

المستحقة فقط عند إعادتها مع الفاتورة األصلية / إيصال الدفع النقدي.
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١١ استكشاف األخطاء وإصالحها
اإلصالحالسببالظاهرة

يومض أو يظهر
باستمرار.

ضعف البطارية أو نفاد 
طاقتها.

رّكب بطارية ليثيوم قوتها ٣ فولت 
من النوع CR2032 جديدة (راجع 

الفصل ٩-١).

ال يوجد شيء معروض.

أقطاب البطارية 
(+ و-) محاذية 

لالتجاهات الخاطئة.

أدخل البطارية بالمحاذاة الصحيحة 
(راجع الفصل ٩-١).

ضعف البطارية أو نفاد 
طاقتها.

رّكب بطارية ليثيوم قوتها ٣ فولت 
من النوع CR2032 جديدة (راجع 

الفصل ٩-١).

وظيفة توفير الطاقة 
نشطة.

اضغط إما على  أو  أو 
(راجع الفصل ٧-٢).

القيم المعروضة غير 
صحيحة.

تم توصيل الجهاز بشكل 
اتبع اإلرشادات (راجع الفصل ٦-٢).خاطئ.

حاالت قد ال يستطيع الجهاز خاللها عّد تمشي بسرعة غير ثابتة.
الخطوات بدقة (راجع الفصل ٧-٢).

قم بتغيير اإلعدادات (راجع الفصل ٥-١).اإلعدادات غير صحيحة.

شاشة العرض غير عادية أو األزرار ال تعمل 
بشكل طبيعي.

قم بإزالة البطارية ثم إدخالها مرة 
أخرى (راجع الفصل ٩-١).

إذا حدث خلل واحتجت إلى إصالح الجهاز، فسيتم حذف كافة اإلعدادات ونتائج  مالحظة: 
القياسات. لذا نوصيك بتسجيل نتائج القياسات.
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١٠ الصيانة والتخزين
الصيانة  ١٠-١

حافظ دوًما على نظافة الجهاز.
يجب تنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

إلزالة البقع الصعبة، امسح الجهاز بقطعة قماش رطبة مبللة بالماء أو منظف متعادل. 
ثم امسحه ليجف.

احتياطات الصيانة والتخزين
تجنب استخدام السوائل المتطايرة مثل البنزين أو المرّقق لتنظيف الجهاز.

الرجاء مراعاة شروط التخزين التالية.
تجنب فك الجهاز أو تعديله. حيث ستؤدي أي تغييرات أو تعديالت غير معتمدة من   •

OMRON HEALTHCARE إلى إبطال ضمان المستخدم.
تجنب تعريض الجهاز لصدمات أو اهتزازات قوية أو إسقاطه أو المشي فوقه أو   •

تركه موضوًعا بزاوية.
تجنب غمر الجهاز أو أي من مكوناته في الماء. حيث إن الجهاز ليس مقاوًما للماء.   •

تجنب غسله أو لمسه بأيٍد مبللة. احرص على أال يتسرب الماء إلى داخل الجهاز.
تجنب تعريض الجهاز إلى درجات الحرارة أو الرطوبة أو النداوة الشديدة أو ضوء   •

الشمس المباشر.
تجنب تخزين الجهاز في مكان يكون فيه معرًضا لألبخرة الكيميائية أو المسببة   •

للتآكل. 

احرص دوًما على تخزين الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال.

قم بإزالة البطاريات إذا كان الجهاز لن ُيستخّدم لفترة طويلة (٣ أشهر أو أكثر).
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عمر البطارية واستبدالها   ٩
إذا كان الرمز  ُيصِدر وميًضا أو يظهر على شاشة العرض، فقم باستبدال 

البطارية ببطارية (CR2032) جديدة.
في حالة إزالة البطارية، سيتم حذف اإلعدادات وكافة قيم القياسات. الرجاء إعادة 

تعيين اإلعدادات (راجع الفصل ٥-١).
مالحظات: 

إذا أردت االحتفاظ بأي قيم للقياسات، فقم بتدوينها قبل إزالة البطارية.  •
البطارية المقّدمة لالستخدام التجريبي. قد ينقضي عمر هذه البطارية خالل ١٫٥ عام.  •

استبدال البطارية  ٩-١
قم بفك برغي غطاء البطارية الموجود على ظهر   ١

الجهاز، وإزالة غطاء البطارية عن طريق نزعه في 
اتجاه السهم.

استخدم مفًكا صغيًرا لفك برغي غطاء البطارية. 

قم بإزالة البطارية باستخدام عصا رفيعة قوية ال تنكسر   ٢
بسهولة.

تجنب استخدام ملقاط معدني أو مفك.  مالحظة: 

أدخل البطارية (CR2032) مع جعل الجانب الموجب   ٣
(+) ألعلى.

استبدل غطاء البطارية عن طريق   ٤
تحريك الماسك للداخل أوًال ثم 

اربط البرغي.
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وظيفة الذاكرة   ٨
يتم تخزين القياسات الخاصة بكل يوم (الخطوات، والمسافة التي تمشيها، والسعرات 

المحروقة والدهون المحروقة) تلقائًيا في الذاكرة ويتم إعادة تعيينها على ٠ في 
منتصف الليل (٠:٠٠) يومًيا. 

استدعاء البيانات  ٨-١
اضغط على  لتحديد نوع شاشة العرض التي تريد مشاهدتها.  ١

اضغط على  لعرض نتائج القياسات.  ٢
تتغير شاشة العرض مع كل ضغطة على  كما هو موضح أدناه.

استمر في الضغط على  لتغيير شاشة العرض تلقائًيا حتى يتم عرض شاشة العرض الحالية.  •
اضغط على  للرجوع إلى شاشة العرض الحالية.  •

مالحظات: 
ال يمكن استخدام وظيفة الذاكرة عند استخدام وضع النشاط (راجع الفصل ٦-٤).  •

عند عدم الضغط على أي أزرار لمدة تزيد عن ١ دقيقة، تعود شاشة العرض إلى شاشة   •
العرض الحالية.

ذاكرة وضع النشاط

الذاكرة من ١ إلى ٧ أيام 
مضت

شاشة العرض الحالية
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٩

حول وظيفة توفير الطاقة   ■
لتوفير الطاقة، سيتم إطفاء شاشة عرض الجهاز بعد عرض "SLEEP" (سكون) 
في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة تزيد عن ٥ دقائق. لكن سيستمر الجهاز في 

مراقبة عدد الخطوات. 
اضغط على  أو  أو  إلعادة تشغيل شاشة العرض.

حاالت قد ال يستطيع الجهاز خاللها عّد الخطوات بدقة  ■
الوضع الخاطئ للجهاز

٦٠ درجة (موضح أدناه) أو أفقًيا  عند وضع الجزء األمامي للجهاز بزاوية أقل من   •
األرض. على 

يستطيع الجهاز عّد الخطوات حتى إذا تم وضعه مائًال أو مقلوًبا أو إذا كان الجهاز  مالحظة: 
األساسي عمودًيا على األرض.

عدم انتظام الحركة 
عند وضع الجهاز في حقيبة تتحرك بشكل غير منتظم بسبب ارتطامها بقدمك أو مالبسك.   •

عند تعليق الجهاز في الخصر أو حقيبة.   •
تفاوت سرعة المشي 

عند االنتقال من مكان آلخر أو ارتداء صندل وهكذا.   •
عندما ال تستطيع المشي بسرعة ثابتة في منطقة مزدحمة.   •

الحركة الرأسية أو االهتزاز بشكل مبالغ فيه 
عند الوقوف و/أو الجلوس.   •

عند ممارسة رياضات أخرى بخالف المشي.   •
عند صعود الساللم أو نزولها أو الصعود والنزول على منحدر شاهق.   •

عند وجود اهتزاز رأسي أو أفقي في مركبة متحركة مثل العجلة أو السيارة أو القطار أو الحافلة.   •
عند الركض أو المشي ببطء شديد

٦٠ درجة تقريًبا ٦٠ درجة تقريًبا

٣٠ درجة تقريًبا ٣٠ درجة تقريًبا
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٨

AR

التحقق من شاشة العرض خالل وضع النشاط  ٧-٢
اضغط على  لتغيير شاشة العرض.

الدهون المحروقة اثناء السير 
المحدد ذاتيا

شاشة عرض الوقت

الخطوات المحتسبة  اثناء المشي 
المحدد ذاتيا 

المسافة المحتسبة اثناء المشي 
المحدد ذاتيا

شاشة عرض السعرات
الطاقة اإلضافية المحروقة خالل المشي 
المحدد ذاتيا(األيض في فترة الراحة + 
الطاقة اإلضافية المحروقة =  اجمالي 

استهالك الطاقة ليوم واحد). تساعدك مع 
النظام الغذائي الخاص بك.
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٧

التحقق من شاشة العرض   ٧
التحقق من شاشة العرض الحالية  ٧-١
اضغط على  لتغيير شاشة العرض.

المسافة التي مشيتها خالل يوم

شاشة عرض السعرات
الطاقة اإلضافية المحروقة خالل 
يوم (األيض في فترة الراحة + 

الطاقة اإلضافية المحروقة = إجمالي 
استهالك الطاقة ليوم واحد). تساعدك 

في اختيار النظام الغذائي.

الدهون المحروقة خالل يوم

شاشة عرض الوقت

الخطوات التي مشيتها خالل يوم
تعرض الرمز  عند الوصول 

إلى ١٠٠٠٠ خطوة في اليوم.
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٦

AR

وضع النشاط  ٦-٤
يخّزن وضع النشاط قيم القياسات الخاصة بفترة مشي أو جلسة محددة.

ال يمكنك التحقق من وظيفة الذاكرة أو شاشة العرض الحالية عند استخدام وضع  مالحظة: 
النشاط.

اضغط على  لمدة ثانيتين من أي شاشة عرض.  ١
يدور  عند استخدام وضع النشاط. 

ابدأ المشي.  ٢
تتغير شاشة العرض مع كل ضغطة على  لتعرض عدد الخطوات والمسافة 

والسعرات المحروقة والدهون المحروقة والوقت بهذا الترتيب. 

اضغط على  لمدة ثانيتين من أي شاشة عرض إلنهاء وضع النشاط.  ٣
اضغط على  لعرض نتائج القياسات بعد إنهاء وضع النشاط (راجع الفصل ٨).

يمكن تخزين جلسة واحدة فقط في الذاكرة لوضع النشاط. مالحظة: 
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٥

OMRON من Walking style III كيفية توصيل عّداد  ٦-٢
نوصي بوضع الجهاز في جيبك أو حقيبتك أو تعليقه في الرقبة.

لمنع السقوط غير المتعمد للجهاز وجعله أكثر ظهوًرا عند وضع المالبس في الغسيل، 
نوصي باستخدام شريط الربط والمشبك المقّدم معه.

الجيب
ضع الجهاز في الجيب العلوي األمامي أو جيب السروال.  ١

ثّبت شريط الربط بالمشبك في حافة الجيب.  ٢
ال تضع الجهاز في الجيب الخلفي للسروال القصير أو  مالحظة: 

السروال.
الحقيبة

ضع الجهاز في حقيبتك.  ١
مالحظات: 

تأكد من إمساك الحقيبة جيًدا.  •
تأكد من تثبيت الجهاز بإحكام في الحقيبة.  •

ثّبت شريط الربط بالمشبك في حافة الحقيبة.  •
الرقبة

قم بتوصيل خيط أو شريط أو سلسلة مفاتيح متوفرة تجارًيا   ١
بالجهاز وعّلقها في رقبتك.

شريط العنق غير مضّمن. مالحظة: 

االستخدام الفعلي لعّداد Walking style III من   ٦-٣
OMRON

ابدأ المشي.  ١
لتجنب عّد الخطوات التي ليست جزًءا من المشي، ال يعرض الجهاز عدد  مالحظة: 

الخطوات خالل الثواني  األربع األولى من المشي. في حالة استمرار المشي ألكثر 
من ٤ ثواٍن، فإنه يعرض عدد الخطوات خالل الثواني األربع  األولى ثم يستمر 

في العد.
بعد المشي، اضغط على  لقراءة البيانات (راجع الفصل ٧ "التحقق من شاشة   ٢

العرض").

تتم إعادة تعيين الجهاز على "٠" في منتصف الليل (٠:٠٠) يومًيا. مالحظة: 

لضمان الحصول على عدد خطوات دقيق، تأكد من قراءة "حاالت قد ال يستطيع 
الجهاز خاللها عّد الخطوات بدقة" في الفصل ٧-٢ قبل استخدام الجهاز.
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٤

AR

إعداد الساعة.  ٢
اضغط على  أو  لتحديد القيمة المطلوبة   (١)

لإلعداد.  
) للتقديم (للرجوع للخلف)  اضغط على  (  •

بمقدار خطوة واحدة. 
) للتقديم (للرجوع  اضغط باستمرار على  (  •

للخلف) بسرعة.
اضغط على  لتأكيد اإلعداد.  (٢)

كرر الخطوات من (١) إلى (٢) لتعيين الدقائق.  ٣
كرر الخطوات من (١) إلى (٢) لتعيين الوزن.  ٤

كرر الخطوات من (١) إلى (٢) لتعيين االرتفاع.  ٥
كرر الخطوات من (١) إلى (٢) لتعيين طول الخطوة.  ٦

مالحظات: 
القيمة األولية لطول الخطوة التي تومض على شاشة العرض هي طول تقديري للخطوة تم   •

حسابه من إعداد االرتفاع الخاص بك.
قم بتعيين طول الخطوة الفعلي بناء على نوع المشي الذي ستقوم به وبنية جسمك.

لقياس المتوسط الصحيح لطول الخطوة، اقسم إجمالي طول ١٠ خطوات مشيتها على عدد   •
الخطوات (أي ٧٫١ متر مقسومة على ١٠ خطوات = ٠٫٧١ سم).

بهذا يكون قد اكتمل اإلعداد.

ضبط اإلعداد  ■

اضغط على الزر SET (تعيين) على ظهر الجهاز باستخدام عصا رفيعة قوية ال   ١
تنكسر بسهولة.

تومض الساعة على شاشة العرض.
اتبع اإلجراءات بداية من الخطوة ٢ في الفصل ٥-١ "إعداد الوقت والوزن   ٢

واالرتفاع وطول الخطوة".
مالحظات: 

لن يؤدي ذلك إلى حذف قيم القياسات المخّزنة في الجهاز بما في ذلك أية قيم مخّزنة اليوم.  •
في حالة عدم إنشاء اإلعدادات لمدة تزيد عن ٥ دقائق، تعود شاشة العرض إلى شاشة   •

عرض عّد الخطوة الحالية.

OMRON من Walking style III استخدام عّداد   ٦
OMRON من Walking style III تركيب عّداد  ٦-١

قم بتوصيل شريط الربط بالجهاز.  ١
قم بتوصيل المشبك بشريط الربط.  ٢

افتح المشبك وأغلقه.  ٣
اضغط على المشبك لفتحه عند  مالحظة: 

إزالة الجهاز. قد يؤدي المشبك إلى 
حدوث تلف أو قطع في مالبسك عند توصيله أو إزالته بقوة وذلك بناء على المادة 

المصنوع منها.

1 2 3٣

٢

١
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٣

تعّرف على الجهاز   ٤

اإلعدادات   ٥
إعداد الوقت والوزن واالرتفاع وطول الخطوة  ٥-١
عند استخدام الجهاز ألول مرة، اتبع الخطوات التالية.

اضغط على الزر SET (تعيين) على ظهر الجهاز   ١
باستخدام عصا رفيعة قوية ال تنكسر بسهولة.

ال تضغط على الزر باستخدام سن حاد. حيث قد يؤدي  مالحظة: 
ذلك إلى إحداث تلف.

بعد ظهور شاشة العرض التالية، تومض الساعة.

في حالة عدم تعيين اإلعدادات لمدة تزيد عن ٥ دقائق، تعود شاشة العرض إلى  مالحظة: 
إعداد المصنع.

لمعرفة تفاصيل نطاق اإلعدادات، راجع الفصل ١٢ "البيانات التقنية".  *

الزر 

الزر 

الجهاز األساسي  ■

شاشة العرض

الزر 

مؤشر انخفاض طاقة البطارية
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٢

AR

OMRON من Walking style III استخدام عّداد   ٢
تنبيهات  ٢-١

اتصل بالطبيب أو موفر الرعاية الصحية قبل البدء في برنامج إلنقاص الوزن أو   •
برنامج تدريبات.

احفظ الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال.   •
في حالة ابتالع األطفال للبطارية أو غطاء البطارية أو البرغي، استشر الطبيب في   •

الحال.
ال تحّرك الجهاز من شريط الربط. حيث قد يؤدي تحريك الجهاز أثناء اإلمساك   •

بشريط الربط إلى إحداث ضرر.
ال تضع الجهاز في الجيب الخلفي للسروال القصير أو السروال. حيث يمكن أن   •

يتلف الجهاز إذا جلست أثناء وجوده في جيبك.
إذا دخل سائل البطارية في عينيك، فاغسلهما على الفور بكمية وفيرة من الماء   •

النظيف. واستشر الطبيب في الحال.
في حالة مالمسة سائل البطارية لجلدك أو مالبسك، اغسلها على الفور باستخدام   •

كمية وفيرة من الماء النظيف.
تجنب إدخال البطارية مع وجود األقطاب في االتجاه الخاطئ.  •

احرص دوًما على استخدام نوع البطارية الموصى به.  •
استبدل البطارية التالفة ببطارية جديدة في الحال.  •

قم بإزالة البطارية من الجهاز إذا كنت لن تستخدمه لفترة زمنية طويلة (حوالي   •
٣ أشهر أو أكثر).

ال ترِم البطارية في النار ألنها قد تنفجر.  •
عند التخلص من المنتج، قم بإزالة البطارية واتبع اللوائح المحلية الخاصة بحماية   •

بالبيئة.

نظرة عامة   ٣
شريط ربط  B الجهاز األساسية   A

بطارية  D مشبك   C
البطارية مرّكبة بالفعل في الجهاز.  *

CB

A

D
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١

مقدمة   ١
عزيزي العميل،

 walking يقيس عّداد .OMRON شكًرا لشرائك عّداد الخطوات عالي الجودة من
style III الجديد نشاطك البدني بدقة ويساعدك في دعم النظام الغذائي أو يحّفزك 

على تحقيق هدفك اليومي المرتبط بالمشي.
يستطيع عّداد الخطوات هذا عّد الخطوات أثناء وجوده في حقيبة أو في الجيب وكذلك 
أثناء ارتدائه حول الرقبة، مما يمنحك عدة اختيارات لطريقة حمله. يمكنك استخدامه 

يومًيا باعتباره طريقة سهلة لمراقبة الصحة.

OMRON من Walking style III ميزات عّداد  ■
السعرات المحروقة/الدهون المحروقة

يتم قياس قوة المشي باإلضافة إلى حساب مقدار السعرات والدهون المحروقة.
وضع النشاط

يخّزن قيم القياسات* الخاصة بفترة أو جلسة محددة. وتكون قيم القياسات هذه 
منفصلة عن قيم القياسات المخّزنة لكل يوم.

عدد الخطوات/المسافة/السعرات المحروقة/الدهون المحروقة  *

 الرمز عند ١٠٠٠٠ خطوة
يظهر الرمز  إذا أكملت ١٠٠٠٠ خطوة خالل يوم. (لن يظهر في شاشة 

عرض وضع النشاط وشاشة عرض ذاكرة وضع النشاط).
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