
HOTLINE: 19006852 

1. Vận hành

 

2. Điều chỉnh các đơn vị đo 

3. Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý:

 

Lắp 1 pin CR 2032 vào khoang chứa pin phía sau thiết bị.

Lưu ý: Đặt thiết bị trên một mặt phẳng để đảm bảo tính chính xác của 
các phép đo

Nhấn nút như hình bên để lựa chọn 
các đơn vị đo: g/oz/lb:oz/ml/fl.oz

Nhấn giữ nút nguồn (như hình 1) khoảng 3 giây để khởi động cân.
Đặt 1 chiếc bát lên cân như một dụng cụ đo lường và chọn đơn vị đo phù hợp. Ấn 
nút Tara (chế độ trừ bì) để chuyển cân về 0 (hình 3). Đặt thực phẩm cần cân vào 
bát (hình 4). Để thực hiện tiếp phép đo khác, nhấn nút Tara (nút nguồn) một lần 
nữa cho chỉ số hiển thị trên màn hình trở về mức 0 (hình 5) rồi thêm thực phẩm để 
cân tiếp (hình 6).
Thiết bị sẽ tự tắt sau 1 phút hoặc nhấn giữ nút nguồn trong khoảng 3 giây (hình 7)

Mức cân tối đa: 5 kg, bước nhảy cân: 1g (0,1 o.z)

Trường điện từ mạnh (ví dụ như điện thoại di động) có thể làm giảm độ chính xác 
của cân.

Giữ cân tránh va đập với các vật khác, tránh các nơi ẩm ướt, bụi bẩn, hóa chất, chất 
tẩy rửa, mỹ phẩm dạng lỏng, những nơi có dao động nhiệt độ cao và tránh nguồn 
nhiệt (lửa, lò sưởi ).

Làm sạch và bảo quản

Làm sạch cân bằng một miếng vải ẩm và một ít nước tẩy rửa, nếu cần.

Không nhúng cân trong nước hoặc rửa dưới vòi nước chảy.

Nên sửa chữa thiết bị tại các nhà bán lẻ được công nhận

Những lưu ý về pin

Nếu da hay mắt bạn bị dính chất lỏng có trong pin, hãy rửa sạch khu vực tiếp xúc 
bằng nước và đến trung tâm y tế nếu cần.

Nguy cơ cháy nổ

Không làm đoản mạch pin.

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy lấy pin ra khỏi khoang pin.

Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương

Luôn thay thế tất cả các viên pin cùng lúc.

Không sử dụng pin sạc.

Không tháo rời, cắt nhỏ hay nghiền nát pin.
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