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Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người
dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.Chúng tôi chuyên cung cấp
các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất
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mát-xa và không khí.
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1x LS 50

1x dây treo

1x cáp sạc USB

1x hướng dẫn sử dụng

1. Giới thiệu thiết bị
Với thiết bị LS 50, bạn có thể dễ dàng cân hành lý ở bất cứ nơi đâu. Thiết bị cũng được tích hợp pin
dự phòng. Pin dự phòng này là một nguồn điện sạc di động, có thể sử dụng để sạc điện thoại thông
minh hoặc các thiết bị điện sạc khác qua cổng USB. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng mang
thiết bị khi đi du lịch.
Ngoài ra, thiết bị cũng được trang bị thêm một đèn pin LED.
2. Lưu ý quan trọng
CẢNH BÁO
• Chỉ sử dụng thiết bị để cân hành lý. Không sử dụng để cân người hay động vật!
• Giữ túi bóng bọc thiết bị xa trẻ em để tránh nguy cơ ngạt thở
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• Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Thiết bị không phải đồ chơi!
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• Không sử dụng các phụ kiện bên ngoài, không đi kèm với thiết bị.

1 Tình trạng pin

• Không sử dụng móc khóa trên dây treo để leo trèo. Chỉ sử dụng phụ kiện này để cân hành lý
như được miêu tả trong hướng dẫn sử dụng.
• Chỉ được sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền. Không
tự mở hay sửa thiết bị trong bất kì trường hợp nào để đảm bảo thiết bị có thể tiếp tục vận hành
không lỗi. Nếu không, bảo hành sẽ không còn hiệu lực.
• Trọng lượng tối đa thiết bị có thể cân là 50 kg (110 lb, 1763.7 oz) với mức chia 10 g (0 .0 2
lb, 0 .35 oz).
• Độ chính xác của thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh (ví dụ như điện thoại di
động)
• Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ

Màn hình
2 Biểu tượng pin
3 Đơn vị trọng lượng - kilogamm (kg)
4 Đơn vị trọng lượng - pao (lb)
5 Đơn vị trọng lượng - ounce (oz)
6 Hiển thị trọng lượng ban đầu
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6

5

4
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7 Hiển thị trọng lượng trừ bì
Công tắc trượt

123

• Nếu mang thiết bị LS50 lên máy bay, hãy chú ý điều kiện vận chuyển của hãng máy bay đó.
• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng với nước và tới
các trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
• Nguy cơ cháy nổ! Không ném thiết bị vào lửa
• Không tháo tời, tách hay nghiền pin
• Chỉ sử dụng cáp sạc U SB đi kèm với thiết bị để sạc pin dự phòng.
• Phải sạc pin đúng cách trước khi sử dụng. Luôn luôn thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà
sản xuất và sử dụng các phụ kiện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng để sạc pin
đúng cách.
QUAN TRỌNG
• Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, các biến đổi nhiệt độ lớn và
không đặt gần các nguồn nhiệt như lò vi sóng hay lò sưởi.
• Có thể vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm và sử dụng thêm một ít nước giặt nếu cần.
Không nhúng thiết bị vào nước và không rửa thiết bị dưới vòi nước đang chảy.
3. Mô tả thiết bị
Thiết bị
1 Dây treo

1

2 Nút đơn vị/CÂN TRỪ BÌ

7

3 Màn hình hiển thị
4 Công tắc trượt
5 Cổng kết nối USB

6

6 Đèn pin LED
7 Cổng sạc

5

4

3

2
2

1 Đèn pin LED
2 Tắt thiết bị
3 Bật thiết bị
4. Vận hành thiết bị
4.1 Sạc pin dự phòng của thiết bị
Sạc đầy pin dự phòng của thiết bị trước khi sử dụng lần đầu. Để sạc, thực hiện như sau:
1. Lắp đầu USB của dây sạc đi kèm vào cổng USB của
một máy tính đã được bật trước đó.
2. Lắp đầu còn lại vào cổng sạc của thiết bị.
3. Sau khi pin dự phòng đã được sạc đầy, tất cả 4 thanh
tình trạng pin trên thiết bị sẽ cùng sáng.
4. Khi tháo cáp sạc ra khỏi thiết bị sau khi sạc xong và
bật thiết bị với công tắc gạt, các thanh tình trạng pin
sẽ hiển thị trên màn hình (chế độ sạc). Để thoát khỏi
chế độ này, đợi 5 giây cho đến khi màn hình tắt và
sau đó, ấn nút unit/TARE. “0.00” xuất hiện trên màn
hình. Bạn chỉ có thể tiếp tục cân hành lý sau khi
thoát khỏi chế độ sạc.
4.2 Sạc thiết bị di động bằng pin dự phòng.
Để sạc thiết bị di động (ví dụ như điện thoại thông minh)
bằng pin dự phòng, thực hiện như sau:
1. Trượt công tắc sang phía nút đơn vị cho đến khi công
tắc cố định tại vị trí này. Lúc này, thiết bị đã được bật
lên.
2. Kết nối thiết bị này với thiết bị di động bằng cáp sạc
của thiết bị di động.
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Lưu ý
Nếu bạn vừa mới sạc pin dự phòng và muốn dùng pin dự phòng để sạc thiết bị di động ngay
sau đó, trước tiên, bạn phải tắt thiết bị và sau đó bật lại.
4.3 Cân hành lý
Trong khi cân hành lý, hãy đảm bảo luôn đặt thiết bị theo phương ngang để tránh đo được
kết quả không chính xác.

1. Luồn dây treo của 2. Cố định khóa của 3. Trượt công tắc về 4. Giữ thiết bị theo
dây treo như hình
thiết bị qua tay cầm
hướng nút đơn vị
phương ngang so với
hành lý như hình
cho đến khi công
hành lý và nhấc hành lý
trên.
tắc cố định tại vị trí
lên. Trọng lượng sẽ hiển
này. Đợi cho đến
thị trên màn hình. Ngay
khi “0.00” xuất hiện
khi trọng lượng không
trên màn hình.
còn thay đổi, màn hình
sẽ hiển thị trọng lượng
này và “HOLD”
Chức năng cân trừ bì
Thiết bị có chức năng cân trừ bì . Để kích hoạt chức năng này, thực hiện như sau:
1. Cân hành lý theo các bước được miêu tả trong mục “4.3 Cân hành lý”.
2. Ngay khi “Hold” xuất hiện trên màn hình, ấn nút unit / TARE. Lúc này, “Tare” và “0.00” sẽ hiển thị
trên màn hình. Trọng lượng của hành lý được cân trước đó đã được lưu và bây giờ, bạn có thể cân thêm
các hành lý khác cùng với hành lý đã được cân này. Có thể lặp lại quá trình này thường xuyên nếu cần.
4.4 Bật đèn pin LED
Để bật đèn pin LED của thiết bị, trượt công tắc sang phía cổng kết nối và giữ. Đèn pin LED đang được
bật. Ngay khi thả công tắc ra, đèn pin LED sẽ tắt.

4

5. Xử lý sự cố / Thông báo lỗi
Sự cố / Thông báo lỗi

Giải pháp

“ERR” hiển thị trên màn hình

Trọng lượng của hành lý được cân vượt quá
trọng lượng tối đa thiết bị có thể cân (50 kg,
110 lb, 1763.7 oz)

“LO” hiển thị trên màn hình và biểu tượng pin
nháy sáng

Pin của thiết bị đã hết. Sạc pin theo các bước
được miêu tả trong mục “4.1 Sạc pin dự phòng
của thiết bị”.

“uNsT” hiển thị trên màn hình

Hành lý được cân quá nhanh. Trước mỗi lần
cân, hãy đợi cho đến khi “0.00” xuất hiện trên
màn hình.

Sau khi thiết bị đã được sạc, màn hình hiển thị
và bạn không thể cân hành
lý.

Khi màn hình hiển thị
đợi 5 giây cho đến khi màn hình tắt và sau đó
ấn nút unit /TARE. “0.00” hiển thị trên màn
hình. Bây giờ, bạn có thể tiếp tục cân hành lý

6. Thải bỏ
Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không
còn sử dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái
chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và
thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương
chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.
7. Thông số kỹ thuật
• Mã thiết bị: LS 50
• Trọng lượng thiết bị có thể cân: lên tới 50 kg (110 lb, 1763.7 oz)
• Mức chia: 10 g, (0.02 lb, 0.35 oz)
• Dung lượng pin: 5000 mAh (Li-Ion)
• Điều kiện vận chuyển: nhiệt độ từ -20°C tới +60°C; độ ẩm tương đương 20-95%
• Điều kiện cất giữ: nhiệt độ từ -20°C tới +60°C; độ ẩm tương đương 20-95%
• Điều kiện vận hành: nhiệt độ từ: 0°C tới +40°C; độ ẩm tương đương 25-85%
Để biết thêm các thông tin chi tiết khác như Giấy chứng nhận hợp chuẩn CE, hãy liên hệ bộ phận
chăm sóc khách hàng.
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