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CÂN SỨC KHỎE 
BEURER MS01 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 
sản phẩm của chúng tôi, vui lòng đọc 
kỹ HDSD trước khi sử dụng sản 
phẩm. 

1. Một số thông tin cần lưu ý. 

• Sản phẩm không thích hợp cho 
những ai nặng hơn 120 kg/260 
lb. Quá tải có thể dẫn đến hỏng 
hóc sai lệch kết quả các lần đo 
sau 

 

 

 

 

 

• Luôn luôn sử dụng Cân điện tử 
trên mặt phẳng, bề mặt cứng, 
tránh xa các nguồn nhiệt như 
bếp, bộ tản nhiệt… 

• Không bao giờ sử dụng thiết bị 
này trong một căn phòng có 
nhiều hơi nước 

• Không sử dụng thiết bị này gần 
khu vực ẩm ướt như gần bồn 
tắm, rửa chén … 

• Không nhúng thiết bị trong nước 
hoặc chất lỏng khác. 

• Không bao giờ để để vật nặng đè 
lên thiết bị trong thời gian dài 
không sử dụng. 

• Thiết bị này không dành cho 
người dùng (bao gồm cả trẻ em) 
có hạn chế về cảm giác hay khả 
năng tinh thần.Trẻ em phải được 
giám sát để đảm bảo rằng chúng 
không sử dụng các thiết bị như 
một món đồ chơi. 

• Thiết bị này chỉ phục vụ cho nhu 
cầu sử dụng cá nhân, không được 
dùng cho mục đích thương mại. 

2.  Hướng dẫn sử dụng. 

• Đặt cân trên một mặt phẳng, bề 
mặt cứng. 

• Trước khi đứng trên thiết bị, đảm 
bảo bề mặt để thiết bị hoàn toàn 
khô ráo và không trơn trượt. 

 

 

 

 

• Chỉnh kim đo lường sao cho cân 
bằng tại vạch 0 (kg) 

 

 

 

• Dồn trọng tâm lên chân, 2 chân 
cân bằng, đứng chính giữa cân để 
đảm bảo tính chính xác của các 
phép đo 
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• Bạn có thể làm sạch cân với một 
miếng vải ẩm và một ít nước tẩy 
rửa nhẹ, nếu cần.  
 

 
 

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

• Không sử dụng sản phẩm tẩy rửa 
mạnh hoặc có tính ăn mòn.  

• Không đặt bất kỳ vật gì trên cân 
khi không sử dụng.  

• Không giẫm lên cạnh ngoài của 
cân. 
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