
2

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 
Trụ sở & Showroom     : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 
Chi nhánh Miền Nam   : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP.HCM 
Chi nhánh MiềnTrung  : Số 80 NguyễnThị Minh Khai, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 
Hotline 
Fax 
Website

: 0247.306.6889  (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852
: 024.62754193
: http://www.thietbiyte-eu.vn

Email
http:www.beurervietnam.com 

: info@beurervietnam.com

Cân nhà bếp 
KS 25

1. Vận hành thiết bị

2. Điều chỉnh đơn vị

2x AAA

g ➔ kg ➔ Ib:oz

3. Thực hiện cân và cân trừ bì
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~120 giây.
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4. Thông báo lỗi

OuEr Tối đa 3 kg

2x AAA

EN  Important instructions

• Trọng lượng tối đa cân có thể cân: 5kg (11 lb) ,mức chia 1g  (0.1 oz).
•

•

•
• Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ.
• Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền.

Không vứt pin đã hết và pin sạc cùng với rác thải sinh hoạt thường bởi vì chúng chứa các chất 
thải độc hại. Nên thải bỏ tại các thùng rác chuyên dụng, các điểm thu rác thải độc hại hoặc mang 
tới cửa hàng điện tử. 
Lưu ý: Pin chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng các mã sau: 
Pb = Pin chứa chì, Cd = Pin chứa cát mi, Hg = Pin chứa thủy ngân

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. Thải bỏ vỏ bọc thiết bị đúng cách để bảo 
vệ môi trường. 

Lưu ý khi xử lý pin

• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước và sau đó, tới các trung tâm y 
tế để tiếp tục xử lý.

Nguy cơ nghẹt thở! Trẻ nhỏ có thể sẽ nuốt pin và nghẹt thở. Cất giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
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•
•
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•

Hướng dẫn quan trọng

•

• Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, đồ dùng vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm dạng 
nước, các biến đổi nhiệt độ lớn và không đặt gần các nguồn nhiệt (lò lửa, máy sưởi).

• Vệ sinh: Có thể vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm và một ít nước giặt nếu cần. Không nhúng thiết bị vào trong 
nước hoặc rửa bằng vòi nước. 

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

• 

• 

• Lắp đúng đầu cực dương (+) và âm (−) của pin.

• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô.
• Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.
• Không sạc hay làm đoản mạch pin.

• Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin.

• Luôn thay cùng lúc cả bộ pin

• Không sử dụng pin sạc.

• Không tháo rời, tách hoặc nghiền pin.
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BẢO HÀNH:
Sản phẩm được dán tem bảo hành chống hàng giả, ứng dụng công nghệ điện tử SMS tiên tiến nhất 
hiện nay.
Để tránh thiệt hại khi mua phải hàng không rõ nguồn gốc trên thị trường, Công ty Hợp Phát khuyến 
nghị khách hàng nên kiểm tra kĩ mặt hàng, bao bì và kích hoạt chế độ bảo hành ngay khi mua để 
kiểm tra hàng chính hãng cũng như được hưởng hỗ trợ kịp thời trong trường hợp bảo hành cũng như 
dịch vụ hậu mãi sau mua (nếu có).
Các bước xác nhận hàng chính hãng qua tem điện tử SMS 
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác 
thực

Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS  
Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8055 ( phí 
1000đ / 1SMS ) 
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055 

Kết quả tin nhắn trả về cho người kích hoạt : 

Mã không hợp lệ Mã được kích hoạt hợp lệ Mã không chính xác

Mã 717905224554 khong hop 
le. Lien he Beurer: 1900 6852 
đe tim hieu nguon goc hang 
hoa.

Cam on Quy khach da mua SP 
chinh hang Beurer. SP có Serial: 
717905224554 duoc bao hanh 
tren toan quoc. Chi tiet BH quy 
dinh tai: www.beurer.vn hoac 
LH: 1900 6852

Tin nhan sai cu phap. Quy 
khach se duoc hoan cuoc cho 
tin nhan nay. Ho tro 
1900561548 (cuoc cuoc goi 
duoc tinh theo quy dinh cua 
mang chu thue bao).

 Mọi chi tiết xin liên hệ với Hotline: 1900 6852




