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Hướng dẫn sử dụng 

Cân sức khỏe điện tử mặt kính 

Beurer GS11 

1. Bắt đầu

- Mở nắp đậy ngăn chứa pin ở mặt sau cân. 

- Lắp 1 pin CR2032 hoặc tháo dải cách pin. 

- Đặt cân trên một bề mặt cứng bằng phẳng. 

- Cân có thể được chuyển sang các đơn vị đo:  

kg → lb → st   (nhấn nút kg/lb/st ở mặt sau cân) 

2. Cân nặng

- Bước lên đứng trực tiếp trên mặt cân (2 chân). 

- Chức năng Quickstart: cân không cần khởi 

động nguồn, cân tự động bật khi đứng lên cân và 

bắt đầu đo. 

- Đứng yên trong khi đang cân! 

- Kết quả hiển thị nhấp nháy trên màn hình sau 

khoảng 2 giây. 

- Cân tự động tắt (khoảng 10 - 12 giây). 

- Chờ đợi cân tắt trước khi cân đo thêm lần khác 

nữa (nên đặt cân nguyên tại vị trí đã cân đo kết 

quả). 



Website: beurervietnam.com - thietbiyte-eu.vn 

HOTLINE: 19006852 

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 Miền Trung : Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0243.577.3151 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852

Lưu ý: cho lần sử dụng đầu tiên và di chuyển 

hoặc nhấc cân khỏi vị trí đã đặt cân. 

- Bước lên đứng trực tiếp trên cân khoảng 1 giây 

(0.0 kg xuất hiện) rồi bước xuống. 

- Chờ đợi cân tự động tắt khoảng 10 giây. 

- Bước lên lại và bắt đầu cân đo kết quả như mô 

tả mục 2. 

3. Thông báo lỗi

- Thông báo Lo: pin đã hết nguồn → thay thế 

pin (1 pin CR2032) 

- Thông báo Err: quá tải - vượt quá trọng lượng 

tối đa: 150 kg / 330 lb / 24 st. 

4. Thông số

- Mức cân tối đa: 150 kg (330 lb / 24 st) 

- Khoảng chia: 100 g (0.2 lb / 0,01 st) 

- Màn hình hiển thị LCD lớn 

- Kích thước chữ số: 25 mm 


