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Cân hành lý LS20 

1. Hướng dẫn sử dụng

Điều chỉnh đơn vị nếu cần thiết

  
Kích hoạt cân hành lý không sử dụng
pin bằng cách ấn vào đầu bộ phát điện
dynamo màu xanh

2 giây
kg / g / oz / lb:oz

Đặt hành lý thẳng đứng trên mặt 
đất. Luồn dây đai của cân qua tay 
cầm hành lý và cắm khuy vào chốt



2 3 Cân hành lý LS20 

Vượt quá trọng lượng tối đa cân có thể cân (50 kg ;110  
lb)

2. Thông báo lỗi

Nếu màn hình không hiển thị  0.00 kg trước khi cân, ấn nhanh vào nút Đơn vị/Trừ bì 
để bắt đầu cân và cho ra kết quả chính xác

25.60 kg ➔

Trọng lượng sẽ hiển thị trong khoảng 1 
phút và sau đó, cân sẽ tự động tắt.

Sau khi đã cố định dây đai vào hành 
lý, giữ cân nằm  ngang và từ từ nhấc 
lên.
Trọng lượng sẽ hiển thị trên màn hình 
LCD. Khi trọng lượng không còn 
thay đổi nữa, cân sẽ cố định trọng 
lượng này trên màn hình và
“HOLD” sẽ hiển thị.

Hướng dẫn quan trọng
Trọng lượng tối đa thiết bị có thể cân là 50 kg (110 lb), mức chia 10 g (0.02 lb).

Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, các sản 
phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm dạng lỏng, 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.

Độ chính xác của thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh (ví dụ như từ 
trường từ điện thoại di động)

Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ

Chỉ được sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy 
quyền.

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.
Thải bỏ hộp đựng và vỏ bọc thiết bị theo cách thức thân thiện với môi trường
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