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Cân điện tử mặt 
kính Beurer GS10

1. Bắt đầu sử dụng

- Lắp 1 pin CR2032 hoặc tháo 
dải cách pin

- Người dùng có thể thay đổi các đơn vị đo khác nhau:  kg → 
lb → st   (nhấn nút U ở mặt sau cân) 

2. Thực hiện cân

- Bước lên trên mặt cân (bằng cả 2 chân).

- Chức năng Quickstart (khởi động nhanh): cân 
không cần khởi động nguồn mà tự động bật khi người 
dùng đứng lên cân và bắt đầu cân. 
- Đứng yên trong khi đang cân! 
- Kết quả hiển thị nhấp nháy trên màn hình sau 
khoảng 2 giây. 

- Đợi cân tắt trước khi đo thêm lần nữa (nên giữ cân 
tại vị trí vừa đặt). 

Quickstart

.

- 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 giây). 

Lưu ý: khi sử dụng lần đầu tiên và sau khi di chuyển

cân khỏi vị trí đã đặt. 
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- Đặt cân trên một bề mặt 
cứng, bằng phẳng.
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- Lấy một chân nhấn nhanh vào mặt cân cho đến khi 0.0 
kg hiển thị trên màn hình. 
- Chờ cân tự động tắt sau khoảng 10 giây. 
- Bước lên lại và bắt đầu cân như mô tả trong mục 2. 

3. Thông báo lỗi

Lo

Hết pin. Thay pin mới  

tối đa 180 kg
396 lb

28 st

Vượt quá trọng lượng tối đa 
cân có thể cân.
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Bảo vệ cân khỏi va đập, bụi bẩn, ẩm ướt, các chất hóa học, 
biến đổi nhiệt độ lớn, trường điện từ và không đặt quá gần 
các nguồn nhiệt.
Không bước lên mép cân bằng 1 chân để tránh cân bị lật.
Giữ túi bóng bọc cân xa tầm tay trẻ nhỏ.
Không sử dụng cân cho mục đích dịch vụ.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng cân, vui lòng liên 
hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Chỉ sửa chữa cân khi mang tới trung tâm bảo hành.
Nếu mắt hoặc da tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa 
vùng bị ảnh hưởng thật sạch bằng nước và sau đó, tới trung 
tâm y tế để tiếp tục xử lý.
Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo gang tay bảo vệ phù hợp và vệ 
sinh khoang pin bằng vải khô.
Không ném pin vào lửa. Tránh nguy cơ cháy nổ.
Nếu không sử dụng cân trong thời gian dài, hãy tháo pin ra 
khỏi khoang pin.
Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương, không sử 
dụng pin sạc.
Không tháo rời, tách hay nghiền pin.
Để bảo vệ môi trường, không thải bỏ pin đã hết cùng với 
rác thải sinh hoạt. Thải bỏ pin tại các hộp thu pin chuyên 
dụng.

Trọng lượng tối đa cân có thể cân: 180kg (396 lb / 28 st), 
mức cân nhỏ nhất 100 g (0.2 lb / 1 lb). 
Vệ sinh: Bạn có thể vệ sinh cân bằng vải ẩm và một ít xà 
phòng nếu cần. Không nhúng cân vào trong nước hoặc 
rửa cân dưới vòi nước.
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