HOTLINE: 19006852
CÂN CHO BÉ BY80 BEURER
Hướng dẫn sử dụng:
1. Pin: Cân sử dụng 2 pin 1.5V, loại pin AA. Trước khi sử dụng, pin cần được lắp vào hộp pin phía dưới của cân.
Nếu trên màn hình hiển thị kí hiệu “Lo” thì cần phải thay pin. Pin đã qua sử dụng là rác thải độc hại và cần được loại
bỏ riêng, tránh để chung với các loại rác thải gia dụng khác.
2. Cân BY80:
- Số đo được hiển thị trên màn hình theo tỉ lệ 1/10. Với mức trọng lượng thấp nhất mà cân đo được là 50g, màn hình
sẽ chỉ hiện thị là 5g.
- Nhấn nút nguồn để khởi động máy.
- Ngay khi con số “0.000 kg” xuất hiện trên màn hình, cân đã sẵn sang để sử dụng.
- Đặt bé lên cân một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Tránh để bé ngã và chú ý phần đầu của bé.
- Cân sử dụng chức năng “HOLD” (Chờ). Có hai chế độ “AUTO HOLD” (Tự động) và “MECHANICAL HOLD”
(Thủ công). Chức năng chờ tự động sẽ được kích hoạt trong trường hợp bé không chịu đứng yên và di chuyển mạnh
vì cân sẽ không thu được kết quả chính xác về trọng lượng của bé. Vì vậy phụ huynh cần dỗ bé đứng hoặc nằm yên
để cân thu được kết quả chính xác, nhưng không được chạm vào bé vì sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả đo. Khi bé
không còn di chuyển mạnh, máy đã đo được trọng lượng của bé, thì kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình, chữ
“HOLD” sẽ ngừng nhấp nháy. Kết quả đo sẽ duy trì trên màn hình trong vòng 20 giây. Máy sẽ tự động ngắt sau đó.
- Trong trường hợp bé di chuyển quá mạnh, bạn có thể chọn chức năng “MECHANICAL HOLD” bằng cách nhấn
và giữ nút “HOLD” trên máy. Trong vòng 3 giây, chữ “HOLD” trên màn hình sẽ dừng nhấp nháy, kết quả cân sẽ
được hiển thị ngay sau đó trong vòng 20 giây.
- Nếu không muốn đặt bé trực tiếp lên cân, mà sử dụng khăn tắm để lót cho bé, cần lưu ý đặt khăn lên cân TRƯỚC
khi bật máy. Nếu khăn tắm (hay bất cứ vật nào khác cần được lấy ra sau khi đã đặt bé lên cân) nặng hơn 50g, người
dùng có thể sử dụng chức năng “TARA”. Khi đã nhấn nút “TARA”, dòng chữ “Tare” sẽ xuất hiện trên màn hình.
Để đưa cân về số 0.000 g, nhấn nút “TARA” sau khi dòng chữ “HOLD” ngừng nhấp nháy.
- Cân được đặt mặc định ở đơn vị “Kg”. Nút “kg/lb/oz” có thể dùng để chuyển đổi đơn vị thành lb (pound ) hay oz
(ounce).
3. Những điều cần lưu ý
• Tránh để cân va chạm hay tiếp xúc với các vật cứng, không khí ẩm, khói bụi, chất hóa học, sự thay đổi nhiệt lớn
hay để cẩn gần nguồn nhiệt (lửa, lò sưởi,…)
• Nếu cân bị hỏng hóc, không tự sửa chữa và mang tới trung tâm bảo hành.
• Liên hệ với đại diện phân phối của Beurer trong trường hợp cần tư vấn thêm.
• Lau rửa: Có thể lau cân bằng một chiếc khăn ẩm và một chút dung dịch tẩy rửa nếu cần thiết, sau đó lau khô.
Không được nhúng cân vào nước.
• Bảo quản: Không đặt bất kì vật gì lên cân trong trường hợp không sử dụng.
• Các luồng sóng điện từ mạnh (như của điện thoại di động) có thể làm tác động đến mức độ chính xác của cân.
• Cân có trọng tải tối đa là 20kg (44 lb hay 704 oz)
• Đặt cân lên một mặt phẳng nhẵn và rắn chắc, không trơn trượt để có được kết quả đo chính xác nhất
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