
 
1. Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm: 

- Trọng lượng tối đa là 180 kg, không sử dụng 
với người có trọng lượng lớn hơn sẽ gây hư 
hỏng. 
- Luôn đặt trên cùng 1 mặt phẳng, cứng, cách 
xa nguồn nhiệt như: bếp, tản nhiệt. 
- Không sử dụng thiết bị gần nơi ẩm ướt như 
bồn tắm, bồn rửa mặt. 
- Không nhúng vào nước và các chất lỏng khác. 
- Khi sử dụng nên cách xa các nguồn sóng điện 
từ từ lò vi sóng, điện thoại di động, mạng 
không dây ảnh hưởng đến kết quả đo. 
- Không nên tự ý tháo mở và sửa chữa các thiết 
bị. 
- Nếu màn hình hiển thị thông báo lỗi Err, tháo 
pin ra và lắp lại để khởi động lại. 
- Không được đặt các vật lên cân khi không sử 
dụng. 
- Khi không sử dụng cân sẽ tự động tắt sau vài 
phút. 
 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Màn hình LCD 
- Trọng lượng đo lường tối đa: 180kg 
- Đơn vị đo: kg/lb/st 
- Cảnh báo pin yếu: Lo 
- Tự động tắt, bật 
- Pin: 1 x 3V (CR2032) 
- Kích thước màn hình: 7 x 3.4 cm 
- Kích thước sản phẩm: 30 x 30 x 0.6 cm 
- Trọng lượng sản phẩm: 1.55 kg 
- Điều kiện môi trường: 0oC - 55oC 
- Điều kiện hoạt động: 5oC - 35oC 

 

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 
sản phẩm: Cân điện tử Lanaform PDS-100 của 
chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi 
sử dụng sản phẩm. 
 
   Bộ sản phẩm bao gồm: 
- Cân điện tử Lanaform PDS-100 có kèm sẵn pin. 
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, Phiếu 
bảo hành sản phẩm. 
--------------------------------------------------------------------- 
 

2. Hướng dẫn sử dụng 

- Chuyển đổi đơn vị đo:  
Bước lên cân và nhấn nút mặt sau 
 để chuyển đổi đơn vị đo kg/lb/st 
 
- Đứng lên cân màn hình sẽ  
hiển thị “0.0” và kg hoặc lb hoặc st  

 
- Kết quả sẽ nhấp nháy 3 lần  
sau đó sẽ hiển thị trong  
vài giây ngắn ngủi.  
 
- Sẽ tự động tắt khi không sử dụng 
  
- Err: báo quá tải  
( 180kg / 396lb/ 28.35st ) 
 
- LO: báo pin yếu 

 
Lưu ý: Khi cân bỏ qua kết quả đầu tiên để khởi 
động cân, đưa cân về trạng thái cân bằng.  
Kết quả được tính là lần cân thứ 2. 
 
 

4. Bảo quản 

- Sử dụng khăn mềm, ẩm để lau sạch. 
- Không sử dụng các hóa chất tẩy rửa. 
- Nếu không sử dụng thời gian dài hãy tháo pin 
ra khỏi thiết bị. 
- Để thiết bị ở nơi an toàn, khô ráo. 
 
 
 

 
 

Đại diện phân phối và bảo hành 
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