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CÂN ĐIỆN TỬ CHO NHÀ BẾP
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Đặt 1 chiếc bát lên cân như 1 dụng cụ đo
lường và chọn đơn vị đo phù hợp.
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1. Vận hành.
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Đặt thực phẩm cần cân vào bát. Để thực hiện
tiếp phép đo khác, nhấn nút nguồn 1 lần nữa
cho chỉ số hiển thị trên màn hình trở về mức 0
rồi đo tiếp.
AUTO OFF

OFF

Lắp 1 pin CR 2032 vào khoang chứa pin phia sau
thiết bị.
~60 Sec.
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Lưu ý: Đặt thiết bị trên 1 mặt phẳng để đảm bảo
tính chính xác của các phép đo

•
•

2. Điều chỉnh các đơn vị đo
Nhấn nút như hình bên để lựa
chọn các đơn vị đo: g / oz
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3. Hướng dẫn sử dụng.

Thiết bị sẽ tự tắt sau 1 phút hoặc nhấn giữ nút
nguồn trong khoảng 3 giây.
Lưu ý:
Sức chứa tối đa của cân: 3 kg (105.82 oz).
Trường điện từ mạnh (ví dụ như điện thoại di
động) có thể làm giảm độ chính xác của cân.
4. Làm sạch và bảo quản
Làm sạch cân bằng một miếng vải ẩm và một
ít nước tẩy rửa, nếu cần.
Không nhúng cân trong nước hoặc rửa dưới
vòi nước chảy.
Nên sửa chữa thiết bị tại các nhà bán lẻ được
công nhận.
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3 Sec.
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3 Sec.

Nhấn giữ nút nguồn (như hình bên) khoảng 3
giây để khởi động thiết bị.
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