
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SỨC KHỎE 

Model: HD-660 / HD-661 

 

1. Thông số kỹ thuật 

- Mức cân tối đa: 150kg (330lb) 

- Khoảng chia: 0.1kg (0.2lb) 

- Màn hình LCD: 30mm 

- Nguồn: 2 pin AA 

- Kích thước sản phẩm: 280 x 280 x 35mm 

- Trọng lượng sản phẩm: 990g 

- Đóng gói: 6 cái/thùng. 

 

2. Chi tiết sản phẩm 

 

<<MẶT TRƯỚC>> <<MẶT SAU>> 

 

         
 

3. Lưu ý trước khi sử dụng 

 Đặt sản phẩm trên một bề mặt cứng và phẳng. Tuyệt đối không được đặt sản phẩm ở 

những nơi dễ trượt, chẳng hạn như bề mặt nhẵn hoặc sàn ẩm ướt. 

 Để tránh chấn thương có thể xảy ra, không đứng trên mép sản phẩm hoặc nhún(nhảy) trên 

bề mặt cân. 

 Không bước lên sản phẩm khi cơ thể đang ướt. 

 Không làm rơi bất kỳ vật gì lên mặt cân. 

 Không để sản phẩm tiếp xúc với nước hoặc hóa chất lỏng. 

 Không sử dụng sản phẩm khi đang sử dụng các thết bị khác (như điện thoại), vì có thể ảnh 

hưởng đến kết quả đo lường. 

 Khi không sử dụng trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi sản phẩm. 

 Không tự ý tháo rời sản phẩm. 

 

4. Lắp pin 

- Mở nắp đậy pin ở mặt sau của sản phẩm. 

- Tháo tấm cách nhiệt, đặt pin theo ký hiệu bên trong.  

- Đóng nắp pin, và bắt đầu sử dụng. 

- Khi pin yếu “Lo” xuất hiện trên màn hình, hãy tháo pin và 

thay thế pin mới. 

Lưu ý: Pin dùng thử kèm theo được vận chuyển từ nhà máy, nên tuổi thọ ngắn. Không sử dụng 

pin mới, pin cũ, và các loại pin khác cùng một lúc. Không sử dụng pin sạc 

 

5. Bắt đầu sử dụng. 

 Sau khi lắp pin. Chọn chế độ cân nặng của bạn (kg / lb / st-lb) bằng Nút chuyển đổi ở mặt 

sau sản phẩm. 

 Đặt sản phẩm lên bề mặt phẳng, đảm bảo rằng 4 chân đế đều tiếp xúc với bề mặt cùng lúc. 

(Nếu để sản phẩm bị cập kênh sẽ làm sai kết quả đo lường). 

 Dùng chân chạm nhẹ vào giữa mặt cân để kích hoạt sản phẩm. 

 Trên màn hình LCD “88888” được hiển thị, đợi cho đến khi “0.0” hiển thị rồi mới bước 

lên cân. 

*** Nếu màn hình hiển thị “Err”, hãy làm lại tất cả các bước. 

 Bước lên sản phẩm và đứng yên. 

 Khi trọng lượng được xác định, kết quả đo sẽ nhấp nháy trên màn hình. 

 Màn hình sẽ tự động tắt sau 20 giây. 

Màn hình sẽ hiển thị “OL” nếu kết quả đo vượt quá mức cho phép (150kg / 330lb / 23st,8lb) 

và sẽ tắt sau 30 giây. 

Trước khi di chuyển vị trí sản phẩm, hãy đảm bảo rằng màn hình đã tắt. 

 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của Tanita! 

 

Mặt cân 

Màn hình 

hiển thị 

Nút chuyển đổi  

(kg / lb / st-lb) 

Hộp pin 


