HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SỨC KHỎE 120 KG NHƠN HÒA
PHẦN THUYẾT MINH

I. CÁCH SỬ DỤNG

II. CÁCH BẢO QUẢN :

 Công bố tiêu chuẩn theo số phiếu tiếp
nhận 00702/2001/CBTC/TĐC ngày 08-032001 của Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường
Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh.

1./ Tháo bỏ bao bì bảo vệ khỏi cân.



2./ Đặt cân trên nền cứng thăng bằng.

- Tháo cân ra tự ý bôi mỡ vào các bộ phận bên
trong cân.

I. Đặc tính :
Đặc tính
Phạm vi sử dụng

120 kg
20 kg – 120 kg

Phân độ nhỏ nhất

0.5 kg

120kg

Mức Cân
( Từ…đến..)
20 kg – 50 kg
50 kg – 100 kg
Trên 100 kg

4./ Đặt hai chân đều và ngay giữa mặt bàn cân,
đứng thẳng, không nghiêng trước sau hoặc hai
bên trong lúc cân.
5./ Mỗi tuần kiểm tra thể trọng từ 2 đến 3 lần.
6./ Luôn luôn kiểm tra trên cùng một cái cân.
7./ Tự cân vào cùng một giờ trong ngày, để so
sánh kết quả.

II SAI SỐ ĐO LƯỜNG:
Loại cân

3./ Ấn tay lên cân vài lần để điều chỉnh vạch số “0”
trùng với kim chỉ thị.

Sai Số cho phép
± 0.5 kg
± 1 kg
± 1.5 kg

8./ Ghi nhận kết quả cân và so sánh với các lần
cân khác trước, để biết sự tăng giảm của thể
trọng.

CHÚC QUÝ KHÁCH VUI KHỎE

Không :

- Tự ý sửa chữa làm sai độ chính xác cân
- Rửa nước hoặc để chất tẩy rửa - bắn vào
bên trong cân.
- Va chạm mạnh hoặc đánh rơi cân.
- Cân vượt mức tối đa.
- Đặt cân nơi ẩm ướt, có muối hoặc hoá chất,
hoặc ở nới có nhiệt độ cao.



Nên :

- Lau cân bằng vải mềm, sạch.
- Cất giữ nơi khô ráo.

