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Vị trí yêu cầu lắp đặt thiết bị: thiết bị lắp đặt trên mặt phẳng, chắc chắn, không có sự rung động,
dao động nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, tránh gió.
Khi vận chuyển cân phải tháo đĩa cân ra, thao tác thật nhẹ nhàng, tránh cân bị sóc khi vận
chuyển.
Khi vệ sinh cân tháo đĩa cân ra, dùng cọ quét nhẹ nhàng các mẫu khô, dùng vải mềm lau chùi
nếu các mẫu nước rơi xuống.
-

Kiểm tra cân: Kiểm tra nguồn điện trước khi kết nối vào thiết bị
Ấn phím ON/OFF để khởi động
Làm ấm cân: 30 phút ( và 60 phút đối với cân có độ phân giải 0.1mg)

-

Hiệu chuẩn cân:
+ Hiệu chuẩn nội: ấn và giữ phím
màn hình hiển thị “ ADJ.INT ” thả tay ra sau đó ấn
ENTER. Cân sẽ tự động hiệu chuẩn cho đến khi xuất hiện dòng chữ “ ADJ.DONE” Cân sẽ
quay về màn hình ban đầu và sẵn sàng hoạt động.
+ Hiệu chuẩn ngoại: ấn và giữ phím
ấn tiếp phím

màn hình hiển thị “ ADJ.INT ” thả tay ra sau đó

cho xuất hiện dòng chữ “ ADJ.EXT”, ấn ENTER . Màn hình cân sẽ xuất

hiện khối lượng quả cân chuẩn cần đặt lên bàn cân, ấn và giữ phím
lúc này màn hình
sẽ nhấp nháy, đặt quả cân chuẩn phù hợp lên vùng trung tâm của bàn cân. Cân sẽ tự động
hiệu chuẩn, khi biểu tượng “0.00” nhấp nháy trên mà hình, lấy quả cân chuẩn ra khỏi bàn
cân, quá trình hiệu chuẩn sẽ kết thúc, khi dòng chữ “ ADJ.DONE” xuất hiện, cân sẽ quay
về màn hình ban đầu và sẵn sàng hoạt động.
Đặt mẫu lên cân chờ đến khi biểu tượng “ 0” không xuất hiện nữa đọc kết quả.
- Cân mẫu với vật đựng mẫu: Đặt vật đựng mẫu lên bàn cân, ấn phím “ O/T” bỏ mẫu cần cân
vào vật đựng mẫu. Chờ đến khi biểu tượng “0” không xuất hiện nữa đọc kết quả. Đem mẫu và vật
đựng mẫu ra khỏi bàn cân ấn “ 0/T” để trả cân về trạng thái cân bình thường.
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