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HÖÔÙNG DAÃN HIEÄU CHUAÅN CAÂN HZF, HZT – HZ  
 

I. Tröôùc khi söû duïng caân: 

− Caân chænh gioït nöôùc treân baøn caân vaøo giöõa taâm (taêng giaûm 4 chaân ñeá cao su) 
− Thaùo oác ñònh vò LoadCell (beân hoâng traùi caân) ra khoûi caân. 
− Ñeå caân caùch xa nôi coù nhieät ñoä cao, từ trường, gió vaø söï rung ñoäng maïnh. 
− Khi di chuyeån caân, khoâng neân ñeø tay leân naép caân hoaëc laät uùp caân vì coù theå hö caûm bieán löïc. 
− Nguoàn bình yeáu cuõng aûnh höôûng ñeán tính chính xaùc vaø ñoä oån ñònh cuûa caân. 
− Môû nguoàn vaø ñôïi cho caân set chöông trình veà giaù trò 0.00 roài caân. 

 
II. Hieäu chuaån caân: 

A) Hieäu chuaån 1 taàng: 

1) Môû caân veà cheá ñoä 0.0 
2) Nhaán giöõ CAL → ---CAL---   (*) 
3) Sau ñoù →  XXXXX, soá kg hieäu chuaån maëc ñònh. 
4) Ñaët taûi baèng soá kg maëc ñònh leân caân→  -------- 
5) Sau ñoù caân hieån thò laïi soá kg maëc ñònh. 

6) Laáy taûi xuoáng khoûi caân vaø ñôïi caân trôû veà 0.0 laø hoaøn taát.  

B) Hieäu chuaån 2 taàng ñoái vôùi HZT, 4 taàng ñoái vôùi HZF: 

1) Töø (*) nhaán giöõ  MODE → ---CAL--- 
2) Sau ñoù →  XXXXX, = kg max. Ñaët taûi = kg max leân caân→  -------- 
3) Sau ñoù →  XXXXX, = ½ kg max. Ñaët taûi = ½ kg max leân caân→  -------- 
4) Sau ñoù caân hieån thò laïi soá kg maëc ñònh. 

5) Laáy taûi xuoáng khoûi caân vaø ñôïi caân trôû veà 0.0 laø hoaøn taát.  
 

III. Nhöõng ñieàu caàn löu yù: 

− Sử dụng đúng Adaptor (biến áp) của cân. Điện nguồn cung cấp phải ổn định. 

− Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20
0
C – 40

0
C. 

− Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong. 

− Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30’). 

− Khi cân, nên để vật ngay giữa dĩa cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt dĩa cân. 

− Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên dĩa cân (trên dĩa cân luôn không tải). 
Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn). 

 
Chuùc baïn thaønh coâng vôùi baûng höôùng daãn naøy! 

“Chính xaùc nhoû mang lôïi ích lôùn” 


