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HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN CÂN TREO UT – UTE  
 

1) Trước khi sử dụng cân: 

−−−− Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh. 

−−−− Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân. 

−−−− Cần cẩu trục hoặc ba lăng treo cân phải vững, không rung động. 

−−−− Treo cân vào móc cẩu ổn định, rồi móc xích vào cân (để cân không tính bì). 

−−−− Mở cân, đợi set chương trình xong về 0, thì mới di chuyển cẩu. 

2) Hiệu chuẩn cân: 

a) Nhấn giữ ZERO và mở nguồn ON → EP-4 → 000000 

b) Chỉnh số kg và treo tải lên cân 

 Sử dụng phím CHANGE di chuyển cột 

 Sử dụng phím LOCK thay đổi số 

 Sử dụng phím ZERO chấp nhận và qua bước tiếp theo. 

c) Nhấn ZERO → SP-4  → XXXXXX  (số kg của tải) 

 

3) Những điều cần lưu ý: 

−−−− 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 – 45

0
C. 

−−−− Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, 
nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn. 

−−−− Khi mở cân, không nên treo tải vào 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, chỉ nên di chuyển ba lăng lên xuống, không nên vừa cân vừa di chuyển ba lăng. 

−−−− Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên móc cân (trên móc 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). 

−−−− Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định 

kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h. 

 
Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này! 

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn” 
 


