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HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN BSW-F, UTE  
 

I) Trước khi sử dụng cân: 

− Cân chỉnh bàn cân cho đều 04 góc (tăng giảm 4 chân đế), căn theo giọt nước (nếu cĩ) 
− Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh. 

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

− Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân. 

II) Hiệu chuẩn cân: 

1) Nhấn ON + ZERO, TARE, ZERO →  F1- diU 

2) Nhấn  “↑↑↑↑” bốn lần →  F4 – CAL 

3) Nhấn P →  50.00 ,  Số kg mặc định để hiệu chuẩn 

Nếu có tải = 50kg thì bỏ qua các bước 4, 5, 6. 

4) Nhấn U →  CAL  1  
5) Nhấn P →  0000.00 

6) Chỉnh kg để hiệu chuẩn, Sử dung  →→→→,  ↑↑↑↑ để thay đổi số, P chấp nhận. 
Ví Dụ: 20kg = 0020.00 

7) Nhấn P →  – 0 – X,  Trên cân không tải. Sau đó →  PUT – 0 – X  

8) Đặt tải bằng số kg đã chỉnh lên cân. 

9) Nhấn P →  F4 – CAL, Đã hiệu chuẩn xong. 

10) Nhấn  ZERO →  cân hiển thị số kg của tải.  

III) Những điều cần lưu ý:  

− Nguồn điện sử dụng cho cân 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. 

− 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. 

− 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 bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân. 

− 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 sử dụng 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. 

− Vệ sinh bàn cân định kỳ theo tuần hay tháng. Tắt nguồn cân, mở nắp bàn cân, dùng cây cọ mềm để 

quét, dùng hơi để thổi hoặc dùng nước để rửa khung cân, nhưng không làm trầy xước Loadcell (cảm 

biến lực) và làm khô bàn cân bằng khăn mềm. Tuyệt đối không nên dùng hóa chất để tẩy rửa hoặc làm 

hỏng lớp keo trên Loadcell. 

− Khi nâng hạ bàn cân chú ý bốn chân lắc (chân đế) không vặn ra hay vặn vào. Khi đặt cân xuống phải 
kiểm tra lại các góc của bàn cân đã đều chưa. 

 
Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này! 

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn” 
 


