
 

Hướng dẫn sử dụng cân SW1S 

I. Quy trình trước khi cân. 

- Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân trên nền vững chắc, không rung 

và căn chỉnh cân cho thăng bằng để tránh hiện tượng sai lệch của cân. 

- Khi bắt đầu bật nguồn sử dụng cân, cần kiểm tra loại bỏ vật lạ khỏi bàn cân 

rồi mới cắm điện. Cân nên được cắm điện trước 15 phút trước khi tiến hành 

cân. 

- Chờ số chỉ trên màn hình hiển thị ổn định ở vị trí điểm “0.0” mới bắt đầu cho 

tải lên bàn cân (Lưu ý: Chỉ được phép cho tải lên cân khi số chỉ trên bộ chỉ thị 

đang hiển thị số “0.0” tránh thất thoát khối lượng). Nếu chỉ số trên màn hình 

hiển thị cân khi bật nguồn không hiển thị số “0.0” người điều hành phải ấn 

phím “Zero” để đưa số chỉ trên bộ chỉ thị về “0.0” trước khi bắt đầu cân. 

- Không cân tải nặng quá mức cân max. 

- Không đặt tải lên cân quá mạnh. 

- Lưu ý không để tải quá lâu trên cân sẽ dẫn đến hiện tượng trôi số. 

- Khi không cân thì không để tải trên cân và tắt điện, rút phích cắm nguồn cung 

cấp cho cân. 

II. Các Phím chức năng. 

Phím bấm Chức năng 

>0<  Sử dụng để đặt điểm 0. 

>T<  Sử dụng để đặt trừ bì hoặc hủy trừ bì 

H  Sử dụng để xác nhận giá trị ổn định. Khối lượng này là 
khối lượng trung bình. 

  Sử dụng để bật và tắt nguồn cân. 

III. Chức năng hoạt động. 

- Chức năng thông thường: Bấm nút khởi động nguồn, chờ chỉ số trên màn 

hình hiển thị 0.0 thì đặt sản phẩm lên cân. Chú ý có dấu tròn nhỏ góc trên 

bên trái màn hình là thể hiện giá trị cân ổn định. 

- Chức năng trừ bì : Sau khi khởi động nguồn, màn hình hiển thị 0.0, ta đặt 

giỏ, thùng chứa sản phẩm lên cân. Sau đó bấm phím >T< để thực hiện trừ 



 
khối lượng giỏ hoặc thùng chứa sản phẩm. Màn hình hiển thị về 0.0. Sau đó 

ta mới đặt sản phẩm vào giỏ hoặc thùng chứa để cân. Khi nhấc cả giỏ hoặc 

thùng chứa sản phẩm ra khỏi cân. Giá trị trên màn hình hiển thị âm khối 

lượng của giỏ hoặc thùng chứa. Ta bấm lại phím >T< để xóa trừ bì và màn 

hình hiển thị về 0.0. 

 


