
 
 

Hướng dẫn sử dụng cân bộ chỉ thị HP 

1. Quy trình vận hành. 

- Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân và căn chỉnh cân cho thăng bằng. 

Cân phải đặt trên nền vững chắc, không rung 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 bật công tắc nguồn khởi động cân.  

- Chờ số chỉ trên bộ chỉ thị (đầu cân) ổn định ở vị trí điểm “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” tránh thất thoát khối lượng. Nếu chỉ số trên bàn cân khi bật 

nguồn không hiển thị số “0” người điều hành phải ấn phím “Zero” để đưa số chỉ 

trên bộ chỉ thị về “0” sau khi đã kiểm tra bàn cân đã không tải trước khi bắt đầu 

cân. 

- Không cân tải nặng quá mức cân max. 

- Khi đặt tải lên cân không quá mạnh,và hạn chế tì càng xe nâng quá mạnh lên 

mặt sàn cân. 

- Khi cân ta nên đặt tải vào ở giữa mặt sàn cân để các load cell chịu lực đều 

nhau. 

- Lưu ý không để tải quá lâu trên mặt sàn cân sẽ dẫn đến hiện tượng mỏi 

loadcell. 

- Hằng ngày luôn kiểm tra bàn cân, không để đá hoặc vật lạ chèn giữa mặt bàn 

cân và hầm cân gây sai số cho cân. 

- Tránh nước ngập loadcell gây hư hỏng 

- Khi không cân thì không để tải lên mặt sàn cân và tắt điện, rút phích cắm 

nguồn cung cấp cho đầu cân. 

 



 
 

2. Chức năng hoạt động của cân. 

2.1 Bật Nguồn & Thiết Lập Điểm ‘0’ Tự Động 

2.1.1 Màn hình sẽ  hiện "999999-000000" để tự kiểm tra khi bật nguồn. Sau đó 
nó sẽ vào chế độ cân thông thường. 

  2.1.2 Khi bật, nếu tải trọng lượng trên bàn cân lệch từ điểm số không, nhưng 

vẫn trong phạm vi  thiết lập điểm „0‟, các chỉ số sẽ thiết lập tự động bằng „0‟; 

Nếu ngoài phạm vi, nó cần điều chỉnh điểm „0‟ hoặc hiệu chỉnh lại hoặc khởi 

động lại. 

2.2 Thiết Lập Điểm ‘0’ Bằng Tay 

2.2.1 Trong chế độ cân thông thường, khi có một số lỗi khi không có tải trên 

bàn cân mà màn hình không hiển thị „0‟, nhấn [Zero] để làm cho các chỉ số 

được về „0‟. 

2.2.2 Nếu giá trị hiển thị lệch từ số điểm „0‟, nhưng vẫn nằm trong phạm vi „0‟, 

nhấn [Zero] thì được. Nếu khối lượng lớn quá, Nhấn [Zero]  là không hợp lệ. 

(Trong tình trạng này, xin vui lòng điều chỉnh lại hoặc thiết lập lại các thông số 

„0‟) 

2.2.3 Chỉ khi nào đèn báo ổn định sang lên thì mới có thể đưa về „0‟. 
 
2.3 Chức Năng Trừ Bì 

Khi màn hình hiển thị trọng lượng, và đén báo ổn định sáng, nhấn phím 

[Tare], màn hình sẽ trừ giá trị trọng lượng đang hiển thị như trọng lượng bì. 

Sau đó hiển thị chỉ số trọng lượng tịnh là "0", và đèn báo Tare sáng lên. Khi 

bỏ bì ra khỏi bàn cân thì cân sẽ hiển thị khối lượng âm, khi đó nhấn [TARE] 

để về ‘0.0’ 

2.4 Chức Năng kiểm tra và cảnh báo khối lượng. 

B1. Bấm phím [F] 2 lần màn hình hiển thị [Hi-Lo]. 

B2. Bấm Unit  màn hình hiển thị [B1 B2 B3]. 

- B1 báo nháy là tiếng kêu Beep cảnh báo không có. 

- B2 Báo nháy là tiếng kêu Beep khi khối lượng cân đạt mức chuẩn OK. 



 
 

- B3 báo nháy là tiếng kêu Beep khi khối lượng cân nằm ngoài khoảng OK có 

thể là thấp hơn hoặc nhiều hơn. 

Lựa chọn chế độ B1 or B2 or B3 ta bấm phím [Tare] 

B3. Bấm Unit  màn hình hiển thị [H0000.00] cài khối lượng cận trên của 

thùng hàng. Bấm phím [Tare] để di chuyển con trỏ ô số, bấm phím [Zero] để 

tăng giảm số ở vị trí ô con trỏ. Sau khi nhập xong khối lượng cận trên bấm 

phím Unit . 

B4. Sau khi cài đặt khối lượng cận trên và bấm Unit  xác nhận, màn hình 

hiển thị [L0000.00] là cài đặt khối lượng cận dưới của thùng hàng. Bấm [Tare] 

để di chuyển con trỏ ô số, bấm phím [Zero] để tăng giảm số ở vị trí ô con trỏ. 

Sau khi nhập xong khối lượng cân dưới bấm phím Unit  để xác nhận. 

B5. Sau khi cài đặt khối lượng cận dưới và bấm Unit  xác nhận, màn hình 

hiển thị [Hi-Lo]. Bấm phím enter  [phím màu đỏ] để xác nhận. Màn hình 

quay về 0.00 và đèn Lo sáng. 

2.5 Chức Năng Đếm Số Lượng 
Trong chế độ cân thông thường, nhấn phím [F] để vào chế độ đếm, màn hình sẽ 
hiện [PCS 10],nhấn phím [Zero] để lựa chọn mẫu 10/20/50/100. Đặt số lượng 

mẫu tương ứng trên màn hình vào cân. Sau đó nhấm phím Enter  để xác 

nhận. Bấm Unit  để xem khối lượng mẫu và tổng khối lượng hàng.Để thoát 
khỏi chức năng đếm, ta bấm phím [F]. 
2.6 Chức Năng Cân Động Vật 
B1. Bấm phím [F] 3 lần màn hình hiển thị [H1  H2]. 
      H1 có nghĩa là khối lượng sẽ được lưu lại trên màn hình, phải bỏ con vật 
xuống khỏi bàn cân thì màn hình mới về điểm 0, sau đó cho con vật khác lên 
cân. 
      H2 có nghĩa là khối lượng được lưu lại trên màn hình, người sử dụng có thể 
thêm con vật lên cân mà không cần đợi màn hình trở về 0. 

      Lựa chọn H1 H2 bằng phím [Tare] sau đó bấm phím Uint  để xác nhận. 
B2. Sau khi màn hình hiển thị [H1  H2] sử dụng phím Zero để lựa chọn dải dao 
động ổn định. Cài đặt từ mức 2d đến 50d. 
B3. Bấm phím Enter để xác nhận và bắt đầu chế độ cân động vật. Để thoát khỏi 
chế độ cân động vật bấm phím [F]. 
2.7 Chức Năng Cộng Dồn 

B1. Bấm phím [F] 4 lần màn hình hiển thị [ACC 12] 



 
 

        Chế độ 1 là chế độ cộng dồn mã cân bằng tay, khi đặt hàng lên cân và đợi tín 
hiệu đền báo ổn định sáng, bấm phím Enter để thực hiện tính mã cân thứ 1. Cho 
hàng xuống và đặt tiếp khối lượng hàng thứ 2 và bấm phím Enter để thực hiện 
cộng mã thứ 2. Làm tương tự cho các mã sau. 
         Chế độ 3 là chế độ cộng dồn mã cân tự động, khi đặt hàng lên cân và đợi tín 
hiệu đèn báo ổn định sáng, cân sẽ tự động cộng và lưu mã thứ nhất. Cho hàng 
xuống và đặt tiếp khối lượng thứ 2 lên. Khi ổn định cân sẽ tự động lưu lại mã cân 
đó. 
B2. Lựa chọn chế độ 1 hoặc 2 bằng cách bấm phím Tare để lựa chọn và Enter để 
xác nhận. 

B3. Để xem tổng số mã cân và khối lượng cân, ta bấm phím Uint . Để thoát khỏi 
chế độ cộng dồn, bấm phím [F]. 


