HƯỚNG DAÃN SÖÛ DUÏNG ÑAÀU CAÂN TPS DIGI28SS
I_Các thông số cơ bản:
-Nguồn cung cấp cho cân: AC 220V,50HZ,500mA
-Nhiệt độ nơi sử dụng:10->40oC
-Khối lượng đầu cân: 2Kg (Tính cả bình acquy)
II_Các phụ kiện kèm theo đầu cân:
-Dây nguồn
-Bình acquy khô
III_Cách Sử Dụng Phím Chức Năng
-Gắn cổng kết nối từ bàn cân lên đầu cân
-Bật công tắc phía sau đầu cân sang ON
*Nhiệm vụ của các phím trên đầu cân:
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Vào chế độ hiệu chuẩn cân(người sử dụng ít
quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân
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IV_Hướng dẫn hiệu chuẩn:
V_Cách sạc bình Acquy
-Cắm dây nguồn vào nguồn điện AC 220V,bình acquy sẽ tự động sạc
-Khi màn hình hiển thị [LouoL] là lúc Acquy cần sạc
-Nếu bạn không sử dụng cân thường xuyên thì khi bạn sạc 10-12 giờ,bạn có thể
sử dụng được khoảng 4 ngày.
VI_Cách bảo quản cân:
-Đặt cân ở nơi khô ráo,thoáng mát
-Di chuyển cân nhẹ nhàng

-Hãy sạc acquy đầy mỗi khi cân ngưng sử dụng trong thời gian dài để giúp tăng
tuổi thọ cho acquy
-Nên cắm dây nguồn vào nơi có nguồn điện ổn định(VD: ổn áp,UPS…)
-Thường xuyên vệ sinh cân bằng khăn khô
-Nên tắt nguồn đầu cân mỗi khi ngưng sử dụng trong khoảng thời gian >20 phút
VII_Cách Hiệu Chuẩn Cân ( Calip)
Phần CALIP cân thường ứng dụng cho kỹ thuật viện sửa cân , người hiệu
chuẩn cân , kiểm định viên , nhân viên kỹ thuật .
Bật Phím ON/OFF mở nguồn cân về 0

Nhấn giữ phím TARE (T) màn hình hiển thị CAL tiếp tục nhấn phím
( Phím muổi tên) Màn hình hiển thị CAL 00 nhấp phím (M) màn hình hiển thị “……” sau đó
hiển số kg cần CALIP ( ví dụ 50.00kg là cần calip 50kg sai số cho phép 20g) Nhấn phím
cân
hiện “0000.0” ta dùng phím
di chuyển đèn nhấp nháy ngay số 0 cần nhập tải, bấm mũi tên lên
để nhập tải “00.100.0” ( 100kg) sau đó ta đặt 100kg tải lên bàn cân chờ ổ định 3 giây nhấm phím M
màn hình hiển thị 100.0kg sau đó lấy quả cân xuống , xong qui trình calip cân
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