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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH 

CÂN PX 
 



 
 

 

1. THÔNG TIN AN TOÀN 

Vui lòng đọc qua các cảnh báo an toàn trước khi lắp đặt và sử dụng. Việc không 

tuân thủ các cảnh báo có thể gây ra sai sót hay có thể hư hỏng thiết bị của chính 

bạn. 

 Sử dụng adaptor chính hãng, các thông số thể hiện rõ trên adaptor cho 

nguồn điện phù hợp. 

 Đảm bảo dây adaptor không trở ngại việc đi lại 

 Cố gắng không đặt cân xa với nguồn điện 

 Chỉ sử dụng cân trong nhà, tránh môi trường nguy hiểm hay không ổn 

định 

 Chỉ vận hành thiết bị trong môi trường đã quy định trong sách hướng dẫn 

 Không thả tải mạnh lên cân, việc này có thể dẫn đến hỏng load cell 

 Không sử dụng mẫu quá trọng lượng cho phép 

 Sử dụng trong môi trường khô ráo 

 Muốn vệ sinh cân, hãy ngắt nguồn điện 

 Mở cân liên tục tối thiểu 15 phút trước khi sử dụng, một số dòng sẽ có sự 

khác biệt 

 Nhấn Zero trước mỗi lần cân mẫu 

 Hiệu chuẩn cân chỉ được thực hiện tối thiểu sau 60 phút mở cân, một số 

dòng sẽ có sự khác biệt 

 Để có kết quả tốt nhất, hãy hiệu chuẩn cân trước khi sử dụng 

 Chỉ sử dụng các thiết bị ngoại vi chính hãng Ohaus 

 Hãy sữa chữa, bảo trì tại đại lý ủy quyền của Ohaus 

 
2. LẮP ĐẶT 

Lắp đặt tránh các trường hợp dưới đây: 
 



 
 

 

Hãy để cân bạn ở vị trí cân bằng 
 

 

 
3. CẤU TRÚC MENU CÂN PX 

 

 

 
 



 
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH 
 

Nhấn giữ MENU cho đến khi hiển thị CAL(như hình phía trên), nhấn YES để 

truy cập sub-menu theo cột. Hay nhấn NO để nhảy qua các Menu chính khác 

như : Setup, Units...và nhấn YES/ NO theo ý bạn muốn tùy chỉnh. 

Ví dụ bạn muốn hiệu chuẩn cân. 

Nhấn Menu cho đến khi hiển thị Calibration, nhấn YES để truy cập sub-menu, 

nhấn NO cho đến khi hiển thị SPAN CAL nhấn YES và làm theo hướng dẫn 

trên màn hình. Khi cân hiển thị Calibration done nhấn Exit để trở về màn hình 

cân. 

 

 

4. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, 

vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng 

cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt 

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay đại lý ủy quyền của Ohaus, hoặc Ohaus tại 

Việt Nam 57 Đường Nguyễn Văn Thương Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh 

 


