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I) Tổng quan vận hành máy: 

1) Cân dưới 500g: 

a)  Giao diện màn hình: 

 
b) Chức năng: 

 Đầu tiên hàng thứ nhất: giảm giá trị cài đặt khối lượng. 

 Ở giữa hàng thứ nhất: cài đặt chương trình bên trong. 

 Cuối cùng hàng thứ nhất: tăng giá trị cài đặt khối lượng. 

 Đầu tiên hàng thứ hai: chế độ nhanh (trong cài đặt chương trình, phím được 

dùng để di chuyển qua trái). 

 Ở giữa hàng thứ hai: chế độ vừa. 

 Cuối cùng hàng thứ hai: chế độ chậm (trong cài đặt chương trình, phím 

được dùng để di chuyển qua phải). 

 Đầu tiên hàng thứ ba: bắt đầu chế độ tự động. 

 Ở giữa hàng thứ ba: xả bằng tay (hoạt động khi cân dừng chế độ tự động). 

 Cuối cùng hàng thứ ba: dừng chế độ tự động. 



 

2) Cân trên 500g: 

a) Giao diện màn hình: 

 
b) Chức năng: 

 Đầu tiên hàng thứ nhất: giảm giá trị cài đặt khối lượng. 

 Ở giữa hàng thứ nhất: tăng giá trị cài đặt khối lượng. (đi lên trong cài dặt 

chương trình). 

 Cuối cùng hàng thứ nhất: set giá trị hiện tại của cân về 0. 

 Đầu tiên hàng thứ hai: sang trái trong cài đặt chương trình. 

 Ở giữa hàng thứ hai: nhấn giữ để vào cài đặt chương trình 

 Cuối cùng hàng thứ hai: sang phải trong cài đặt chương trình ( xóa bộ đếm 

nếu dùng ở màn hình chính). 



 

 Đầu tiên hàng thứ ba: chế độ nhanh 

 Ở giữa hàng thứ ba: chế độ vừa ( phím đi xuống trong cài đặt chương 

trình). 

 Cuối cùng hàng thứ ba: chế độ chậm. 

 Đầu tiên hàng thứ tư: chạy/dừng chế độ tự động. 

 Ở giữa hàng thứ tư: xả liệu (nút chỉ hoạt động khi cân dừng chạy tự động. 

 Cuối cùng hàng thứ tư: kết thúc ca làm việc nhấn giữ để lấy liệu dư trong 

máy ra ngoài. 


