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Nhấn phím [Count] trên bàn phím và lựa chọn số lượng mẫu tương ứng (10, 20, 50, 100, 

200, 500 và 1000 mẩu), đưa số mẫu theo thang đo Và bấm phím [RE-CALL] khi thang đo ổn định, màn 

hình hiển thị cho thấy số lượng hiện tại trên đĩa. 

Cần thoát chế độ đến nhấn phím [Count] để trở lại chế độ cân. 

Lưu ý cân HAW không thuộc dạng cân đếm chuyên dụng nên quá trình thao tác và độ chính xác của 

chế độ đếm không chuyên nghiệp như cân đếm thông thường quý khách hàng cần xem thêm về cân 

đếm điện tử chuyên dụng tại đây 

2.1 Chức năng nhớ của cân 

Quý khách đặt vật thể lên cân và khi cân ổn định, bấm phím M+ để “Thêm” và sau đó hiển thị số tích 

lũy của trọng lượng và 

Cân sẽ nhở trọng lượng vừa cân trọng lượng. 

Nhấn phím M+ để lấy lại giá trị nhớ lại giá trị tích lũy. 

Muốn xóa giá trị nhớ nhất CE và M+ 

LƯU Ý: Chức năng tổng cộng có thể được sử dụng tối đa 99 lần với tối đa 6 chữ số nếu giá trị tích lũy 

quá phạm vi màn hình sẽ hiển thị  “ADDOL” Vui lòng nhấn CE để thoát. 

2.2 Chức năng cảnh báo trọng lượng: 

Khoảng trọng lượng bạn đặt nếu cân vượt quá phạm vi trọng lượng Âm thanh sẽ phát ra mỗi lần. 

Giá trị giới hạn thấp và giá trị giới hạn cao đặt trước 

Nhấn phím LIMIT để màn hình hiển thị “- – LO – -“, nhấn phím LIMIT màn hình hiển thị “0 —-“, nhấn 

phím UNIT/SW để nhập giá trị từ 0-9. Nhấn TARE để tăng hàng chục  

Nhấn phím [CE]để xóa giá trị khi nhập sai.kết thúc nhấn phím LIMIT 

Sau khi thiết lập giá trị giới hạn thấp, màn hình sẽ hiển thị “-HI-” thiết lập các giá trị giới hạn cao 

tương tự như thiết lập giới hạn thấp 

Sau khi nhập giá trị thấp và cao, màn hình sẽ hiển thị “+   _ ”, 

Nhấn phím [BL] để chọn cảnh báo trong giới hạn thấp hoặc cao, Bấm  [RE-CALL] để chọn cảnh báo 

giữa thấp và cao. 

Giá trị giới hạn cao hoặc giới hạn thấp đặt trước. 

Sau khi thiết lập giá trị giới hạn thấp, khi hiển thị hiển thị “- – Hi — “, bấm phím [LIMIT] để hiển thị” 

LO Hi “, nhấn [BL] để chọn giá trị giới hạn cao; Nhấn [RE-CALL] để chọn giá trị giới hạn thấp. Cân đang 

trong chế độ cài giới hạn , bấm phím [TARE] để thoát. 
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(4)[RE-CALL] để Nhớ lại giá trị đặt trước 

Nhấn phím để nhớ giá trị đặt trước và trọng lượng. 

(5) Xóa giá trị đặt trước 

Nhấn phím [CE] để và sau đó nhấn [RE-CALL]  phím để xóa giá trị trọng lượng đặt trước .. 

3. Hướng dẫn hiệu chỉnh cân điện tử HAW 

Quý khách hàng xin lưu ý khi thao tác không đũng sẽ dẫn đến sai giá trị cân sau khi calib. 

Chỉ vào chế độ calib cân khi đã sẵn có quả cân chuẩn có chứng nhận của cục đo lường Việt Nam 

Bật nguồn dữ phím CAL  - CAN  - bấm Phím ZERO  - 0 , thay đổi đơn vị phím UNIT/SW Tăng hàng 

chục Phím TARE – thay đổi hàng phân số Bấm COUNT – Xoá Bấm CE 

Lưu lại Canlip – ZERO  RE – Call -> CE 

Recovery Factory Canlip - ZERO CE  RE – Call  

 


