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Model:  FTC 

A. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1. Nguồn cung cấp: AC / DC. AC là 220V + 10% l-15% .50HZ: Pin 
sử dụng có thể sạc lại của 6V4Ah. 

2. Return Zero sau khi chuyển đổi trên thang đo: theo dõi số không 
tự động; Thêm lần 

3. Nhiệt độ làm việc: 0 ° C + 40 ° C: 

4. Độ ẩm tương đối: <85% RH 

Capacity e Class 
100Kg 10g III 
150Kg 20g III 
300Kg 50g III 
500Kg 100g III 

 

B. CÁCH SỮ DỤNG 

Đặt cân trên mặt bàn phẳng: Điều chỉnh bốn chân để cân bằng, sau 
đó bật nguồn 

và công suất thang đo, khi thông báo của chỉ báo và thang đo kết 
nối, tức là đèn Zero của thang đo hiễn thị 

bắt đầu nhấp nháy nhanh chóng. đó là thời gian để vào trạng thái 
cân.  

I. Ý NGHĨA CÁC PHÍM 

1. Bật cân: bật công tắc của chỉ số và thang đo 

2. Phím “”Zero Về 0: làm cho cửa sổ trọng số bằng không. (Phạm 
vi: <2% FS, nó vô dụng ngoài phạm vi và chế độ Tare 
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3. Phím “Tare – Trừ bì: phạm vi của tare: không quá 1/3 FS. 

4. Phím "unit ": Chuyển đổi đơn vị lb, kg – dữ phím unit 5 giây 

5. Phím * CAL : Dùng khi hiệu chuẩn lại cân – call: 0866023423 

6. Phím * Count *: dung đếm số lượng, chọn mẫu: 10,20, 50, 100 

Ấn Phím Count – hiện 10pcs bỏ 10 sản phẩm mẫu lên, nhấn phím 
tare cân hiển thị 10 , đó tất cả sản phẩm lên ( trước vào chế độ đếm 
thì cân phải về 0.00, Lưu ý Mẫu đém không nhỏ hơn 80% bước 
nhảy) 

III. HƯỚNG DẪN BỔ SUNG 

1) Sạc pin: Cắm bộ sạc sau đó đèn báo AC  sang, lúc này chế 
độ hiện thị pin sẽ nhấp nháy, Pin được sạc đầy khi chế độ 
hiễn thị pin Full, pin dưới điện áp 5,9V cân phải sạc lại 

2) Pin là linh kiện dễ hao mòn : vui lòng tháo pin ra khi không 
sữ dụng pin – bạn cần sạc pin 1 lần / tuần khi không sữ 
dụng cân thường xuyên 

3) Đối với cân mới mua về bạn nên sạc pin 10h – 15h để tránh 
hao hụt pin 

 


