
 

 

                                       

 Hướng dẫn Calib Đầu cân A9 
 

1. Bước 1: 

Kiểm tra bàn cân phải cân bằng trên mặt đất, không được để bập bênh 

Cân một cuộn giấy tầm 1.5 -3 tấn làm tải chuẩn, nhớ ghi chính xác số cân cuộn 

giấy vừa cân được. 

2. Bước 2 : 

 

Tháo dây tín hiệu ở đầu cân cũ ra, lắp vào đầu cân mới A9. Nhấn công tắc phía 

sau bật cân lên, chờ cân khởi động xong. Đứng lên cân xem cân có nhảy số hay 

không, nếu nhảy số bình thường bắt đầu tiến hành lấy lại chuẩn. 

3. Bước 3 : 

 

màn hình hiện [c00000000] 

Nhập 6 số 8 vào bằng cách nhấn phím số trên bàn phím, màn hình hiện [c888888] 

Nhấn phím [Func] màn hình hiện [E     001] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [dc        0] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Pn00844] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [F005000] Nhập lại 5000 để 

Callib. 

Nhập lại 5000 bằng cách nhấn phím số trên bàn phím, màn hình hiện [F005000] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [noLoAd] 

Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm ‘0’ 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[AdLoAd 

1] 

Đặt cuộn giấy vừa cân làm tải chuẩn lên cân rồi nhập số cân của cuôn giấy đó 

vào. 

VD: [0001562] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi 

hiện[H*******] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C******] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr    01] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt          3] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf          1] 

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân của cuộn giấy trên cân.VD: 

1562 

 

Kết thúc quá trình lấy chuẩn. 

 

 


