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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐIỆN TỬ TPS-MC202B  
 

1. Xin đặt cân ở vị trí vững chắc, mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc 
chấn động, đồng thời điều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng, chú ý giọt nước thăng 
bằng phải nằm chính giữa vòng tròn. 

2. Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí 
lưu động mạnh, như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh 

3. Xin dùng ổ cắm điện độc lập, để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân 
4. Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân. 
5. Khi sử dụng cân, trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra 

khỏi phạm vi bàn cân, để đảm bảo độ chính xác. 
6. Mở máy 3~5 phút trước khi sử dụng. 
7. Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu hiển thị, tức biểu thị cân cần sạc điện. 
8. Sau khi mở cân chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0, cân ổn định, cân điện tử sẽ 

đi vào trạng thái sử dụng, lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện. 
 

HƯỚNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TPS MC202B 

Làm sao để sử dụng cân bỏ túi TPS-MC202 

 Hình cân để nhận diện 

Cân tiểu ly bỏ túi TPS MC202 - 200g/ 0.01g có các thông số như sau: 
Các chức năng chính: 
* Đơn vị cân : g, ct, oz, dwt, (có thể sét mặc định theo người dùng) 
* Phím nhấn: 4 phím nhấn (on/off), (unit), (pcs), (zero) 
* Tính năng Trừ bì / trả về 0 / Tự động tắt nguồn / đổi đơn vị cân. 
Cách sử dụng: 
Cân thông thường 
* Mở nắp bảo vệ ra và lật về phía sau. 



TPS-MC202B                

 - 2 -

* Khởi động nguồn bằng phím ON/OFF – màn hình chỉ hiện thị “0.00” 
* Chọn đơn vị cân bằng phím UNIT (tại Việt Nam là “gram” hoặc “ct”) 
* Có thể bắt đầu cân (không cân quá tải trọng Max (250g)sẽ gây hỏng loadcell) 

 
Nếu cân và trừ bì 
* Mở nắp bảo vệ ra và lật về phía sau. 
* Khởi động nguồn bằng phím ON/OFF – màn hình chỉ hiện thị “0.00” 
* Chọn đơn vị cân bằng phím UNIT (tại Việt Nam là “gram” hoặc “ct”) 
* Bỏ khay rỗng lên bàn cân trước / nhấn phím ZERO (trừ phần bì này ra khỏi giá trị) * Có 
thể bắt đầu cân (không cân quá tải trọng Max (250g) sẽ gây hỏng loadcell) 

* Unit : đổi đơn vị cân 
* PCS: đếm số lượng theo trọng lượng mẫu 
* ZERO: trả về giá trị Không “0” giá trị chuẩn cho thao tác cân ban đầu. 

Bảo quản: Tắt nguồn khi không sử dụng, Đóng nắp bảo vệ và để vào bao da chống sốc 
khi không sử dụng, Tháo pin ra khi không sử dụng trong thời gian dài, Để nơi khô ráo và 
xa tầm tay trẻ em. 

Hiệu chuẩn Cân – dành cho Kỹ Thuật Viên , kiểm định Viên Calip  
      Yêu cầu kỹ thuật : Phải có quả cân 200g cấp chính xác F1 hoặc F1  
  Nhấn giữ phím UNIT rồi mở cân bằng phím ON/OFF màng hình cân xuất hiện số nội 
75654 , sau đó nhấn phím UNIT màng hình cân hiện 200.00 ta bỏ Quả 200g lên cân , ta 
nhấn phím UNIT cân sẽ lưu giá trị lại , cân xuất hiện số nội 87456 , sau đó ta tắc cân bằng 
phím ON/OFF , sau đó mở cân lại là xong thao tác hiệu chỉnh cân 
                      
  Nếu khách hàng cần sự giúp đở xin vui lòng liện hệ đường dây nóng 
 

Người Tiếp Nhận Số Điện Thoại Liên Lạc 
Hotline  (08)62.888.666 - (08) 62.999.111 

Võ Hồ Thái Cường (24/24) 0915.999.111 
Tăng Văn Xa 0974.000.333 

Tăng Thị Kim Cương 0908.444.000 
  Xin chân thành cảm ơn Quí khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công Ty chúng tôi , 
Xin cảm Ơn     


