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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ MÁY 
ĐÓNG BAO  - CÂN ĐÓNG GÓI 

 
 

I. Hướng dẫn sử dụng : 
 Bảo đảm nguồn cấp điện đủ 3pha 380v/50Hz (30A) trước khi vận hành.  
 Nguồn cấp khí nén phải đủ 6kgf/cm2.  

 

 

1. Chọn mức cân phù hợp ( ví dụ M1 tương ứng mức 
5kg, M2 tương ứng 10kg, M3 tương ứng 20kg) .  

 
2. Bật công tắc nguồn ( gạt sang vị trí MỞ) và chờ 30s 

cho máy khởi động . 
 
3. Cấp liệu đầy thùng chứa trước khi cân. 

 
4. Gạt sang vị trí CÂN cho máy chạy.  

 
5. Đưa bao vào họng kẹp và gạt công tắc kẹp cho máy 

xả 2 lần liệu cũ còn đọng lại trong 2 thùng cân  xong 
mới bắt đầu chạy. 

 
6. Nhấn giữ nút XẢ TAY 5s để xả liệu trong thùng cân 

(khi khối lượng cân chưa đủ mà hết liệu lúc cuối ca ). 
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II. Cài đặt thông số cân (setpoint): Thông số khối lượng cân sẽ được cài 
đặt tự động khi khởi động máy.  
 
1. Nếu cân dư hay thiếu chỉ cần giảm hoặc tăng SET 01 trên màn hình 

cân: 
  Cách cài đặt SET   01:  
 

                                                                                                                                
 

Dùng  phím  để di chuyển tới số cần sửa và phím   để thay đổi số.  Khi số đã 

đúng với số cần sửa, nhấn  để lưu và chuyển qua  SET   02   (nhấn ESC 3 lần).         
                                                         

                                                                                   Thoát ra màn hình chính. 
 

 Quá trình cài đặt SET 01 hoàn tất. 
 

2. Nếu cân chậm hoặc cân thiếu kg rồi xả luôn thì tăng hoặc giảm SET 02 
trên màn hình cân: 
  Cách cài đặt SET   02:  
 

                                                                                              dùng phím        
 

để di chuyển tới                                            .    Dùng  phím  để di chuyển tới số cần 

sửa và phím   để thay đổi số.  Khi số đã đúng với số cần sửa, nhấn  để lưu và chuyển  
 
qua  SET   03  (nhấn ESC 3 lần).  Thoát ra màn hình chính. 

 
 Quá trình cài đặt SET 02 hoàn tất. 

 
3. Gạt công tắc sang vị trí ỔN ĐỊNH cho máy vừa cân vừa bơm liệu lên thùng 

không bị sai số. 
 

4. Cuối ca gạt sang vị trí XẢ ĐÁY để chạy hết liệu trên thùng chứa( khi đã tắt bơm 
liệu). Nhấn nút BÚA để vỗ thùng cho rớt sạch liệu.  
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III. Bảo dưỡng bảo trì máy: 
 
1.Trước khi chạy máy phải 

kiểm tra áp suất khí nén 
trên đồng hồ áp phải đủ  
4kgf/cm2. 
 

 

2.Luôn châm nhớt 10 (hoặc dầu máy may) 
vào bình chứa dầu bôi trơn cho hệ thống.  

Khóa van bình chứa và xả hết khí trong ống 
dẫn trước khi tháo cốc nhớt để châm thêm. 

 

  
 

   3.Định kỳ tra mỡ bôi trơn các bạc 
đạn trước sau cho trục định lượng 
và các khớp xoay van đóng ngắt. 

 

 
 

4.Căng xích tải khi bị giãn bằng 4 bulong 
chân. Định kỳ châm nhớt vào xích tải cho 
truyền động được êm và chống mài mòn 
xích tải. 

 

5.Luôn vệ sinh sạch sẽ bề mặt cảm biến loadcell sau mỗi ca làm việc. 
 

 


