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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CÂN BÀN NHẬP KHẨU JPL-N – JADEVER 

 

1. Giới thiệu 

Cảm ơn quý khách hàng đã quyết định mua một sản phẩm cân tính giá JPL- N.Sản phẩm đã được kiểm 

tra chất lượng. Dưới đây xin quý khách hàng đọc kỹ hướng dẫn này đầy đủ trước khi đem vào sử dụng. 

 

2.Biện pháp phòng ngừa 

◎ Đặt cân trên một bề mặt phẳng và ổn định. 

◎ Kiểm tra điện áp đầu vào và các loại phích cắm phù hợp với sản phẩm cung cấp điện AC.  

◎ Bật cân khoảng 15 phút trước khi sử dụng nó lần đầu tiên. 

◎ Giữ cân tránh tiếng động, gió mạnh và độ rung, mà có thể gây ra hiện tượng cân đọc không chính xác. 

◎ Không làm rơi tải lên bàn cân. 

◎ Tránh nhưng nơi thay đổi nhiệt độ đột ngột (nhiệt độ hoạt động phù hợp là -5 ℃ ~ 40 ℃) 

◎ Ngắt nguồn điện khi không sử dụng. 

◎ Không để cân trong nước hoặc các chất lỏng khác. 

◎ Chỉ sử dụng phụ kiện và thiết bị ngoại vi đã được phê duyệt,có sẵn đi kèm sản phẩm. 

◎ Khi cân có lỗi do sử dụng nên được kiểm tra bởi nhân viên kỹ thuật sản phẩm. 

 

3. Trước khi sử dụng sản phẩm 

 Kiểm tra 

Mở gói và kiểm tra nếu xảy ra sự cố thiệt hại như thiếu các phụ kiện theo sản phẩm. Ngay lập tức thông 

báo cho đại lý cung cấp. Các gói phu kiện theo cân cần có: 

● Thân cân 

● Hướng dẫn sử dụng 

● Bàn cân 

● Dây điện nguồn 

 Kiểm tra và đặt cân 

Đặt cân trên một mặt phẳng cố định đảm bảo, vị trí đặt cân chắc chắn. Điều chỉnh giọt nước ở chính 

giữa. 

Lưu ý: Cân cần được điều chỉnh mỗi lần vị trí của nó được thay đổi. 

 

 

 



CÂN ĐÔNG ĐÔ 
NHÀ BÁN LẺ CÂN ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU TẠI MIỀN BẮC 

Đ/c: Số 31 ngõ 64 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 
ĐT: 090.226.1357 - 090.488.2919 - 0914.14.4336 

ĐT bàn: 04.6285.4221 - 04.6285.4033 - 04.6285.2343 
Fax: 04.3557.8072 

 

http://candongdo.com Trang 2 Kỹ thuật viên: 0904.882.876 

4. Giới thiệu sản phẩm 

4-1 Thông số kỹ thuật và tính năng chung 

◎ 20 phím bàn phím 

◎ Màn hình hiển thị kép, bên điều hành và phía khách hàng 

◎ Bảo vệ quá tải 

◎ Có thể tháo rời  đĩa cân dễ dàng để làm sạch 

◎ Báo điện năng thấp và tự động tắt nguồn 

◎ Dễ dàng điều chỉnh chân cân bằng cho sự ổn định của sản phẩm 

◎ Trừ bì, tự động về không 

◎ Thay đổi / Tính giá / Cộng dồn / Chức năng tìm kiếm giá 

◎ Cộng được 99 mã 

 

4-2 Hiển thị 

Model JPL- N 15/30K JPL- N 6/15K 

Tải trọng( kg) 15/ 30,6/ 15 

Phân chia bước nhảy (g) 5/ 10, 2 /5 

Đơn vị cân kg, lb, oz, g 

Màn hình hiển thị 3 cửa sổ hình LCD ( 6/5/6 chữ số ) 

Kích thước cân 341 × 294 × 104mm 

Kích thước bàn cân 294 × 228mm 

Lên đến 150 % mức quả tải cho cân 

AC 110V/220V (AC ± 10% ) hoặc pin sạc ( 6V/4A ) 

Độ ẩm 10 % đến 85% độ ẩm, không ngưng tụ 

Chức năng hiển thị trên màn hình 

Low dấu hiệu hết pin 

Tare Trừ bì 

Zero Cân ổn định điểm 0( Phạm vi zeroing là ± 2% khả năng cân. ) 

Đèn báo AC 

M + Khi có dấu tại M + khi cân đang ở chế độ cộng dồn. 

Kg Trọng lượng 

STABLE hiển thị ổn định 

kg, lb, oz, g Các đơn vị được sử dụng. 

UNIT PRICE Cử sổ hiển thị Đơn vị Giá 

TOTAL PRICE Cử sổ hiển thị Tổng số Giá 
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PHÍM CHỨC NĂNG 

～  
Bàn phím số nhập Đơn giá, số lượng tra cứu giá cả và các dữ liệu khác 

 
1. Dấu thập phân ( bấm một lần ) 
2.Thay đổi đơn vị trọng lượng (nhấn hai lần) 

 
Nhấn Clear Xóa Đơn giá 

 
Trở về 0 ( Phạm vi zeroing là ± 2 khả năng mức tải max cân ) 

 
Trừ bi 
1. Chế độ trừ bì (Nhấn Tare) 
2. Xóa chế độ trừ bì (Nhấn Tare lần nữa) 

 
Xóa chế độ cộng dồn 

 

 
Nhấn CHANGE hiển thị giá, giá tổng cộng của tất cả các mục 

 
Nhớ lại và hiển thị tổng số dữ liệu công dồn (tổng cộng giá, số lượng 
mặt hàng) và 25 đơn giá chi tiết 

 
- Nhấn nhanh để thêm giá cộng tổng của các mặt hàng không có 

trọnglượng vào bộ nhớ cộng lại 
- Nhấn giữ để lưu trữ đơn giá vào phím số nhất định. xem 5-7 

 
Thêm giá tổng cộng của các mặt hàng có trọng lượng vào bộ nhớ cộng 
dồn 

 
Kích hoạt các hoạt động theo số lượng để tính giá các mặt hàng không 
trọng lượng 

 

5. Hoạt động 

5.1  (Trừ bì) 

Đặt một bì lên bàn cân, sau đó nhấn phím . Cửa sổ Trọng lượng sẽ hiển thị giá trị "0.000", và 

dấu hiệu Tare sẽ được thấy trên màn hình, Bỏ vật bì ra khỏi bàn cân giá trị âm hiển thị tương 

đương với trọng lượng bì. 

Xóa chức năng trừ bì bằng cách nhấn  1 lần nữa 

5.2 Tính giá và cộng dồn giá khi cân trọng lượng 

1. Đặt vật cân lên trên bàn cân, và sau đó nhập Đơn giá thông qua số bàn phím và phím . 

Trọng lượng vật cân sẽ được hiển thị trên cửa sổ trọng lượng, đơn vị giá hiển thị trên cửa sổ Đơn 

giá (UNIT PRICE), và kết quả là tổng giá trong Tổng số cửa sổ Giá (TOTAL PRICE). 

Sử dụng chức năng cộng dồn thêm giá tổng cộng của nhiều trọng lượng 
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2. Nhấn phím , tổng giá hiển thị được thêm vào bộ nhớ cộng dồn, và tại  hiển thị tam giác 

màu đen. Cửa sổ trọng lượng sẽ hiển thị số của trọng lượng đặt lên, cử sổ Đơn giá hiển thị "----", 

và cửa sổ Tổng Giá sẽ hiển thị tổng giá trị giá. 

3. Hủy bỏ các mục, sau đó lặp lại bước 1 và 3 cho đến khi tất cả các giao dịch đã kết thúc. Các 

tương ứng với tổng số cân nặng và giá cộng dồn sẽ được hiển thị. 

4. Nhấn phím  để trở về chế độ cân nặng. 

Lưu ý: Được phép cộng tối đa là 99 đơn giá bao gồm các mặt hàng không có trọng lượng. 

5.3 Tính giá và cộng dồn giá khi không đặt vật nặng 

1. Nhập giá trị của Đơn giá thông qua bàn phím số và phím . 

2. Nhấn số lượng và đơn giá thông qua bàn phím số (1 ~ 999), Tổng Giá được tính toán. Nhấn 

phím  để lưu trữ nó trong "Cộng giá", tại điểm  xuất hiện tam giác màu đen. 

3) Nhấn phím  để trở về chế độ cân nặng. 

5.4 Nhớ lại những mã cộng dồn 

Nhấn phím  để thu hồi và hiển thị tổng số dữ liệu đã được làm trước đó (tổng cộng giá, số các 

mặt hàng của cả hai có trọng lượng và không có trọng lượng sản phẩm) và lưu trữ đến 25 mã đầu 

tiên. 

5.5 Xóa chế độ nhớ mã. 

Phương pháp 1: Để xóa dữ liệu tổng hoặc các mã nhỏ trong 25 lần cân đầu tiên, nhấn phím  

trong khi các dữ liệu được hiển thị. Biểu tượng "tam giác " ở  biến mất khi tổng số các mã lẻ 

được xóa. 

Phương pháp 2: Nhấn  liên tục khi màn hình hiển thị chế độ cân nặng sẽ xóa tất cả các 

trong bộ nhớ 

5.6 Thay đổi chức năng 

Nhấn phím , cửa sổ hiển thị tổng giá  
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5.7 PLU chức năng (lưu Giá Lookup) 

Chức năng mã hàng có thể được sử dụng cho hàng hóa thường xuyên bán ra. 

Lưu trữ hoặc sửa đổi một đơn vị giá 

1. Nhập đơn giá chỉ định và sau đó nhấn giữ  phím . Đơn giá được lưu trữ trong số phím 0 

tự động. Cửa sổ hiển thị đơn giá "setp 0". 

2. Nhấn giữ phím số 0-9 nơi Đơn giá được lưu trữ để nhớ lại một mã hàng. (ví dụ: nhấn giữ 

phím số 1, cửa sổ hiển thị đơn giá "READ 1") 

3. Nhập đơn giá mới thông qua các phím số và phím , sau đó nhấn giữ phím  để lưu trữ 

đơn giá vào phím số được hướng dẫn trong bước 2. 

Nhắc lại một mã hàng 

Bấm giữ phím số nơi Đơn giá được lưu trữ để nhớ lại một mã hàng. Đặt các vật để được cân 

trên bàn cân, hệ thống sẽ tự động tính toán tổng giá. 

5.8 Thay đổi đơn vị 

Nhấn phím  hai lần để bắt đầu chuyển đổi đơn vị. Nhấn phím số 1 ~ 4 để thiết lập đơn vị 

cân: 

Phím số 1 2 3 4 

Đơn vị Kg Lb Oz 100g 

 

 


