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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CÂN BÀN NHẬP KHẨU JWL – JADEVER 

 

 

Màn hình Thông báo 

 
Cảnh báo pin yếu 

 Hiển thị chế độ Tare 

 
Về “0” (cho phép du di ±2% trên tổng mức tải trọng) 

 
Hiển thị phụ (tham số, số lượng tích lũy) 

 

Đèn báo sạc (Đỏ: đang sạc – Xanh lá: Đã sạc xong) 

 

Đơn vị cân 

 Trạng thái Ổn định 

 Thông báo vật mẫu lớn hơn mức cài đặt tải trọng trên 

 Thông báo vật mẫu nằm trong giới hạn cho phép 

 Thông báo vật mẫu nhỏ hơn mức cài đặt tải trọng dưới 
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I. Các phím chức năng : 

PHÍM CHỨC NĂNG 

 

Nhấn để chọn đơn vị cân. ( Kg / g / lb…) 
Nhấn và giữ để đặt mức thấp. (Low) 
Di con trỏ sang trái 

 

Nhấn để truyền dữ liệu qua cổng RS232. 
Nhấn và giữ để đặt mức cao. ( Hi ) 
Di con trỏ sang phải 

 

Hiển thị tổng khối lượng / khối lượng tịnh. 
Xác nhận giá trị vừa nhập vào từ bàn phím 

 

Gọi lại bộ nhớ 
Bật tắt chế độ kiểm tra khối lượng 

 
Chế độ cài đặt 

 
Trừ bì hoặc xác nhận khối lượng bì được nhập vào từ bàn phím 

 

Thêm khối lượng cân vào bộ nhớ cộng . 
Khi cài đặt, dùng để chuyển tới thông số tiếp theo 

 

Xóa bỏ bộ nhớ cộng để cộng một mã mới 
Khi cài đặt, dùng để chuyển tới thông số trước đó 

 
Về “0” (cho phép ±2% trên tổng mức tải trọng) 

 

II. Nguồn điện : 

- Có 2 chế độ cho nguồn điện đầu vào là 110v và 220v (Gạt nút phía dưới cân để chọn) 

- Cân sử dụng Ắc quy khô, thời gian sử dụng khoảng 70 giờ. 

- Khi biểu tượng  xuất hiện ở góc trái màn hình, pin cần được sạc liên tục trong khoảng 

8h đồng hồ. Đèn báo sạc màu xanh nghĩa là quá trình sạc hoàn thành.  

 

III. Các bước thực hiện 

1. Cân. 

Trước khi cân, màn hình hiện cân phải hiện giá trị “0.0”. 

 Nhấn  nếu thấy giá trị bàn cân khác 0. 
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2. Trừ bì 

 Nếu chưa biết khối lượng bì: đặt bì lên rồi nhấn . 

      Nếu muốn bỏ trừ bì ta bỏ Bì ra khỏi cân rồi nhấn  lần nữa, 

 Nếu đã biết khối lượng bì: Nhấn và giữ Phím  trong 3 giây. Màn hình xuất hiện 

“00000”. Nhấn  để dịch chuyển giữa các số,  để tăng,  để giảm. 

      Nhấn  để lưu khối lượng bì vừa nhập. Khi đặt hàng lên cân sẽ tự trừ đi khối lượng 

bì. Nhấn phím  để thoát khỏi chế độ trừ bì  

 

3. Kiểm tra khối lượng. 

Đặt mức dưới: 

- Giữ phím  3 giây. Màn hình xuất hiện “000000” 

- Nhấn phím  để tăng,  để giảm,  và  để di chuyển con trỏ sang trái, phải. 

- Nhấn phím  để xác nhận giá trị vừa đặt. 

Đặt mức trên: 

- Giữ phím  3 giây. Màn hình xuất hiện “000000” 

- Nhấn phím  để tăng,  để giảm,  và  để di chuyển con trỏ sang trái, phải. 

- Nhấn phím  để xác nhận giá trị vừa đặt. 

Nếu khối lượng trên bàn cân thấp hơn mức dưới thì đèn báo  sáng, trong khoảng Low 

– Hi  thì đèn  sáng, còn lớn hơn mức trên thì đèn  sẽ sáng. 

- Nhấn  để chọn hoặc hủy bỏ chức năng này. 

4. Lưu ý 

- Các series cân ( trừ series 30Kg ) đều có chốt bảo vệ Loadcell dùng khi vận chuyển 

cân. Khi cân phải tháo chốt này ra. 

- Để cân ở vị trí thăng bằng khi cân ( Giọt nước ở phía trước mặt cân phải ở vị trí chính 

giữa ) 

- Sạc pin khoảng 2 tháng / 1 lần nếu không sử dụng cân trong thời gian dài . 

- Không để tải trọng trên cân khi không sử dụng. 

 


