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

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂN BÀN NHẬP KHẨU JCA – JADEVER
I.

Các phím chức năng
Phím

Chức năng

Số để nhập giá trị khối lượng, số lượng

Phím số này còn có chức năng biên tập nhãn
Dấu thập phân
Cài giá trị ban đầu bằng “0” nếu cân hiện giá trị khác “0”
Xóa chức năng vừa nhập.
Hiển thị khối lượng tổng (cả bì) và khối lượng hàng
Nhấn giữ thay đổi đơn vị cân và nhấn nhanh để đặt chức năng đếm mẫu khi
biết khối lượng.( Cài đặt trong chế độ kiểm tra khối lượng.
Sử dụng đếm mẫu số lượng và chuyển đổi sang bàn cân phụ.Cài đặt trong
chế độ kiểm tra số lượng.
Chức năng cộng dồn( Cộng tối đa 99 mã) Chuyển đến bước kế tiếp trong
cài đặt
Xóa mã cộng dồn vừa nhập. Hiển thị ngày, năm, thời gian. Quay trở lại
bước trước trong cài đặt.
Gọi lại và hiển thị các mã cân trong chức năng cộng dồn
Cài đặt chế độ điểm trên
Cài đặt chế độ điểm dưới
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Chế độ trừ bì.
Thoát khỏi chế độ cài đặt để trở về chế độ cân thông thường.
Cài đặt chế độ lưu mã (Lưu tối đa 50 mã)
Chế độ in ấn (Trong model có kết nối với máy in)

Các chức năng cơ bản
1. Chức năng trừ bì
-

Khi chưa biết khối lượng của bì: Đặt bì lên bàn cân rồi nhấn

-

Khi đã biết khối lượng của bì: Nhập khối lượng bì vào từ bàn phím rồi nhấn

-

Để thoát khỏi chế độ trừ bì ta bỏ bì ra khỏi bàn cân và nhấn

một lần nữa

2. Chức năng kiểm tra số lượng
Trong chế độ cân, nhấn phím
-

. Màn hình TOTAL COUNT hiện “000” nhấp nháy

Dùng phím

cài đặt số lượng/khối lượng giới hạn trên HI. Nhấn

(số lượng) hoặc

(khối lượng) để lưu lại.

-

Nhấn phím
. Nhập số lượng giới hạn dưới rồi nhấn
lượng) để lưu lại

-

Sử dụng chức năng kiểm tra nhấn

-

Để thoát khỏi chế độ
ở chế độ khối lượng nhấn

hoặc

: Nhấn

. Nhấn

hoặc

(số lượng) hoặc

(khối

. Ở chế độ số lượng nhấn

,

để thoát khỏi chế độ kiểm tra.

3. Chức năng cân đếm
- C1. Đặt một số lượng mẫu lên bàn cân rồi nhập số lượng vào từ bàn phím.
- Nhấn
để xác nhận
Ví dụ: Đặt 5 con bulon lên bàn cân sau đó nhấn số 5 để nhập số lượng vào là 5 cái. Nhấn
để lưu lại  chế độ cân đếm đã được cài
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-

C2. Nhập từ bàn phím khối lượng đã biết của 1 vật mẫu rồi nhấn

-

Nhấn

-

Nguồn điện :
Chế độ cho nguồn điện đầu vào là 220v
Sạc liên tục trong khoảng 8h đồng hồ khi cân báo sạc điện ắc quy
Khả năng sử dụng của Ắc quy với công suất trung bình là 72h.

II.

III.
-

.

để quay về chế độ cân bình thường

Lưu ý
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.
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