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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CÂN BÀN NHẬP KHẨU JCL – JADEVER 

1.  Cảnh báo mức pin yếu 

2.  Hiển thị Trừ bì 

3.  Hiển thị Zero 

4. Charge: Đèn báo sạc

5. Bóng báo trạng thái cân bằng

6. HI, OK, LOW: Đèn báo Điểm trên, OK, Điểm dưới

7. Preset Tare: Nhập giá trị trừ bì

8. Net: Trọng lượng tịnh

9. Stable: biểu tượng  hiển thị khi trạng thái cân ở mức cân bằng 

10. ACAI: Tính toán/Tính lại trọng lượng

11. M+: Chế độ cân cộng dồn

12. UW: mẫu vật có trọng lượng quá nhỏ (thấp hơn 4/5 độ chia)

13. SMPL: mẫu vật có trọng lượng nhỏ hoặc ít hơn 10 đơn vị

14. UNIT WEIGHT: Hiển thị đơn vị mẫu

15. TOTAL COUNT: Hiển thị tổng số mẫu

16. WEIGHT: Hiển thị trọng lượng mẫu
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I. Các phím chức năng  

PHÍM CHỨC NĂNG 

0~9 Số để nhập giá trị khối lượng, số lượng 

 

Dấu thập phân 

 

In kết quả 

 

Chế độ Trừ bì 

 

Nhấn nhanh để xác nhận chế độ lấy mẫu. Nhấn giữ để đóng chế độ ACAL 
sau khi lấy mẫu. Và thay đổi đơn vị khi thiết lập trong cài đặt 

 

Sử dụng chức năng đếm khi biết trọng lượng của một vật (GAM/PCS) 

 

Nhấn nhanh để xóa dữ liệu cân; Nhấn giữ để cài đặt giới hạn Trên/Dưới 
cho số mẫu 

 

Về “0” hoặc hủy Trừ bì 

 

Chức năng cộng dồn các mã cân 

 

Xem hiển thị khối lượng tổng, khối lượng các mã cân vừa cộng dồn 

 

Xóa dữ liệu 
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II. Các chức năng cơ bản 

1. Chức năng trừ bì 

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

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

- Để thoát khỏi chế độ trừ bì ta nhấn TARE một lần nữa 

 

2. Chức năng kiểm tra số lượng 

Trong chế độ cân, nhấn và giữ phím MC/CK. Màn hình hiện “ CH ” nhấp nháy 

- Nhập số lượng max ( giới hạn trên ) rồi nhấn  “ • ” 

- Nhập số lượng min ( giới hạn dưới ) rồi nhấn  MC/CK để lưu lại và quay trở về chế độ 
cân 

- Để thoát khỏi chế độ này : nhấn và giữ MC/CK khoảng 3s, sau đó nhấn phím “ • ” 2 lần 

 

3. Chức năng cân đếm 

- Đặt một số lượng mẫu lên bàn cân rồi nhập số lượng vào từ bàn phím. 

- Nhấn SMPL để xác nhận 

VD: Đặt 5 con bulon lên bàn cân sau đó nhấn số 5 để nhập số lượng vào là 5 cái. Nhấn 
SMPL để lưu lại  chế độ cân đếm đã được cài 

 - Nhấn CE để quay về chế độ cân bình thường 

 

III. Nguồn điện : 

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

- Sạc liên tục trong khoảng 8h đồng hồ khi cân báo sạc điện ắc quy 

 

IV. 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. 

 


