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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CÂN ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC SNUG III – JADEVER 

 

Mô tả phím: 

On/Off: Bật/Tắt nguồn 

Zero: phím về 0 (cho phép sai số ±2%) 

Tare: Trừ bì 

Mode: Các chế độ cân (Cân trọng lượng, cân đếm, tính %,…) 

Unit: Đơn vị cân (tất cả 13 loại) 

SMPL: Trong chế độ cân thường thì có tác dụng chỉnh độ sáng đèn nền, trong chế độ cân đếm 

và % thì có chức năng lấy mẫu, nhấn phím để lựa chọn các 5 kiểu mẫu có sẵn: 20, 50, 100, 200 

và 500. 

 

Các thao tác sử dụng: Lắp mặt bàn cân, chỉnh cân cho thăng bằng sau đó mới bật nguồn 

1. Chế độ cân bình thường 

- Bật nguồn , chờ cân khởi động xong (màn hình hiện 0.00) thì có thể cân bình thường 

2. Chế độ cân đếm số lượng 

- Nhấn MODE để vào chế độ cân đếm 

- Màn hình hiển thị xxxx pcs 

- Nhấn SMPL để lựa chọn số lượng vật mẫu phù hợp, màn hình hiển thị SE 0pcs 

- Tiếp tục nhấn TARE để chọn 1 trong 5 kiểu mẫu (số lượng = 20/50/100/200/500 chiếc) 

- Đặt mẫu và nhấn SMPL để bắt đầu. 

3. Chế độ cân %: Tương tự cân đếm. 

Lưu ý: Mức cân tối đa của cân là 300g 

4. Chế độ trừ bì 

- Đặt bì lên bàn cân sau đó nhấn TARE 

   Cân cả vật và bì màn hình sẽ hiện khối lượng đã được trừ bì (net) 

 Lưu ý: 

- Phải lắp bàn cân vào trước khi bật công tắc ON/OFF 

- Không để vật trên bàn cân khi cân đang khởi động, khi không sử dụng cân 


