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

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐẦU CÂN ĐIỆN TỬ IND231/236 – METTLER TOLEDO
I.

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG
Phím

Tên phím

Chức năng

Phím chức năng 1

- Lựa chọn đặt chức năng thường xuyên sử dụng
- Di chuyển sang trái và quay lại bước trước.

Phím chức năng 2

- Lựa chọn đặt chức năng thường xuyên sử dụng
- Di chuyển sang phải và sang bước tiếp theo

ZERO

Đưa cân về vị trí điểm “0”

TARE

Trừ bì

CLEAR

- Khi đang ở trong chế độ trừ bì, nhấn clear để xóa giá trị cũ
- Phím xóa ký tự và hủy bước thực hiện trong mục cài đặt

Tranfer/ Print/
Enter

II.

-Gửi xuất tín hiệu cân ra thiết bị ngoại vi
- Phím in khi kết nối với máy in tương thích
- Nhập dữ liệu và xác nhận cài đặt trong mục cài đặt
- Bật tắt nguồn cân.
- Thoát khỏi cài đặt về chức năng cân.

PHÍM CHỨC NĂNG.

Nhấn giữ phím F1 hoặc phím F2 đến khi màn hình hiện FUNC và sử dụng phím sang trái, phải để đưa mũi
tên đến chức năng cần sử dụng. Sau đó nhấn 1 lần vào phím đó để vào chức năng. Ví dụ: Nhấn giữ F1
đến mũi tên chỉ vào vị trí Count, nhấn F1 để vào chức năng đếm.
- Các chức năng cơ bản:
1. Chức năng

thay đổi đơn vị cân

-Nhấn giữ F1, hoặc F2 để mũi tên chỉ vào biểu tượng
giữa 2 đơn vị (g, kg).

, sau đó nhấn phím vừa cài đặt để chuyển đổi

2. Chức năng
- Khi sử dụng chức năng này ta có thể xem được độ chính xác gấp 10 lần so với bước nhảy bình thường.
Và chỉ hiển thị trên màn hình trong vài giây.
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3. Chức năng cân động vật
- Sử dụng trong chế độ cân động vật. Khi mà động vật lên cân có độ giao động cân. Màn hình hiển thị sẽ
giữ lại số cân ở vị trí ổn định nhất.
4.Chức năng đếm
- Nhấn phím chức năng ở vị trí
và

màn hình hiện

sau đó hiện

sử dụng phím

để thay đổi số lượng mẫu đặt ban đầu 5, 10, 20,50 và 100.

- Đặt mẫu đếm lên cân (vd: màn hình đặt PCS 10 , ta đặt 10 vật mẫu lên cân) và nhấn phím
nhận, chờ màn hình hiện đủ số lượng vật mẫu đã đặt, sau đó tiến hành đếm bình thường.

để xác

-Chú ý: vật đếm phải có khối lượng bằng nhau. Với những vật đếm có khối lượng nhỏ ta phải đặt mẫu ban
đầu càng nhiều.
-Sử dụng phím

để thoát khỏi chức năng đếm về chức năng cân bình thường.

5. Chức năng tính tổng
- Nhấn phím chức năng ở vị trí
và sau mỗi lần đặt vật cân lên ta nhấn phím chức năng này 1 lần, màn
hình sẽ hiển thị khối lượng tổng của tất cả các lần cân.
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