CÂN ĐÔNG ĐÔ
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÒNG CÂN ĐIỆN TỬ PIONEER – OHAUS

1. Thông tin an toàn:
- Kiểm tra nguồn điên cung cấp phù hợp với nguồn điện sử dụng cho thiết bị.
- Không nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không làm rơi vật nặng lên trên đĩa cân.
- Lắp đặt đúng chiều đĩa cân.
- Sửa chữa thiết bị phải được người có chuyên môn, thẩm quyền chỉ định.
- Ngắt kết nối điện khi tiến hành vệ sinh thiết bị.
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2. Phím chức năng:
Phím bấm
O/T - On
Off
Yes
Unit
Menu
No
Print
Cal

Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn

Hoạt động
nhanh
giữ
nhanh( chế độ Menu)
nhanh
giữ
nhanh( chế độ Menu)
giữ( chế độ Menu)
nhanh
giữ

Chức năng
Bật cân.
Tắt cân.
Chọn hoặc chấp nhận cài đặt.
Lựa chọn đơn vị cân và các chế độ.
Vào Menu.
Chuyển qua cài đặt khác.
Thoát khỏi Menu.
Gửi dữ liệu.
Chuẩn đĩa cân.

Giao diện hiển thị của màn hình:

Số

Chức năng

1

Biểu thị kết quả cân đã ổn định.

2

Dấu âm

3

Zero

4

Ký tự số

5

Biểu tượng của chế độ cân
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3. Lắp đặt cân:
Đối với Model 0.1g và 0.01g:

Lắp đặt vòng chắn gió
(ở cân chuẩn trong)

Lắp đặt đế đỡ điã cân

Lắp đặt mặt đĩa cân

Đối với Model 0.001 và 0.0001g:

Lắp đặt kính chắn gió 2 bên trái phải

Lắp kính chắn gió phía trước và phía sau
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Lắp kính chắn gió phía trên

Lắp đĩa cân

Điều chỉnh 2 chân ở bên dưới phía sau của cân sao cho bóng khí vào chính giữa vòng
tròn như hình bên phải
Kết nối nguồn điện:

Hiệu chuẩn ban đầu:
- Đối với loại cân chuẩn ngoài: Nhấn phím O/T để bật cân, sau khi màn hình
hiển thị ổn định. Nhấn và giữ phím Print/Cal cho tới khi [CAL] hiển thị trên màn
hình, trọng lượng quả cân chuẩn yêu cầu sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị.
Đặt quả cân chuẩn tương ứng lên trên đĩa cân, màn hình hiển thị [BUSY] và
sau đó là [CLEAR PAN] nhấp nháy, bỏ quả chuẩn ra khỏi đĩa cân. Khi quá trình
hiệu chuẩn hoàn thành, [DONE] xuất hiện trên màn hình.
- Đối với loại cân chuẩn trong tự động: Nhấn và giữ phím Print/Cal cho tới khi
[CAL] xuất hiện, [BUSY] sáng nhấp nháy trên màn hình. . Khi quá trình hiệu
chuẩn hoàn thành, [DONE] xuất hiện trên màn hình.
4. Hoạt động:
Cân có các chế độ cân đếm, cân phần trăm, cân lấy giá trị trung bình hoặc một
đơn vị cân nào đó được chọn trong phần lựa chọn đơn vị cân.
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Vào Menu: - Khi cân đang bật ON, nhấn và giữ phím Unit/ Menu cho tới khi [Menu] xuất hiện.
Nhả tay giữ phím này ra, [CAL] xuất hiện trên màn hình.
Thư mục Menu: - Để chọn các menu, thư mục và cài đặt. Nhấn Yes để vào các thư mục
được hiển thị hoặc nhấn No để chuyển qua các thư mục tiếp theo.
Thay đổi cài đặt: - Nhấn phím Yes để chọn cài đặt được hiển thị, nhấn No để chuyển tới phần
cài kế tiếp.
Thoát khỏi Menu: - Khi [END] xuất hiện, nhấn Yes để thoát khỏi phần cài đặt trong menu hoặc
No để quay trở lại menu [CAL].
Chuẩn cân [. CAL.] :
Chuẩn cân nên được thực hiện thường xuyên và khi nhiệt độ phòng thay đổi.
Chuẩn trong [inCAL]: Sử dụng quả chuẩn bên trong của cân.
Chuẩn chia đều [SPAN]: Sử dụng 2 giá trị trọng lượng, Zero và một khối lượng trong khoảng
50% và 100% của khả năng cân.
Chuẩn tuyến tính [LIN]: Sử dụng 3 giá trị trọng lượng chuẩn, Zero, 50% và toàn bộ
trọng lượng mà của khả năng cân.
Cách chuyển đổi sang khối lượng cân vàng
1.
Ấn giữ menu hiện CAL
2.
Ấn NO lần lượt đến khi hiện UNIT
3.
Ấn YES hiện UNIT g
4.
Ấn NO lần lượt hiện UNIT m
5.
Ấn YES hiện SET OFF
6.
Ấn NO
7.
Ấn YES để xác nhận
8.
Ấn NO lần lượt đến END UNIT
9.
Ấn YES
10.
Ấn NO lần lượt đến END
11.
Ấn YES về màn hình chính
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