
 

Hướng dẫn sử dụng cân JWL 

I. Các chú ý trước khi sử dụng cân : 

- Đặt cân trên bàn hoặc nền phẳng, vững chắc. Kiểm tra độ phẳng của cân bằng các quan sát 

giọt nước thăng bằng ở vị trí giữ vòng tròn. Điều chỉnh giọt nước thăng bằng, bằng cách 

điều chỉnh 4 chân cân. 

- Kiểm tra và loại bỏ các vật tỳ, kẹt giữa đĩa cân và thân cân. 

- Kết nối đèn tín hiệu với cân. 

- Khởi động cân bằng công tắc cứng bên hông. Kiểm tra tình trạng pin. Nếu pin yếu cần tiến 

hành sạc điện cho pin. 

II. Các phím chức năng. 

- Unit : Để chuyển đổi các đơn vị cân. 

- G/N : Hiển thị khối lượng tổng hoặc khối lượng thực. 

- Tare : Trừ bì. 

Bỏ trừ bì 

Lựa chọn các thông số phía sau 

Lựa chọn bản ghi phía sau khi kiểm tra các bản ghi tổng. 

- ZERO/ESC :  

Xác lập điểm Zero. 

Thoát khỏi các chế độ cài đặt. 

- M-/SET :  

Bấm dài để vào chế độ cài đặt chức năng. 

Bấm để xóa các bản ghi tính tổng cộng dồn. 

- M+/SAVE :  

Thêm địa chỉ lưu trữ thông tin vào bộ nhớ cộng dồn. 

Chỉnh sửa, lưu và quay lại các lựa chọn trước. 

- MR :  

Gọi lại các giá trị trong bộ nhớ. 

Lựa chọn các thống số trước. 

Lựa chọn các bản ghi trước khi tìm kiếm bản ghi cộng dồn. 

- Print/Hi : 

Tăng giá trị. 

Cài đặt mức cảnh báo cao. 

In. 

- Hold/LO :  

Giảm giá trị. 

Cài đặt mức cảnh báo thấp. 

Chức năng giữ giá trị cân. 

III. Các chức năng hoạt động đặc biệt. 

1. Chức năng cân kiểm tra. 

- Bắt đầu bằng việc cài đặt mức cảnh báo thấp : bấm và giữ phím HOLD/LO màn hình hiển 

thị bảng số để cài đặt mức khối lượng thấp nhất. bấm MR và TARE để dịch chuyển con 



 
số. Bấm Print/HI và Hold/Hi để tăng giảm số. Bấm M-/SET để cho phép hoặc không cho 

phép chức năng này hoạt động. 

- Bấm M+/Save để lưu và quay lại trạng thái cân thông thường. 

- Bấm và giữ phím Print/HI để cài đặt mức khối lượng cao. Sửa dụng các phím MR và 

TARE để dịch chuyển số. Bấm phím Print/HI và Hold/Hi để tăng giảm số.  

- Bấm M+/Save để lưu và quay lại trạng thái cân thông thường. 

2. Chức năng đếm. 

- Bấm unit để lựa chọn đơn vị PCS 

- Bấm G/N để lấy mẫu. 

- Bấm Print/Hi hoặc hold/lo để lựa chọn mẫu. 

- Đặt số lượng mẫu tương ứng với màn hình rồi bấm phím TARE xác nhận số lượng mẫu. 

- Bỏ vật mẫu ra và thực hiện chế độ cân đếm. 

- Để quay lại chế độ cân thồng thường bấm chuyển đổi đơn vị về g hoặc kg. 

 

 

 

 

  


