Hướng dẫn sử dụng cân bàn A15
Các thao tác trước và sau khi sử dụng cân :
1. Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân và căn chỉnh cân cho thăng bằng.
2. Khi bắt đầu bật nguồn sử dụng cân, cần kiểm tra loại bỏ vật lạ khỏi bàn cân rồi mới
cắm điện.
3. Chờ số chỉ trên bộ chỉ thị (đầu cân) ổn định ở vị trí điểm “0” mới bắt đầu cho tải lên
bàn cân (Lưu ý: Chỉ được phép cho tải lên cân khi số chỉ trên bộ chỉ thị đang hiển thị
số “0” tránh thất thoát khối lượng. Nếu chỉ số trên bàn cân khi bật nguồn không hiển
thị số “0” người điều hành phải ấn phím “Zero” để đưa số chỉ trên bộ chỉ thị về “0”
sau khi đã kiểm tra bàn cân đã không tải trước khi bắt đầu cân.
4. Không cân tải nặng quá mức cân max.
5. Khi đặt tải lên cân ko quá mạnh.
6. Lưu ý không để tải quá lâu trên mặt bàn cân sẽ dẫn đến hiện tượng mỏi loadcell.
7. Hằng ngày luôn kiểm tra bàn cân, không để đá hoặc vật lạ chèn giữa mặt bàn cân và
hầm cân gây sai số cho cân.
8. Khi không cân thì không để tải lên mặt sàn cân và tắt điện, rút phích cắm nguồn
cung cấp cho đầu cân.
Chú ý: khi cân cộng dồn nhiều mã, không cân quá khối lượng lớn nhất của cân.
(100kg).
II. Các phím chức năng.

I.

Stt
01
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Phím

Chức năng

Xác lập điểm 0 và phím tăng giá trị trong lúc cài đặt.
Trừ bì hàng hóa và phím dịch chuyển vị trí số trong cài đặt.
Tính tổng các giá trị số lượng, khối lượng…
Xóa các giá trị tổng vừa được tính.
Xóa các giá trị trung bình vừa được nhập vào.
Trong chương trình đếm, bấm phím value thì có thể nhập dấu
chấm phẩy vào giá trị trung bình.
quantity Bấm phím quantity là để xác nhận trong cài đặt và bấm phím
quantity để xác nhận số lượng trong hoạt động mới.
unit
Phím xác nhận khi cài đặt đơn vị. phím thoát khi ở trong chương
trình cài đặt.
Zero
Tare
M+
MC
delete
value

09
on
Khời động đầu cân.
10
off
Tắt nguồn đầu cân.
11
0-9
Phím số.
III. Các phím chức năng kết hợp.
01 Quantity+value Khi công tắc hiệu chuẩn được bật. bấm quantity sau đó bấm
value thì sẽ vào chương trình hiệu chuẩn cân.
02 Quantity+0

Cân ở trạng thái bình thường, bấm Quantity sau đó bấm 0 vào
cài đặt mã code.

03 Quantity+MC

Bấm quantity sau đó bấm MC để vào chương trình cài đặt.

04 Quantity+tare

Trong chương trình đếm.Bấm quantity sau đó bấm tare để cài
đặt giá trị bì.

IV. Các ứng dụng cơ bản.
1. Lựa chọn chức năng hoạt động cho cân.
- Bấm phím quantity và MC để vào lựa chọn chức năng hoạt động cho cân.
- Nếu chọn bằng 0 thì chức năng là cân đếm.
- Nếu chọn bằng 1 thì chức năng là cân tính tiền.
2. Chức năng cân tính tiền.
- Đơn giá được nhập bằng tay từ bàn phím. Sau đó màn hình tính giá sẽ tự động hiển
thị tổng tiền của loại hàng đó.
3. Chức năng cân đếm.
- Có hai phương pháp tính: Phương pháp tính khi khối lượng riêng của sản phẩm là
xác định và phương pháp khối lượng trung bình cho sản phẩm khi không biết trước
được khối lượng riêng.
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NGUYEÂN NHAÂN
Mức tải quá nhỏ hoặc mức cân max lớn hơn nhiều.
Giá trị nằm ngoài dải Zero
Mức tải quá nhỏ hoặc mức cân max lớn hơn nhiều.
JP7 chưa được cắm hoặc chưa kết nối loadcell.

