HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÂN Scout Pro SPS2001F

Khởi động cân.
- Kiểm tra khóa cân ở phía dưới bàn cân đang ở trạng thái khóa hay
mở. nếu ở trạng thái khóa thì cần được mở ra trước khi khởi động
cân.
- Kiểm tra độ cân bằng của cân bằng giọt nước trên cân.
- Cấp đúng nguồn Adapter 12V của cân.
- Ấn phím on/ zero/ off trong 1 giây -> màn hình hiển thị -> sau đó giá
trị trở về 0.00, cân sẵn sàng hoạt động.
- Cân sẵn sàng sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng các chức năng của cân.
Cân thường: bắt đầu với cân bật On -> ấn On/ zero hiện 0.00 g -> đặt vật
cần cân lên (ví dụ 50.00 g) -> cân hiện dấu hiệu ổn định (*) -> đọc 50.00 g
Cân trừ bì: muốn trừ bì đặt bì lên cân rồi ấn On/ zero -> giá trị đọc trở về
0.00 g (đã trừ bì) -> cân như bình thường.
Cân đếm: cân đếm chỉ khởi động khi trong menu Unit, PC được bật ON.
Cân đếm thường: ấn và giữ Print cho đến khi hiển thị Unit PC -> Clr APw
(xoá trọng lượng vật trung bình) -> ấn On/ zero -> hiện set 5 -> ấn Print để
chọn số vật ấn định là 10, 20, hoặc 50 -> đặt 50 vật vào -> ấn On/ zero ->
sau đó thêm vật vào, cân sẽ tự đếm số lượng.
Để lấy mẫu đếm cho sản phẩm khác, bấm và giữ phím print/unit màn hình
hiển thị CLr.APu để xóa mẫu cũ và lấy lại mẫu mới.
Để quay lại chương trình cân bình thường ấn giữ phím print/uint để
chuyển về đơn vị g
Cân phần trăm: Cân phần trăm chỉ khởi động khi trong menu UNIT,
Percent được bật ON. Bắt đầu với cân thường hiện 0.00 g -> ấn và giữ
cho đến khi % xuất hiện -> sau đó Clr.ref xuất hiện -> ấn On/ zero ->
Put.ref xuất hiện -> đặt trọng lượng so sánh (ví dụ 100.00 g)-> ấn On/ zero
-> hiện 100% nhấc khối lượng so sánh ra, đặt khối lượng cần cân vào,
màn hình sẽ hiển thị bằng phần trăm khối lượng cần cân so với khối lượng
so sánh ban đầu.
Để lấy mẫu phần trăm cho sản phẩm khác, bấm và giữ phím print/unit màn
hình hiển thị Clr.rEF để xóa mẫu cũ và lấy lại mẫu mới.
Để quay trở lại chương trình cân thông thường ấn và giữ phím print/unit
chuyển về đơn vị g.
Cân tổng (cân cộng dồn). Cân tổng chỉ khởi động khi trong menu UNIT, t
được bật ON. Khi cân ở trạng thái 0.0 bấm phím print/ uint 1 giây để khởi
động chương trình cân tổng, ở góc màn hình hiển thị đơn vị và chữ t nhấp
nháy báo cân đang ở chế độ cân tổng. Đặt vật lên cân mã 1 bấm phím

print/unit để lưu. Hạ vật xuống và cân mã 2, bấm phím print/uint để lưu và
cộng tổng mã 1 mã 2….
Để xóa bộ nhớ cân tổng bấm và giữ phím on/zero trong 3 giây cân sẽ tắt
chương trình cân tổng và quay về chương trình cân thông thường.
Trên đây là tóm tắt hướng dẫn sử dụng cân Scout Pro SPS202F, nếu có
điều gì chưa rõ hoặc cần tìm hiểu chi tiết hơn, đề nghị khách hàng xem
quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh kèm theo máy.
Hiệu chuẩn lại cân. Bấm giữ phím on/off lúc khởi động cân đến khi màn
hình hiển thị chữ C.a.l bấm on/off màn hình hiển thị Cal. Bấm phím on/off
màn hình hiển thị -C- (chú ý ko có tải trên đĩa cân) rồi chuyển sang số 200
nháy liên tục. Đặt quả 200g lên trên đĩa cân rồi bấm phím on/off màn hình
dừng lại 200 rồi chuyển sang –C- và Done. Bỏ quả 200g ra màn hình khởi
động lại.

