HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TÍNH TIỀN UPA
1. Khởi động cân. On/Off
- Đặt cân vững chắc trên mặt bàn, sau đó nhấn phím On/Off để khởi động cân. Cân sẽ khởi động
trong vòng 3-5s, cân hiển thị 0.000 sau khi khởi động xong.
- Nếu cân không hiển thị ổn định ở điểm 0 thì ấn nút T để xác lập điểm không trước khi cân.
- Hãy làm ấm cân 10 phút trước khi cân bằng cách bật cân trước 10 phút.
2. Chức trừ bì
- Khi cân loại hàng hóa có hình dạng tròn hoặc cồng kềnh, ta đặt khay đỡ lên trên bàn cân sau đó
nhấn nút T để trừ đi khối lượng của khay. Sau đó đặt vật cần cân lên khay. Lúc này màn hình cân sẽ
hiển thị chính xác khối lượng của hàng hóa.
3. Cài đặt số tiền.
- Ví dụ : nếu trái cam của bạn có đơn giá là 20.000/kg. Bạn đặt 1kg cam lên trên cân. Sau đó nhập
đơn giá vào. Bạn bấm nút Set, sau đó màn hình hiển thị SA-. Tiếp theo bạn bấm nút M1, màn hình hiển
thị SA-1, như vậy có nghĩa là bạn đã lưu đơn giá của 1kg cam vào nút M1.
- Để xóa bộ nhớ các mã cân đã có ta bấm nút CE.
- Sau khi lưu đơn giá của cam vào nút M1. Mỗi khi cân loại hàng cam, ta đặt cam lên cân, sau đó
bấm nút M1, Cân sẽ tự tính tiền cho bạn theo đơn giá đã lưu.
3. Chức năng tính tổng.
- Nếu khách hàng của bạn mua nhiều loại hàng hóa, thì bạn cần đến chức năng tính tổng này.
Ví dụ : bạn cân táo và chuối với 2 đơn giá khác nhau. Bạn đặt số táo lên bàn cân, sau đó nhập đơn giá
vào, số tiền sẽ được hiển thị lên. Lúc này chúng ta sẽ bấm M+ màn hình hiển thị -Add- và trong màn hình
đơn vị hiển thị “1”. Có nghĩa là đã tính tổng lần 1. Bạn bỏ số táo đó ra và đặt số chuối lên bàn cân. Nhập
đơn giá của chuối. số tiền sẽ được hiển thị lên. Bạn lại bấm M+ màn hình hiển thị -Add- và trong màn
hình đơn vị hiển thị “2”. Có nghĩa là tính tổng lần 2.
Để xem lại kết quả sau 2 lần tính tổng, bạn bấm M+ màn hình sẽ hiển thị ToTAl và trong màn hình
đơn vị sẽ hiển thị số 2. Màn hình tổng sẽ hiển thị tổng của 2 lần cân.

4. change CG
Trong trường hợp khách hàng trả thừa so với số tiền trên màn hình. Ta nhấn nút CG và nhập số tiền
của khách đưa vào. Lúc này màn hình hiển thị tổng sẽ hiển thị ra số tiền cần trả lại cho khách.
Nhấn CG lần nữa để trở về mode tính toán giá cả. ba tích lũy trên sẽ lưu trong bộ nhớ, trừ khi bạn
nhấn MC chìa khóa để xóa bộ nhớ

5. Sạc pin.
Cần sạc pin 8h cho lần sạc đầu tiên. Các sạc tốt nhất là sạc khi cân trong tình trạng tắt nguồn.
Khi pin báo tình trạng pin thấp, xin vui lòng hãy kết nối sạc với cân.

