HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN KĨ THUẬT PA 4102
1. Chú ý trước khi sử dụng cân.
- Cân được đặt vững chắc trên mặt phẳng.
- Cấp đúng nguồn cho cân.
- Chỉnh thăng bằng cho cân bằng giọt nước(chỉnh giọt nước vào giữa vòng tròn bằng cách tăng
giảm chiều cao 2 chân cân phía sau).
- Đặt đĩa cân ổn định trước khi khởi động cân.
- Môi trường sử dụng khô, tránh gió, rung lắc hoặc chấn động do máy công nghiệp gây ra.
- Tránh làm rơi hoặc tì đè lên bàn cân.
2. Các phím chức năng.
- O/T : bấm nháy để thiết lập điệm ZERO khi bàn cân chưa đạt giá trị ZERO
- ON/OFF : khi cấp nguồn adapter cho cân xong, để khởi động cân ta ấn nháy phím ON/OFF.
Màn hình sẽ hiển thị hãng sản xuất, mã sản xuất, phiên bản, rồi hiển thị khối lượng “0.00” .
Bấm và giữ phím ON/OFF khoảng 3s để tắt cân khi không sử dụng.
Bấm nháy yes để lựa chọn và chấp nhận trong chương trình cài đặt.
- Unit : bấm nháy để lựa chọn chuyển đổi đơn vị hoặc lựa chọn chế độ cân. Từ cân “g” sang
cân đếm hoặc ngược lại.
Bấm và giữ khoảng 3s để vào chế độ cài đặt chương chình cho cân. Bấm nháy No để chuyển
sang thông số cài đặt khác.
- Print : Bấm nháy print để in phiếu cân khi cân được kết nối với máy in.
Bấm và giữ 3s để vào chế độ hiệu chuẩn của cân.
3. Vận hành cân.
B1. Bấm nháy phím ON/OFF để khởi động cân.
B2. Đợi màn hình hiển thị 0.00 mới bắt đầu lựa chọn chế độ cân cho cân.
+ Khi khởi động, mặc định của nhà sản xuất là chế độ cân khối lượng.
+ Chọn chế độ cân đếm: Bấm nháy Unit => màn hình hiển thị Unit, bấm Unit lần 2 => màn hình
hiển thị Count. Bấm Yes màn hình hiển thị Clr Awp (xóa giá trị trung bình trước). Bấm Yes
màn hình hiển thị Put 10(lựa chọn số lượng vật mẫu. để tăng độ chính xác vật mẫu càng nhiều
càng tốt.). Đặt vật mẫu lên đĩa cân, bấm Yes để xác nhân. Màn hình hiển thị số lượng vật mẫu.
kết thúc quá trình lấy mẫu đếm. Để xem khối lượng ấn Unit và chuyển về Unit g.
4. Cài đặt các thông số khác. (xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn tiếng anh hoặc liên hệ với nhà
cung cấp để được hỗ trợ.

