
 

 

 

Hướng dẫn sử dụng đầu cân JWI - 700 C 

1. Các phím chức năng 

   -0 ~ 9: các phím số, dùng để nhập biến 

   -      : dùng trong chế độ cài đặt ngưỡng cao và thấp 

   -PRINT: in dữ liệu, vào cài đặt chế độ in 

   -ZERO: chức năng về 0 

   -TARE: trừ bì 

   -CE: xoá dữ liệu 

   -MC/CK: xoá bộ nhớ cộng, cài đặt mức cao và thấp 

   -MR: gọi và hiển thị giá trị tổng 

   -UWS: nhập giá trị trọng lượng 

   -M+: thêm một giá trị biến vào bộ nhớ 

-SMPL: vào phần cài đặt 

2.Ứng dụng 

 2.1. Trừ bì 

   -Đặt tải cần trừ lên mặt bàn cân 

   -Ấn TARE để trừ bì 

   -Để xoá giá trị đã trừ bì nhấn TARE hoặc ZERO 

2.2.Đếm cơ bản 

   -Đặt vật mẫu lên cân 

   -Nhập giá trị trọng lượng của vật mẫu thông qua ấn các phím số 

   -Nhấn UWS để lưu lại 

   -Lưu ý: giá trị biến nhập được tính bằng g/pcs (g/sảm phẩm) 

   -Xoá giá trị vừa nhập ấn  ZERO 

2.3. Kiểm tra giá trị đếm theo mức cao và thấp 

 Đầu cân được tích hợp tính năng đếm sản phẩm trong giới hạn cho phép. Tức là 

đầu cân sẽ phát tín hiệu cảnh báo nếu giá trị đếm vượt quá giới hạn cho phép. Để cài đặt 

mức giới hạn cao và thấp ta thực hiện như sau 

   -Nhấn và giữ MC/CK 

   -Nhập giá trị mức cao 

   -Nhấn        để xác nhận 



 

 

   -Nhập giá trị mức  thấp 

   -Nhấn MC/CK để xác nhận 

*Lưu ý: Để sử dụng mục này ta cần kết hợp với cài đặt ngưỡng cảnh báo ở mục 7 

trong mục 2.5 

2.4. Lựa chọn đơn vị  

   -Nhấn và giữ SMPL trong khi bật cân 

   -Nhập giá trị mặc định "1132" 

   -Nhấn SMPL để xác nhận 

   -Nhấn phím "1" để thay đổi đơn vị là Kg hay Lb 

2.5. Cài đặt chức năng 

 1-Nhấn ZERO trong khi bật công tắc nguồn 

 2-Nhấn "0" để thay đổi chế độ tiết kiệm điện, nhấn PRINT để chọn thời gian nghỉ 

cho cân 

 3-Nhấn "2" thay đổi cấp độ lọc khi hiển thị (lever 1 hoặc 2) 

 4-Nhấn "3" thay đổi thời gian nghỉ khi ko sử dụng ( thời gian nghỉ 5, 10, 30, 60 

phút ) 

 5-Nhấn "4" lựa chọn độ chia (dải từ d0 ~ d5) 

 6-Nhấn "5" lựa chọn tốc độ truyền cho máy in (dải từ 2400 ~ 9600) 

 7-Nhấn "7" vào lựa chọn chế độ cảnh báo bằng chuông, có các ngưỡng Un,in,no, 

lo và nbeep 

  -Chế độ "Un": cảnh báo bằng âm thanh khi giá trị tải vượt qua giá trị 

ngưỡng đặt trên 

  -Chế độ "in": cảnh báo bằng âm thanh khi giá trị tải bằng đúng giá trị đặt 

  -Chế độ "no": cảnh báo bằng chuông khi giá trị đặt tải nằm trong khoảng 

giá trị của ngưỡng đặt trên và dưới, bằng giá trị đặt chuông không kêu 

  -Chế độ "nbeep": không cảnh báo bằng âm thanh 

 8-Nhấn "8" để lựa chọn có lưu lại giá trị ở mục 7 hay không 

 9-Nhấn "9" lựa chọn chế độ in 

  Prt.Pr: in bằng tay 

  Prt.Co: in liên tục 

  Prt.St: in những giá trị cho phép 

 10-Nhấn MC/Ck để lựa chọn thiết bị in : PC,AX,TP... 

Kết thúc cài đăth nhấn ZERO để về màn hình cân  

 



 

 

 


