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CÂN ĐIỆN TỬ A15/A15E 
1. GIỚI THIỆU Ý NGHĨA CÁC PHÍM 

Trong đó phí được sử dụng nhiều nhất là [Zero] và phím [Tare] và sau đây là chức 

năng của các phím trên đầu cân. 

[Zero]: Phím về “0”. Ấn phím này giá trị trên cân sẽ về 0 (nếu giá trị cân lúc ấn ở 

trong giải về 0 của cân). 

[Tare]: Phím trừ bì. Ấn phím này để loại bỏ giá trị của bì, chỉ cân khối lượng hàng có 

trên cân. 

[M +]: Phím cộng dồn giá trị khối lượng hoặc tiền hoặc số lượng vào giá trị nhớ 

tổng hiện tại của cân. 

[MC]: Phím xóa giá trị nhớ hiện tại của cân để tính tổng mới. 

[Delete]: Phím xóa giá trị đơn giá hoặc khối lượng mẫu đang nhập. 

[.Value]: Sử dụng trong chế độ đếm. Ấn phím này để nhập giá trị thập phân cho 

khối lượng mẫu. 

[Quantity]: Phím xác nhận trong cài đặt và xác nhận số lượng mẫu trong chế độ 

đếm. 

[Unit W]: Phím xác nhận khi cài đặt khối lượng mẫu trong chế độ đếm. Phím thoát 

trong khi cài đặt các thông số của cân. 

[On]/[Off]: Phím bật/tắt cân. 

[0~9]: Phím số dùng để nhập liệu. 

[Quantity]+[.Value]: Khi giắc chuyển chế độ calib ở chế độ mở, ấn [Quantity] rồi ấn 

[.Value] sẽ vào chế độ hiệu chỉnh cân. 

[Quantity]+[0]: 

[Quantity]+[MC]: Trong chế độ cân bình thường, ấn [Quantity] rồi ấn [MC] sẽ vào 

chế độ cài đặt thông số cho cân. 

[Quantity]+[Tare]: Trong chế độ đếm, ấn [Quantity] rồi ấn [Tare] sẽ vào chế độ trừ 

bì bằng giá trị (nhập bì vào). 

Sử dụng ứng dụng của cân điện tử XK3190-A15 

Và dưới đây xin giới thiệt chi tiết và cách sử dụng từng chức năng của cân. 

Khởi động cân bàn 
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Chú ý : để cân có khả năng hoạt đột tốt nhất theo khuyến cáo của nhà sản xuất nên 

bật công tắc nguồn từ 15~30 phút để sấy khô linh kiện trước khi sử dụng. 

Ấn phím [ON] để khởi động cân , cân sẽ đếm ngược trong quá trình khởi động để 

tìm các giá trị tuyến tính của cân khởi động xong cân sẽ vào chế độ cân. 

Ngoài chức năng cân thông thường cân có chứ năng đếm và tính giá tiền và việc 

cài đặt như sau: 

• Chúng ta nhấn [Quantity] + [MC] trên bàn phím màn hình hiện [FUnC ] x trong 

đó nhập số x là các chế độ cân: 

• Khi x là 0 cân sẽ ở chế độ đếm 

• Khi x là 1 cân sẽ ở chế độ tính giá tiền 

Cài đặt chế độ màn hình 

nhấn [Quantity] + [MC] màn hình hiễn thị – BL – chọn: 

0 – đèn nền luôn sang 

1 – Gross Weight về  o  sau 15s màn hình sẽ tắt 

2 – Net Weight về o sau 15s màn hình sẽ tắt 

Cài đặt thông số cảnh báo cho đầu cân 

[Quantity] + [MC]  - LT 

Các thông số cài đặt bao gồm: phương thức hoạt động, đèn nền, chế độ truyền 

cổng RS232 và cài đặt cảnh báo. 

Các cài đặt này thể hiện trong bảng sau: 

X: 0 – cài đặt tiêu chuẩn có còi cảnh báo; 1 – cài đặt không còi cảnh báo. 

Y: 0 – cảnh báo không cần ổn định; 1 – chỉ cảnh báo khi ổn định. 

Z: Chế độ cảnh báo: 0 – cảnh báo thấp (thấp hơn giá trị cài đặt); 1 – cảnh báo đúng 

(trong khoảng cài đặt); 2 – cảnh báo cao (cao hơn giá trị cài đặt); 3 – cảnh báo sai 

(ngoài khoảng cài đặt). 

2. CHỨC NĂNG THÔNG DỤNG  

2.1 Chế độ tính tiền của cân A15 

Trong chế độ này, đơn giá có thể nhập trực tiếp từ bàn phím số. Tổng tiền sẽ hiển 

thị theo đơn giá hiện tại trên cân. 

Nếu khối lượng âm, thành tiền sẽ hiển thị “0”. 



www.canbinhduong.com.vn       Holine: 0866 023 423                   Trang 4 

CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH PHÚ                              A15/A15E - YAOHUA 

2.2 Chế độ đếm của cân A15 

Có hai cách nhập giá trị mẫu để đếm trong chế độ cân đếm: Nhập khối lượng mẫu 

(nếu đã biết) hoặc nhập số mẫu hiện hành trên cân để cân tự tính giá trị khối lượng 

mẫu (chưa biết khối lượng mẫu). 

a) Biết khối lượng mẫu: Nhập giá trị khối lượng mẫu VD: 50g/cái- rồi nhấn [Unit W] 

để xác nhận, cân sẽ vào chế độ đếm. 

b) Chưa biết khối lượng mẫu: Đặt một số vật mẫu lên cân, khi cân ổn định thì nhập 

số lượng mẫu rồi nhấn[Quantity] để xác nhận. Cân sẽ tính toán giá trị khối lượng 

mẫu và đi vào chế độ đếm. 

Xoá mẫu đếm bấm Delete 

Lưu ý: 

– Giá trị khối lượng mẫu nhập vào bằng đơn vị gram (g). 

– Với cách nhập số lượng mẫu (chưa biết khối lượng mẫu), số mẫu tối đa là 50. 

– Nếu khối lượng trên cân là giá trị âm, cân sẽ không đếm. 

– Giá trị nhỏ nhất của mẫu là 0.25 bước nhảy (d). Nếu thấp hơn giá trị này, cân sẽ 

hiển thị “L” để cảnh báo giá trị mẫu quá nhỏ. Nếu giá trị mẫu tính toán thấp hơn 

0.05d, cân sẽ cảnh báo lỗi “Err 10“. 

Cộng dồn và xóa giá trị ghi nhớ 

Các bước thao tác trong bảng sau: 

Lưu ý: Giá trị lớn nhất của tổng trong chế độ cộng dồn là 999999. Giá trị đếm lớn 

nhất là 255. Nếu cân hiển thị “Off” nghĩa là giá trị này đã vượt quá trị trị giới hạn 

trên. 

2.3 Cài đặt cảnh báo trong chế độ đếm 

Bấm [.Value] Vào LLLLLLLL – chọn chế độ thấp – Bấm [Quantity] – lưu thấp 

Xoá bấm- [.Value] Vào LLLLLLLL – chọn 0 – Bấm [Quantity] –Xoá thấp 

[.Value] Vào HHHHH – chọn chế độ Cao – Bấm [Quantity] – lưu Cao 

Xoa bấm [.Value] Vào HHHHH – chọn 0 – Bấm [Quantity] – Xoá Cao 

2.4 Chế độ Pre-Tare (Trừ bì bằng số) 

Chế độ này thực hiện khi đã biết giá trị bì. 

Nhấn [Quantity]+[Tare], cân hiển thị [PrESEt] [******] [     ], nhập giá trị bì bằng 
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các phím số rồi nhấn[Quantity] để xác nhận. Cân sẽ trở về chế độ cân đếm, khối 

lượng hiển thị là khối lượng hàng net. 

2.5 Chức năng nhớ và cộng Dồn 

- Chức năng đếm 

Lần 1 cân 100 cái phấm M+ màn hình hiễn thị 2 Add --1 màn hình 3,  100 Cái 

Lần 2 cân 150 cái phấm M+ màn hình hiễn thị Add ---2 màn hình 3 hiễn thị 250 Cái 

Xoá - Bấm MC 

- Chức năng tính tiền tương tự 

Chức năng cộng dồn tiền hàng chỉ thực hiện được khi cân đã ổn định. 

Số thập phân trong đơn giá và thành tiền mặc định là 2 số lẻ. Dải giá trị của hai 

thông số này tối đa là 9999.99. Nếu tổng thành tiền lớn hơn giá trị này, cân sẽ hiển 

thị “oUer”. 

3. Hướng dẫn kết nối đầu cân A15 với loadcell hay thiết bị cảm biến 

- Cắm dắc tín hiệu vào đầu cân sau đó siết chặt 2 vít cố định 

4. Kết nối đầu cân A15 với thiết bị ngoại vi 

Đầu cân A15 hay A15E đều có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như máy 

tính , máy in , hiển thị phụ… để quản lý số liệu cân – in phiếu cân – hiển thị ,màn 

hình lớn để quan sát. 

Tất cả các giao tiếp kết nối với thiết bị khác thông qua công truyền thông RS232 (lựa 

chọn riêng) 

5. Pin sạc đầu cân A15 

– Khi sử dụng nguồn 220V, pin sẽ tự động được sạc. 

– Đấu nối chính xác dây (+) màu đỏ và dây (-) màu đen. Việc đấu sai có thể dẫn đến 

hỏng đầu cân ngay lập tức. 

– Lần sạc đầu tiên cần sạc trong vòng 24h để đảm bảo pin được sạc đầy. 

– Khi sạc đèn báo hiệu pin sẽ nhấp nháy – khi đèn của bin sang hết thì chờ 10 – 15 

phút , sẽ ngừng sạc 

- Pin là giá sản phẩm dể bị hao mòn, nên chúng tôi sẻ không cấp bảo hành miễn phí 
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