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Phím SMPL: dùng để lấy mẫu số lượng đếm. 

Phím Unit W.T: dùng để lấy mẫu khi biết trước trọng lượng mẫu. 

Phím TARE: dùng để trừ bì. 

Phím CE: dùng để xóa thao tác. 

Phím ZERO: dùng để cân trở về trạng thái ban đầu( vị trí 0). 

Phím M+: dùng để cộng dồn kết quả đếm. 

Phím MC: dùng để xóa kết quả cộng dồn. 

Phím  . Phím chọn thành phần thập phâm. 

Phím 0 đến 9 : Phím số dùng để nhập giới hạn trọng lượng ,và số 

lượng add mẫu 

Hướng dẫn chi tiết thao tác sử dụng cân đếm ALC: 

Kết nối loadcell với bộ xử lý cân: 
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Hệ thống bộ cảm biến được kết nối bằng 5 dây tín hiệu và chức 

năng của từng dây chi tiết như hình ảnh: 

   

Cài đặt cơ bản cân: 

Nhấn phím ZERO hai lần để hiển thị “Centr” và trước khi nó biến 

mất nhấn các phím chức năng tương ứng ; 

1. AUTO: nhấn, khi trọng lượng trên cân thì màn hình sẽ sáng 

2. ON: đèn nền màn hình hiển thị luôn mở. 

3. T OFFT: đèn nền màn hình tắt. 

Lưu ý: đèn nền sẽ được lưu trữ và được xác nhận khi bạn bật trên 

quy mô lần tới. 

Cài đặt khối lượng vật mẫu đếm: 

Đặt số mẫu sản phẩm cần đếm lên mặt cân vì dụ ta đặt 10 mẫu 

trên mặt đĩa cân và nhập 1 và 0 xác nhận giá trị nhấn [SMPL], cân 
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tự động tính giá trị của mỗi vật mẫu. Sau đó chỉ việc đặt lên là cân 

tính ra số lượng vật cần đếm. 

Cái đặt đơn vị cân: 

Nhấn ZERO hai lần để hiển thị “Centr” và trước khi nó biến mất, 

nhấn 

để hiển thị “Đơn vị”, sau đó 

Nhấn 0 để thoát, 

Nhấn 1 để chọn đơn vị g 

Nhấn 2 để chọn đơn vị lb 

Nhấn 3 để chọn đơn vị kg 

Lưu ý: Các đơn vị được xác nhận khi bật thang máy lần tới. 

Phục hồi chế độ mặc định của nhà sản xuất: 

Minh Hoàng khuyến cáo quý khách hàng không set chế độ này 

bằng cách liên hệ với đơn vị cung cấp trước khi cài đặt. 

Nhấn phím ZERO để trở lại màn hình hiển thị bằng 0, sau đó nhấn 

phím CE  để hiển thị “Centr” và trước khi nó biến mất nhấn 

phím . để phục hồi các thiết lập nhà máy sau đó nhấn phím 0 để 

thoát. 

Số lượng đặt trước 
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Có hai phương pháp định lượng Minh Hoàng xin giới thiệu 2 

phương pháp như sau: 

1. Sau khi lấy mẫu (cửa sổ trọng lượng đơn vị hiển thị đơn vị trọng 

lượng), thêm mẫu cho đến khi số lượng đáp ứng số lượng đặt 

trước. 

2. Nhập vào phím số để đặt trước số lượng (2) Hoạt động 

Trước khi đặt số lượng nhấn QTYPST để hiển thị “Pr.AL” 

Nhấn: 0 : để thoát. 

Nhấn: 1 để hiển thị “Pr.AL-H”, đó là báo động giới hạn cao 

Nhấn: 2  để hiển thị “Pr.AL -L”, đó là tín hiệu cảnh báo giới hạn thấp 

Nhấn: 3 để hiển thị “Pr. ALIN “, đó là cảnh báo giữa báo thức mức 

cao và mức thấp. 

Trong điều kiện này bạn thao tác các phím tương ứng như 

Nhấn: 0 để thoát 

Nhấn: 1 để hiển thị Hi, đó là giá trị giới hạn cao. 

Nhấn: 2 để hiển thị Li, đó là giá trị giới hạn thấp. 

Nhấn: 3 để hiển thị “Pr. ALOU “, Cảnh báo ngoài giá trị mức cao và 

mức thấp trong trường hợp này bạn thao tác 

Nhấn: 0 để thoát 

Nhấn: 1 để hiển thị Hi, đó là giá trị giới hạn cao. 

Nhấn: 2 để hiển thị Li, đó là giá trị giới hạn thấp. 
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Để xóa tất cả giá trị cài đặt sãn nhấn PSTCE trên bàn phím. 

Để lưu lại số lượng đặt sẵn 

(1) Nhập số lượng đặt sẵn vào cửa sổ đơn vị trọng lượng. 

(2) Nhấn ZERO hai lần để hiển thị “Centr” và trước khi biến mất, 

bấm 7 để hiển thị “Er P”, 

Nhấn: 0  để thoát 

Nhấn: 2 để hiển thị “SAVE”. 

Trong điều kiện này: 

Nhấn : 1 nút “Hi”, nhấn phím số 1-5 để lưu giá trị giới hạn cao, 

Nhấn : 2  để hiển thị “Lo”, nhấn phím số 1-5 để lưu giá trị giới hạn 

thấp. 

Hướng dẫn căn chính cân ALC: 

Cân đếm điện tử ấn [Zero] 2 lần để màn hình hiển thị “Centr“, ấn 

tiếp [2] để vào chế độ hiệu chỉnh. 

Sử dụng phím số để nhập khối lượng chuẩn vào, ấn [Q’TY PST] để 

xác nhận sau đó đặt khối lượng chuẩn lên cân. Khi ổn định, quá 

trình hiệu chỉnh cân hoàn thành. 

 


