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CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT TRONG

XK3190-A12
Sau khi Kết nối với tải cho đúng, khi bật màn hình lên bộ chỉ thị sẽ đếm từ 0-9 đồng
thời bấm và giữ phím [#], đầu cân sẽ tự động nhập vào Calibration và các chế độ như
sau:
-Bước1: khi màn hình hiển thị (d x) Nhấn phím (TARE) Chọn bước nhảy tùy chọn (
với x=1/2/5/10/20/50), đã dược cài đặt trong chương trình.Bấm phím [#] để xác nhận
-Bước 2: Màn hình hiển thị [P X ] đây là bước chọn DISPLAY hiển thị đằng sau dấu
phẩy mức thấp tối đa từ 0 – 3. Bấm phím [#] để xác nhận
-Bước 3:Khi màn hình xuất hiện {FULL} nếu chọn mức tải cao nhất nhấn (TARE),
để thay đổi giá trị tải nhấn [ZERO]. . Bấm phím [#] để xác nhận
-Bước 4: Cài đặt điểm 0
Nhấn phím [#] khi các tín hiệu ổn định
[nOLOAD] đảm bảo không có tải trên mặt cân
-Bước 5: Nhấn phím [#] khi màn hình hiển thị
[AdLOAD] Nhấn phím [TARE] để có lựa chọn vị trí của các chữ số trong 6 bit. Nhấn
[ZERO] để lựa chọn các chữ số, giống như tải trọng có trên mặt bàn cân hiên tại, bấm
[#] khi các tín hiệu đã ổn định
-Bước 6: Bước này màn hình hiển thị [ End ] là bước cuối cùng trong chương trình cài
đặt khi đó ta tháo vít phía sau bên phải màn hình và ấn vào đó để lưu lại tất cả các
bước cài đặt
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