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CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CÂN ĐIỆN TỬ YHT3
Sau khi Kết nối với Loadcell, khi bật màn hình nên bộ chỉ thị sẽ đếm từ 0-9
bấm và khi màn hình hiện 0.0 thì để vào chế độ lấy lại chuẩn cho cân ta
nhấn giữ đồng thời phím

[CE] và [FUNC ],

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 được cài đặt trong chương
trình.Bấm phím [HOLD] để xác nhận
VD : Cân 60Kg bước nhảy 10g thì chon d=1, cân 150Kg bước nhảy 20g
thì chon d=2
-Bước

2: Màn hình hiển thị [DP

2 ] đây

là bước chọn số chữ số hiển thị

đằng sau dấu phẩy mức thấp tối đa từ 0 – 3. Bấm phím [HOLD] để xác nhận
VD : Cân 60Kg bước nhảy 10g thì chon d=1 và DP =2 để màn hình hiện
0.01Kg tức 10g
-Bước

3:Khi màn hình xuất hiện {F 6000} tức là mức tải MAX 60kg nếu

thay đổi mức tải cao nhấn (TARE), để thay đổi giá trị. Nhấn [ZERO] để chọn
số 0 đằng sau mức tải. . Bấm phím

[HOLD] để

xác nhận

VD : Để đặt mức 60kg thì nhấn (TARE) 6 lần đến 6 và nhấn [ZERO] 3 lần
để màn hình hiện 6000 tức là 60.00Kg vì ở trên ta đã đặt có 2 số sau dấu
phảy
-Bước

4: Cài đặt điểm 0 : man hình hiện [nOLOAD] đảm bảo không có tải

trên mặt cân, khi các tín hiệu ổn định Nhấn phím [HOLD] để lấy điểm không
tải
-Bước

5: Nhấn phím [HOLD] khi màn hình hiển thị [LOAD] khi đó ta đặt tải

chuẩn nên mặt bàn cân và bấm[HOLD khi các tín hiệu đã ổn định. Màn
hình hiện một số cân không chính xác so với tải đặt trên bàn cân thì khai
báo cho đầu cân đúng khối lượng đặt trên cân. Nhấn phím [TARE] để thay
đổi chữ số đầu .Nhấn [ZERO] để lựa chọn các chữ số không đằng sau
VD:(

Trong trường hợp này giả sử ta có 40kg quả cân chuẩn thì khi màn

hình hiển thị [LOAD] ta đặt 40kg nên rồi nhấn [HOLD] để cho số ổn định
ta nhập 4000 trên đầu cân bằng phím (TARE) và [ZERO] bấm [HOLD] để
xác nhận.
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