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Hướng dẫn sử dụng   

Máy đo độ bóng Horiba  IG-340 
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 Phím điều khiển và Hiển thị : 

 Giới Thiệu : 

 

 Hiển Thị : 

 

Phím điều khiển 
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Cách nắp pin Dùng to vít dẹt tháo nắp pin 
Lắp 2 PIN AA 

 
Cách đo Áp sát bề mặt cảm biến xuống mặt phẳng vật liệu, cho kết 

quả trên bề mặt 
Giữ: Ấn Hold nếu muốn giữ kết quả 
Lưu: Ấn nút lưu kết quá bên hông 
Tính trung bình: Lưu trên 2 kết quả rồi ấn AVG 

 
Cách lưu dữ 
liệu: 

(Kết quả, giờ, 
ngày tháng ,năm) 
 

Lưu phép đo thường: Ấn DATA IN, sau hiện kết quả kết 
quả 
Lưu phép đo trung bình: Lưu trên 2 kết quả rồi ấn AVG, 
sau đó ấn DATA IN 
Cách xem: ấn DATA xem giá tri lưu trữ 
Cách xóa: Đến giá trị DATA IN ấn CLEAR đối với từng giá 
trị 
Ấn giữ đồng thời 2 phím DATA- CLEAR xóa toàn dữ liệu 
 

 

Cách hiệu chuẩn Bước 1: Cài đặt giá trị hiệu chuẩn giống giá trị tấm chuẩn. 
Ấn SET vài lần đến khi hiển thị biểu tượng CAL, ấn lên-
xuống đến giá trị hiệu chuẩn ( Bỏ qua bước này nếu giá trị 
hiệu chuẩn không thay đổi) 
Bước 2: Gắn tấm CAL vào cảm biến  
Bước 3: Giữ nút Cal trong 3s rồi bỏ ra 
Màn hình hiển thị sẽ hiện chữ Cal  nhấp nháy cho đến khi 
xuất hiện giá trị hiệu chuẩn 
 

 

 

Cài đặt ngày 
tháng: 
 

Ấn SET vài lần , biểu tượng nhấp nháy đến từng vị trí cần 
cài đặt, sau đo điều chỉnh cho chính xác 

 

Cách Xuất dữ 
liệu ra máy tính 

(Máy tính phải cài 
đặt Win 10) 
 

Bước 1: Kết nỗi máy tính với IG-340 qua cổng USB  
Bước 2: Mở file text trên máy tính, trỏ chuột vào file text 
Bước 3: Ấn Data hiện biểu tượng USB, ấn SET . Data sẽ 
tự đẩy lên file text  
 

 
 

 

 

 

Đây là hướng dẫn nhanh để bạn có thể sử dụng luôn máy IG -340 , muốn biết nhiều hơn thì hãy tham 

khảo tài liệu tiếng Anh đi cùng sản phẩm  

Bạn cần hỗ trợ liên hệ phòng kỹ thuật: Email: support@asin.com.vn , Điện thoại: 0845033222 
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