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DS-7003 COUNTING 

 قطعه شمار دیجیتالیترازو 
 

 

 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 نکات مهم در نگه داری و استفاده مناسب از دستگاه

 

 هداری کارت گارانتی دستگاه خود دقت نمائید.در حفظ و نگ -

دقت کنید کابل برق در مسیر تردد و یا در برابرر نرور مسرت ی       -

 خورشید قرار نداشته باشد.

را از تررازو دردا نمروده       در صورت کثیف شدن کفه توزین آن  -

 پس از شست و شو و خشک کردن در دای خود قرار دهید.

را خرامو    گاه دچار اختاللری شرد آن  چنانچه در حین کار  دست  -

کنید سپس کفه توزین را خالی کرده  از عرد  تمراآ آن برا دیگرر     

اشیاء مطمئن شوید. آنگاه دوباره دستگاه را روشرن کنیرد و مطراب     

 دستورهای داده شده در این راهنما عمل نمائید.

به هیچ وده از الکل  بنزین و حالل های مشابه به منظرور تمیرز     -

 ننمائید.دستگاه استفاده  نمودن

ن بی دلیل ترازو خودداری شتدر زمان قطع برق  از روشن گذا  -

نمائید. در صورتیکه مدت زمان طوالنی به استفاده از ترازو ندارید  با 

 استفاده از کلید روشن و خامو  اصلی  دستگاه را خامو  کنید.
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زیر در ددول  DS-7003 COUNTINGمشخصات سیست  ترازوی 

 خالصه می گردد.

 

 

 شرح مشخصه

 کیلوگرم 30 ظرفیت

 گرم1 دقت

 کیلوگرم +8 پارسنگ

 5/39 5/43 ابعاد ترازو

 ابعاد کفه توزین
 44 31سینی لبه دار 

 39 5/29سینی تخت 

 محدوده تغییرات دمایی C ~ + 40 C 

 Hz 50/v 240 - 180 برق ورودی

 ولت 6خشک سیلد اسید  نوع باطری

 %95 حد اکثر رطوبت
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 خریدار گرامی
 

دستگاه منتخب شما ترازوی دیجیتال شرکت مهندسی توزین صدر مدل 

DS-7003 COUNTING کیلوگر  می باشد که با بره   30 با ظرفیت

تکنولوژی روز توسط  شرکت مهندسری تروزین   کارگیری پیشرفته ترین 

صدر با سالها ساب ه و ایده صادرات طراحی و سراخته شرده اسرت. ایرن     

دستگاه دارای گواهی نامه استاندارد ایرران و قطارات داخلری آن دارای    

 استاندارد بین المللی می باشد. 

 ( می باشد و درSMDبرد الکترونیکی دستگاه از نوع مدارات مجتمع )

  ی بدنه از نظرات و سالی  مشتریان و مصرف کنندگان ایرانیطراح

ها در ساخت دستگاه  گیری شده و حتی المکان این نظر سنجی بهره

ساخته شده که در عین  ABSمدنظر قرار گرفته است. بدنه از دنس 

 زیبایی و سبکی از استحکا  باالیی نیز برخوردار می باشد.

ندی قطارات و مناسرب دهرت    این دستگاه مخصوص شمار  و بسته ب

 باشد. صنفهای صناتی  فرو  پیچ  فرو  قطاات الکترونیکی و ... می

امید است شما خریدار گرامی از دستگاه راضی بوده و مارا از پیشنهادات 

 و انت ادات خود بهره مند نمائید.

 

 

 از اعتماد شما سپاسگزاری .



  

 گر  1توزین سریع با دقت  -

 اعشار  رق با سهدقت باال در شمار   -

 حافظه دهت ذخیره وزن قطاات مختلف 10دارای  -

قابلیت تایین محدوده بسته بندی به شرح تایین حد پائین و  -

 تایین حد باالی بسته.

 قابلیت آالر  در خصوص رسیدن به حد بسته بندی. -

 قابلیت قفل ضد سرقت -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل 5 4 3 2 1
شمار

 +M ش کل
کلید 

حافظه 

 حافظه

  پارسنگ 5 4 3 2 1

6 7 8 9 10 MC

C 

وزن 

 واحد

نمونه 

 گیری

بسته 

 صفر پاک 0 9 8 7 6 بندی

 کلید های عددی کلید های حافظه

 کلید های اپراتوری



  

 

 

 

0 

 راه حل علت اشکال

وزین دارای دستتتهاه درتتت

 اختالف و خطا است.

اعداد مربوطه به وزن روی 

نمایشتتهر بابتتت نبتتوده و  

 نوسان دارد.

 کفه توزین لرزش دارد. -

 

 

 

 

اشکال در مدارات  -

 الکترونیکی و کنترلی دستهاه.

 از تراز بودن سیستم مطمئن شوید. -

سیستم در معرض باد مستقیم کتولر یتا پنکته     -

 تغییر دهید.قرار دارد، محل سیستم را 

دقت کنید هیچ شئ  بتا کفته تمتاس نداشتته      -

 باشد.

دقت کنید هتیچ متایعی درون تترازو ریختته      -

 نشود.

با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس  -

 بهیرد.

پتتتس از روشتتتن شتتتدن 

دستهاه عبارت نتا مفهتوم   

     روی نمایشتتتتهر ظتتتتاهر 

متتی شتتود و عملیتتات راه  

 گردد. اندازی انجام نمی

 و دستهاه های جانبی را خاموش کنید.سیستم  - 

 سیستم را دوباره روشن کنید. -

در صورت مشاهده مجتدد اشکال،سیستتم را    -

خاموش نموده، با واحد خدمات پتس از فتروش   

شرکت و یا نمایندگی های فروش تماس حاصل 

 نمائید.

 

سیستم پس از شمارش 

 معکوس نوسان وزن دارد.

در معرض باد مستقیم کولر یا پنکه  سیستم - کفه توزین لرزش دارد. -

 قرار دارد، محل سیستم را تغییر دهید.

سیستم در معرض منبع نویز مانند دستهاههای  -

 فرستنده و گیرنده بی سیم قرار دارد.

نوسانات شدید در برق ورودی وجود دارد 

توصیه می شود از تثبیت کننده ولتاژ استفاده 

 کنید.

رکت تماس باواحد خدمات پس از فروش ش

 بهیرید.
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ددول ذیل اشکاالت احتمالی در کار با دستگاه و راههای برطرف نمودن هر 

دهد. در صورتی که با استفاده از این ددول موف  به رفرع   یک را نشان می

مشکل نشدید بالفاصله دستگاه را خامو  کنید و با واحد خدمات پرس از  

 فرو  و یا نمایندگی های فرو  تماآ بگیرید.
 فع اشکال احتمالیر

 راه حل علت اشکال
 اشکال در مسیر برق ورودی - شود دستهاه روشن نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

سوختن فیوز روی بدنه  -

دستهاه یا شل بودن در جا 

 فیوزی

 

 

 

اشکال در مدارات  -

 الکترونیکی و کنترلی دستهاه 

برق را جهت رفتع هتر گونته     دوشاخه و پریز -

 اشکال بررسی نمائید.

برق را از نظر پوسیدگی، پارگی و قطعی کابل  -

 بازدید نمائید.

اتصال کابل به دستهاه را بررستی کنیتد و از    -

 محکم بودن آن مطمئن شوید.

در صورتیکه برق شهر قطع شده و دستهاه از  -

باطری داخلی استفاده می نمایتد ممکتن استت    

باطری خالی شده باشد تا وصل مجدد برق شهر 

تأمل کنید سپس دستتهاه  و شارژ کامل باطری، 

 را دوباره کنترل کنید.

فیتوز ستتوخته را بتتا فیتتوز شیشتته ای مناستت    -

 تعویض نمائید.

 درجافیوزی را محکم کنید. -

با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس  -

 بهیرید. 

سیستم در حین کار 

 خاموش می شود.

الکتریستتتیته ستتتاکن و یتتتا  -

نوسانات شدید برق باعث بروز 

در مدارات الکترونیکتی  اشکال 

 و کنترل دستهاه گردیده است.

سیستم را خاموش کنید و پس از چنتد لحظته    -

مجدداً آنرا روشن نمائیتد. در صتورت برطترف    

نشدن با واحد خدمات پتس از فتروش شترکت    

 تماس بهیرید.
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 مالحظات 4

 راهنمای نصب 5

 راهنمای استفاده 5
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 عملیات فروش کنترل و حذفنحوه  13
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 مالحظات 
 

 

 

 
 

 

 نکات 
 ترازو را باید روی یک سطح صاف و بدون لرز  قرار دهید. -1

 دارید. هییرات ناگهانی و دمای شدید دور نگترازو را از تغ -2

 .دارید هنگ ل خشکحترازو را در م -3

ترازو را در مارض وز  بادهای تند ناشی از پنکه و کولر و همچنرین در   -4

 مارض نور آفتاب قرار ندهید .

 برق دستگاه را از یک پریز دداگانه تهیه نمائید. -5

قوی و هر منبع ولتراژی   ژاترازو را در صورت امکان دور از از کابلهای ولت -6

 .دارید هنگکه باعث نویز الکتریکی می شود 

 هنگا  تمیزکردن ترازو از ورودآب به درون ترازو دلوگیری کنید. -7

برای استفاده بهتر از دستگاه و طول عمر بیشتر باطری بهتر است در ابتدا    -8

 ساعت با برق کار کند. 12دستگاه حداقل 

دستگاه از قرار دادن اشیائی کره وزن   دهت دلوگیری از صدمه رسیدن به -9

 ترازو می باشد دداً پرهیز کنید. ظرفیتآنها بیش از 

 8برای دلوگیری از آسیب دیدین باطری در موقع قطرع بررق بیشرتر از     -10

 ساعت از باطری استفاده نکنید.

دهت دلوگیری از صدمه رسیدن به کیبررد دسرتگاه از کثیرف شردن آن      -11

 دلوگیری کنید.

    نمتا حتاوی اطالعتات  زم بترای استتفاده صتحیر از تترازوی الکترونیکتی         این راه

می باشد. اطالع از مفاد این راهنما  DS-7003-COUNTINGتوزین صدر مدل 

 استفاده از دستهاه را آسان و عمر دستهاه را طو نی تر می کند.

4 



  

 (Saving mode)جویی و نحوه تنظیم آن  کاربرد صرفه
باشد  می به حالت نمایش زمان  Saving mode دستگاه فوق داری قابلیت 

 :ی نک دهت استفاده از این قابلیت به رو  زیر عمل می

o را فشار دهیرد و بره    پاکباشد کلید  روشن می ههنگامیکه دستگا

 ثانیه نگه دارید. 2میزان

o      در ایرن حالرت دسرتگاه پیغرا on  Screen saver  را نمرایش     

دهد در این حالت در صورت عرد  کرارکرد برا دسرتگاه بره       می

 سراعت و ت روی        مدت یک دقی ه دسرتگاه بره حالرت نمرایش و     

 رود. می

o  را  پاکدهت غیر فاال کردن و عد  استفاده از قابلیت فوق کلید

ه در این حالرت دسرتگا   دثانیه نگه داری 2فشار دهید و به میزان 

دهد که نشاندهنده غیر  را نمایش می off  Screen saverپیغا 

 باشد. فاال شدن قابلیت فوق می

 

وردن بروی کفه یرا  آباشد که با فشار  قابلیت فوق بصورتی می: نکته 

فشردن هر کلیدی  از این حالت خارج شده و نمایشگر به حالت توزین 

 رود. می
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  فشار دهید عبارترا  +M پس از وارد کردن کد مورد نظر کلید

ENTER ID   ظاهر شده که باید مجدد کد شناسایی را وارد نموده و در

را فشار دهید در این صورت در موقع روشن نمودن  +Mپایان کلید

شود با وارد کردن  روی صفحه نمایش ظاهر میENTER ID دستگاه عبارت

  شود.  کد صحیح دستگاه فاال می

 

 نحوه استفاده از باطری

 باشد. ولت می 6دارای باطری DS – 7003 COUNTINGترازوی مدل 

باطری ترازو که در کنار صفحه نمرایش   LEDدر هنگا  استفاده از باطری 

مردت   مشخص شده است روشرن مری شرود.   BAT می باشد و با عالمت 

ساعت  8ساعت و در حالت کارکرد  11استفاده از باطری در حالت نرمال 

اده بهتر و بیشرتر از براطری در مواقرع غیرر ضرروری      می باشد. برای استف

 صفحه نمایشگر را خامو  نمائید.       کلیدتوسط 

 نمایشگر خامو  می باشد.   LEDهنگا  استفاده از برق  تذکر :

 

 هشدار دهنده باطری

 شود. این آالر  به صورت صدای بوق ممتد شنیده می

    ود صردای بروق شرنیده    هنگامیکه باطری از حد استاندارد خود کمترر شر   

عرد    شود در این حالت نباید از دستگاه با باطری تنهرا اسرتفاده کررد.    می

 توده به این مورد باعث کوتاه شدن عمر باطری می شود.

16 



  

 :راهنمای نصب 
دستگاه را در محل مناسبی قرار داده و با تنظی  پایه ها و توسرط حبراب    -

ن کار بهتر است پایه ها تا حرد امکران   تراز آنرا تراز نمائید . برای انجا  ای

 ک  باز شوند تا از لرز  دلوگیری شود.

کابل دستگاه را به محل مخصوص آن متصل و دوشاخه ترازو را به برق  -

شهر متصل کنید و ترازو را روشن کنید . دستگاه پرس از تسرتهای داخلری    

 آماده کار می باشد. 
 

 : نصب سینی
که روی سینی انت رال تابیره شرده را دردا     ابتدا الیه چسب دوطرفه ای  -

نموده و پشت سینی استیل که دارای عالمت می باشرد در محرل عالمرت    

 . دگذاری نصب نمایی

سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن شوید که سرینی بره طرور     -

 کامل در محل خود قرار گرفته باشد .
 

 راهنمای استفاده  
 روشن خاموش کردن 

راست  ن کردن دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق  کلید سمتبرای روش

داخلی  ترازو را در حالت روشن قرار دهید . دستگاه پس از تست های

 آماده کار می باشد.
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روی صفه کلید به منظرور روشرن و خرامو  نمرودن صرفحه            کلید:  1نکته

مرانی کره   خصوصراً ز  نمایشگر می باشد و به منظور دلوگیری از مصررف زیراد )  

 دستگاه با باطری کار می کند( تابیه شده است. 

در زمان های نسبتاً طروالنی) بریش از یرک سراعت ( کره از دسرتگاه         :  2ه تنک

 شود بهتر است دستگاه از کلید اصلی خامو  گردد. استفاده نمی

 توزین ساده :
برای توزین ساده کاال  کافیست آن را روی کفه ترازو قررار دهیرد در ایرن    

حالت دستگاه به طور اتوماتیک وزن را انردازه گیرری کررده و آن را روی    

 صفحه وزن   نمایش می دهد. 
 

 پارسنگ
       برای پارسنگ کردن  ظرف خرالی را برر روی کفره تررازو قررار داده و کلیرد        

دهد.  در این حالت صفحه وزن م دارصفر را نشان می ر ا فشار دهید پارسنگ

حال اگر ظرف خالی را از روی کفه بردارید صفحه وزن م داری منفی را نشان 

   گردد. به حالت اول باز  می  پارسنگمیدهد که مجدداً با فشار کلید 
 

  تنظیم صفر
زن چنانچه در حین کار بدون اینکه کاالیی برروی کفه ترازو باشد صرفحه و 

 خواهد  صفحه وزن صفر صفر عددی غیر از صفر را نشان دهد با فشار کلید

 شد.
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 برنامه ریزی

دارای قابلیت برنامه ریزی به  DS – 7003 - COUNTINGترازوی مدل 

      (Saving mode)و صرررفه دررویی ( Id mode)حالتهررای کررد شناسررایی

 باشد. می

 

    Id modeکاربرد کد شناسایی و نحوه تنظیم آن 

کاربرد کد شناسایی به این صورت می باشد که کاربر می توانرد یرک کرد      

شش رقمی را به صورت رمز به دستگاه بدهد در این صورت دستگاه پرس  

می رود و ترا کرد شناسرایی     IDاز هر بار خامو  و روشن شدن به حالت 

 گردد. توسط کاربر وارد نشود به حالت توزین باز نمی

 

خود را همواره به  ( IDد )دقت کنید ک IDیات تنظی  : در انجا  عمل نکته

دستگاه به حالت  IDخاطر بسپارید  زیرا در اثر عملکرد اشتباه یا فراموشی 

 رود. توزین نمی
 

 نحوه تنظیم کد کاربری
را  شتمارش کتل  دستگاه را روشن نموده در حالت شمار  ماکوآ کلیرد  

غیر  0فشار کلید  شود با ظاهر می NO=0 , YES=1 فشار دهید عبارت 

ظاهر شده   NEW IDشود که عبارت  فاال می  ID . 1فاال و با فشار کلید 

 باشد. دستگاه آماده دریافت کد شناسایی یک الی شش رقمی می
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می توان هر کردا  از عملیاتهرای فروق را     MC دراین حالت توسط کلید -

 کسر نمود.بصورت دداگانه حذف نمود و ف ط همان تاداد را از تادادکل 

در ضمن پس از کنترل آخرین شمار  انجا  شده و فشردن مجدد کلید  -

و  --PPصفحه نمایش وزن واحد تاداد مراتب شمار  را برا نمراد    کنترل

دهد در ایرن   صفحه شمار  کل تاداد مجموع کل شمار  را نمایش می

کل عملیات پاک میشود. و در صورتیکه کاربر  MCحالت با فشردن کلید 

   اهد ادامه عملیات شمار  را انجا  دهد و به منوی شرمار  بررود   بخو

 را فشار دهید. پاک بایستی کلید می
 

 ساعت و تقویم 
 مل میکنی : عدهت تنظی  قابلیت فوق به ترتیب زیر 

کنری  در حرین    دستگاه را از کلیدهای اصلی خامو  و سپس روشرن مری  

الرت دسرتگاه پرس از    را فشار دهید. در این ح پاکشمار  ماکوآ کلید 

 دهد. شمار  ماکوآ ساعت و ت وی  را نمایش می

در صفحه نمایشگر دابجا کررده   کنترل( را میتوان توسط کلید 0) dpن طه 

 و عدد مورد نظر را توسط کلید اعداد تنظی  نمود.

را فشار دهید تا کلیه تنظیمات  +M پس از تنظی  کلیه موارد مربوطه کلید

 ثبت شود.

 2ت وی  درحین کار   کلید کنترل را به مدت  -ت نمایش ساعتنکته : ده

 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
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 ر قطعهگاپراتوری درحالت شمارش
این دستگاه دارای قابلیت قطاه شمار در حد قطاات بسیار ریز و محردوده  

 2ه بر تروان   باشد. دهت شمار  قطارات مری   گر  می هزار خطا در حد 

 رو  زیر عمل کرد:

 

 

 

 

 

توده : در هنگا  شمار  دقت شود وزن قطاات مورد نظر بیشتر از یک 

 گر  باشد. 50گر  و حداقل وزن برای نمونه گیری بیش از 

 ()روش اولقطعات  ینمونه گیر

کره وزن واحرد ) وزن هریرک عردد قطاره ( آنهرا        دهت شمار  قطااتی

 :کنی  باشد به رو  زیر عمل می مشخص نمی

شرمار  کررده و روی تررازو     )عدد 40 (را حداقلتادادی از قطاات  -1

قرار دهید. در این حالت دستگاه تنها وزن مجموع کل قطاات را در قسمت 

 دهد. وزن نمایش می

را فشار دهیرد درایرن حالرت صرفحه شرمار  کرل        نمونه گیریکلید -2

.                                        دهررد. را نمررایش مرری  SANPLEعبررارت 

این حالت در  وارد کنید اعدادداد قطاات روی دستگاه را توسط کلید تا -3

 .شود تاداد وارد شده در قسمت وزن واحد نمایش داده می
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را فشار دهیرد درایرن حالرت دسرتگاه پرس از       نمونه گیریکلید  -3

محاسرربه  وزن واحررد را در قسررمت وزن واحررد و تاررداد قطاررات را  

 .می دهددرصفحه شمار  کل نمایش 

باشرد و   دراین حالت دستگاه آماده شمار  قطاات مورد نظر می -4

با قرار دادن قطاات روی دستگاه   تاداد آنها در صفحه شمار  کرل  

 .می دهدنمایش 

 

: در صورت انجا  عملیات فوق دستگاه تا خامو  نشدن کامل و یرا   1نکته

 انجا  عملیات ددید بر روی دستگاه  وزن محاسبه شده را در قسرمت وزن 

 دهد و آماده شمار  همان قطاات می باشد. واحد نمایش می

 

: هر چه تاداد قطاات نمونه گیری بیشرتر باشرد دسرتگاه از دقرت      2نکته

 بیشتری در شمار  برخوردار است.

 

 )روش دوم( شمارش از طریق وزن واحد

دهت شمار  قطااتیکه وزن واحد آنها مشخص می باشد به رو  زیر 

  : کنی  عمل می

در  direct  را فشار دهیرد درایرن حالرت عبرارت     وزن واحدید کل-1

 شود. صفحه شمار  کل نمایش داده می

وزن واحرد قطاره مرورد نظرر را برا دقرت وارد        اعدادتوسط کلید -2

 نمایید.
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 LEDدر این حالت با هر مرتبه بارگذاری و بره محرر روشرن شردن      -2

د نظرر را برا دفارات    دستگاه یک آالر  داده و تاداد مرور  STمربوطه بنا  

ثانیه  2برای   --PP در صفحه نمایشگر وزن واحد نماد  کند. بادی دمع می

دهنده مرتبه شرمار  قطاره    شود که عدد همراه آن نشان نمایش داده می

 باشد. مورد نظر می

دهیرد و  را فشار  شمارش کلدهت غیر فاال کردن قابلیت فوق کلید   -3

پراک کنیرد سرپس کلیرد      MCلید سپس مجموع شمار  شده را توسط ک

 LEDثانیه نگه داریرد خرامو  شردن     3داده و به مدت شمار  را فشار 

 باشد. به مانای غیر فاال شدن این قابلیت می  A.add مربوطه بنا 
 

 و حذف : کنترل 
این قابلیت بگونه ای می باشد که پس از انجا  عملیات شمار  قطارات و  

ملیات انجا  شده را تک تک کنترل و توان ع می MC قبل از فشردن کلید

در صورت نیاز یک شمار  خاص را خذف نمود که رو  آن بشرح زیرر  

 باشد. می

را فشار دهید در این حالت و پس از هر مرتبه فشردن ایرن   کنترلکلید  -

دهرد.   کلید دستگاه به ترتیب از ابتدا کل عملیات را  بررسی و نمایش مری 

به دهرت نمرایش مرحلره     --Addشگر نماد در این حالت صفحه وزن نمای

کل تاداد قطاره در آن مرحلره و صرفحه     شمار  قطاه و صفحه شمار 

 +Mمربوطره بنرا     LEDدهنرد و   وزن واحد نیز وزن واحد را نمایش می

 شود. روشن خامو  می
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شود که نشاندهنده ثبت عرددی   روشن می حافظه LEDدر این حالت  -2

 در حافظه دستگاه می باشد.

عملیات فوق را دهت کل قطاات مورد نظر تکرار کنیرد پرس از تمرا      -3

را فشار دهید در این حالت در قسمت وزن  شمارش کلکل قطاات کلید 

واحد تاداد دفاات عملیات شمار  و در قسمت شمار  کل دمع تارداد  

 شود. کل قطاات شمار  شده نمایش داده می

قطاات یا مشتریان دیگر دهت دلوگیری از خطا در عملیات فوق دهت -4

بایستی در پایان عملیات فوق ابتدا کلید شمار  کل و پس از نمرایش   می

 حافظره  LEDرا فشار دهید در این حالرت   MCنتیجه کل شمار  کلید 

 باشد. شود که نشاندهنده پاک شدن اعداد ثبت شده می خامو  می

 

 جمع کننده اتوماتیک
باشد با این تفراوت   د شمار  میقابلیت فوق همان قابلیت دمع کننده چن

شود که باعث باال رفتن سرعت عمل کاربر  که بصورت اتوماتیک انجا  می

 شود دهت استفاده از این قابلیت به رو  زیر عمل می کنی  :  می

 

ثانیه  3را به مدت  شمارش کلل در هنگا  عملیات شمار  کلید  -1

 A.addبنرا  مربوطره   LEDفشار داده و نگه داریرد در ایرن حالرت    

 شود. روشن می
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را مجددا فشار دهید دراین حالت دستگاه پس از انجرا    وزن واحدکلید -3

محاسبات آماده شمار  قطاات با وزن واحد مورد نظر می باشد و با قرار 

دادن قطاات روی دستگاه  تاداد آنها در صفحه شمار  کل نمرایش داده  

 شود. می

 

 حافظه 
باشد. به این  ذخیره وزن واحد کاال در حافظه میاین دستگاه دارای قابلیت 

توان وزن واحد کاالهای پر فررو  را در   صورت که توسط این قابلیت می

حافظه دستگاه ذخیره نمرود کره باعرث براالرفتن سررعت عمرل کراربر و        

 شود دهرت اسرتفاده از ایرن قابلیرت بره       دلوگیری از استهالک کیبرد می

 کنی  : رو  های زیر عمل می

 رد کردن وزن واحد در حافظه هاوا

را فشار دهید و سپس وزن واحد مورد نظرر را توسرط    وزن واحدکلید 

 وارد نمائید. اعدادکلید 

هید دراین حالت درا فشار کلید حافظه   و سپس کلید وزن واحدکلید 

 شود. در نمایشگر نمایش داده می PLUعبارت 

رد ودود دارد را که در سمت چپ کیب حافظه عدد کلید 10یکی از  

فشار داده  حافظه فشار دهید دراین حالت وزن واحد مورد نظر در کلید

 حافظه کافیست کلیدهنگا  شمار  آن قطاه شده ذخیره شده و در 
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و سپس قطاات مورد نظر را روی دستگاه قرار دهید مورد نظر را فشار 

 دهید.

تروان   مری که وزن واحد آنها نامالو  است  ییدهت وارد کردن کاالها

به رو  شمار  قطاه از طری  نمونره گیرری وزن واحرد را بدسرت     

را فشرار دهیرد و درایرن    کلیلد حافظله   در پایان نمونه گیری ه وآورد

مورد نظر عدد مورد نظر ذخیرره و قابرل    حافظه حالت با فشردن کلید

 باشد. استفاده می

دهت استفاده از وزن های واحد ذخیره شرده درحافظره هرا کافیسرت     

کره  اات مورد نظر را روی کفه قرار داده و سپس حافظه مورد نظر قط

را فشار دهید. دراین حالت  می باشد وزن واحد کاالی مورد نظرحاوی 

 شود. عدد وزن واحد در صفحه نمایشگر وزن واحد نمایش داده می
 

الک کیبررد و  هاستفاده از کلیدهای حافظه باعث ک  شدن است : نکتله 

 عمر آن می شود. در نتیجه باال رفتن
 

 بسته بندی : 
این دستگاه دارای قابلیت تنظی  دهت بسته بندی و آالر  تاداد ماینری از  

  در هنگرا  عملیرات شرمار  کلیرد     باشرد.  قطاات در هنگا  شمار  می

دهرت تایرین حرد     LO را فشار دهید. در این حالت عبارت  بسته بنلدی 
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 اعلداد حالت توسرط کلیرد    پائینی بسته بندی نمایش داده می شود در این

 حد پائینی بسته را وارد کنید.

دهت تایین حرد   HIرا فشار دهید در این حالت عبارت  بسته بندیکلید 

حد  اعدادشود.در این حالت توسط کلید  باالی بسته بندی نمایش داده می

 را برای ثبت فشار دهید. بسته بندید کنید و باد کلید اررا و باالی بسته

  تنظیمات فوق در صورتیکه تاداد قطاات مابین حد باالیی و پس از انجا

    دهنده تکمیل بودن دهد که نشان پایینی قرار گیرد دستگاه آالر  می

باشد.در هنگا  تنظی  محدوده فوق دقت کنید که همیشه  بندی می بسته

بایستی حد پائینی کوچکتر از حد باالیی باشد در غیر این صورت  می

 کند. نمیمل دستگاه درست ع

: دهت غیر فاال کردن تاداد بسته بندی یرک مرتبره دسرتگاه را از    نکته 

 خامو  و روشن نمائید.     کلید روی کیبرد
 

 جمع کننده چند شمارش :
باشد به این صورت  این دستگاه داری قابلیت دمع کننده چند شمار  می

قطارات را   که گاهی اوقات امکان دارد که بدلیل برخی مسائل نتروان کرل  

تارداد   -1کنری :   یکجا شمار  نمود دراین حالت به رو  زیر عمل مری 

را   M+کلیرد  قطاات را در هنگا  شمار  روی دستگاه قرار دهید سپس 

تارداد   --PP فشار دهید. در این حالت نمایشگر وزن واحد همراه برا نمراد  

 دهد. نمایش می  ثانیه 2حدوداً برای دفاات مرحله شمار  را
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