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 خریدار گرامی

 

کیلاوگر    50 باا ررییا    آزماا دستگاه منتخب شما ترازوی دیجیتال توزین صدر مدل 

میباشد که با به کارگیری پیشریته ترین تکنولوژی روز توسط شرک  مهندسی تاوزین  

صادرات طراحی و ساخته شده اس  . این دساتگاه دارای  صدر با سالها  سابقه و با ایده 

 گواهی نامه استاندارد ایران و قطعات داخلی آن دارای استاندارد بین المللی می باشد.

( می باشد. در طراحای بدناه از   SMDد الکترونیکی دستگاه ار نوع مدارات مجتمع )بر

نظار سانجیها در سااخ     نظرات و سالیق مشتریان بهره گیری شده و حتی االمکان این 

ساخته شده که در عین زیباایی و   ABSدستگاه مدنظر قرار گریته اس . بدنه از جنس 

 سبکی از استحکا  باالیی نیز برخوردار می باشد.

امید اس  شما خریدار گرامی از دستگاه راضی بوده و ماارا از پیشانهادات و انتقاادات    

 خود بهره مند نمائید.

 

 

 سپاسگزاریم.از اعتماد شما 

 

  



 در جدول زير خالصه می گردد.آزما پرينتردار  مشخصات سیستم ترازوی 

 شرح مشخصه

کیلوگرم 50 ظرفیت  

رمگ10 دقت  

+ کیلوگرم10 پارسنگ  

 50 × 40 ×( MAX   .52  =MIN=  72) ابعاد ترازو

 ابعاد کفه توزین
 44 31سینی لبه دار 
 39 5/29سینی تخت 

 محدوده تغییرات دمایی C ~ + 40 C 
Hz برق ورودی  50/ v  240 - 180  

ولت 6خشک سیلد اسید  نوع باطری  

%95 حد اکثر رطوبت  

 نکات مهم در نگه داری و استفاده مناسب از دستگاه

 

 نمائید.در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دستگاه خود دقت  -

 دقت کنید کابل برق در مسیر تردد و يا در برابر نور مستقیم خورشید قرار نداشته باشد.  -

در صورت کثیف شدن کفه توزين آن را از ترازو جدا نموده ، پس از شست و شوو و خشو      -

 کردن در جای خود قرار دهید.

یود سو س کفوه تووزين را     را خاموش کن چنانچه در حین کار، دستگاه دچار اختاللی شد،آن  -

خالی کرده، از عدم تماس آن با ديگر اشیاء مطمئن شويد. آنگاه دوباره دستگاه را روشن کنیود و  

 مطابق دستورهای داده شده در اين راهنما عمل نمائید.

 ننمائید.به هیچ وجه از الکل، بنزين و حالل های مشابه به منظور تمیز نمودن دستگاه استفاده   -

زمان قطع برق، از روشن گذاشتن بی دلیل ترازو خوودداری نمائیود. در صوورتیکه مودت     در   -

اموش اصولی، دسوتگاه را   زمان طوالنی به استفاده از ترازو نداريد، با استفاده از کلید روشن و خ

 خاموش کنید.
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 راه حل علت اشکال

سیستم در حین کار 
 خاموش می شود.

و یاا الکتریسیته سااکن  -
نوساااااانات شااااادید بااااارق 
باعااب بااروز اشااکا  در 
مااادارات الکترونیکااای و 
کنتااار  دساااتداه گردیاااده 

 است.

دستداه را خاموش کنید و پس از چند لحظه -
مجااااددار  ناااارا روشاااان نما یااااد. در  ااااورت 
برطااارش نشااادن باااا واحاااد خااادمات پاااس از 

 فروش شرکت تماس بدیرید.

دساااتداه درتاااوزین دارای 
 اختالش و خطا است.

اعاااداد مربوطاااه باااه وزن 
روی نمایشدر ثابت نبوده 

 و نوسان دارد.

کفااااه تااااوزین لاااارزش  -
 دارد.

 
 
 
 
 
اشااااااکا  در ماااااادارات  -

الکترونیکاااای و کنترلاااای 
 دستداه.

 از تراز بودن سیستم مطم ن شوید. -
سیستم در معرض باد مستقیم کولر یا پنکاه  -

 قرار دارد، مح  سیستم را تغییر دهید.
شاا   بااا کفااه تماااس نداشااته دقاات کنیااد هاای   -

 باشد.
دقت کنید های  ماایعی درون تارازو ریختاه  -

 نشود.
باااا واحاااد خااادمات پاااس از فاااروش شااارکت  -

 تماس بدیرد.

پااااااس از روشاااااان شاااااادن 
دسااتداه عبااارت نااا مف ااوم 

روی نمایشاااااادر ظاااااااهر      
مااای شاااود و عملیاااات راه 
 اندازی انجام نمی گردد.

 
 
 
 

چاااااااااااااپدر هیچدونااااااااااااه 
 نمیكند.اطالعات را چاپ 

 
 
 
 
 
 
 

نحااوه ات اااحت  ااحی  
 نیست.

 چاپدر  ماده نیست -

سیسااتم و دسااتداه هااای جااانبی را خاااموش  -
 کنید.

 سیستم را دوباره روشن کنید. -
در  ورت مشاهده مجدد اشکا ،سیستم را  -

خااااموش نماااوده، باااا واحاااد خااادمات پاااس از 
فااروش شاارکت و یااا نمایناادگی هااای فااروش 

 تماس حا   نما ید.
استفاده از مندرجات راهنما نحوه ارتباط با  -

 میان چاپدر و دستداه را كنتر  كنید.
از روشن بودن، وجود كاغذ و قرار داشتن  -

( چاااااااپدر  ONLINEدر وضااااااعیت  ماااااااه ) 

 مطم ن شوید.

ارتباااااااط میااااااان رایانااااااه 
شخ ي و ترازو برقارار 

 نمیشود
داده  NODATAیاااا پیغاااام 

 میشود

اشااااااکا  در ماااااادارات  -
ی و کنترلاااای الکترونیکاااا

 دستداه.
نحااوه ات اااحت  ااحی  

 نیست.
 
 

تنظیماااااات نااااارم افااااازار 
  حی  نمیباشد.

با واحد خدمات پس از فروش شاركت تمااس 
 بدیرید

كاب  رابط میان دستداه و رایانه شخ اي را 
  زمایش كنید.

از  ااااحت درگاااااه سااااي رایانااااه اطمینااااان 
 حا   كنید.

 بدیرد.با واحد خدمات پس از فروش شركت تماس 

را در نااارم افااازار فشاااار  DEFAULLدكماااه 

 دهید.
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 مالحظات

 

 

 

   نکات 

 ترازو  را باید روی یک سطح صاف و بدون لرزش قرار دهید. -

 ترازو  را از تغییرات ناگهانی و دمای شدید دور نگهدارید. -

 . ترازو  را در محل خشک نگه دارید -

بادهای شدید تند ناشی از پنکاه و کاولر و همیناین در    وزش ترازو  را در معرض  -

 معرض نور آیتاب قرار ندهید.

  .برق دستگاه را از یک پریز جداگانه تهیه نمائید  -

ترازو  را در صورت امکان دور ازکابل های ولتاژ قوی و هر منبع ولتاژی که باعث  -

 نویز الکتریکی میشود نگهدارید.

 هنگا  تمیز کردن ترازو از ورود آب به داخل ترازو جلوگیری کنید. -

برای استفاده از دستگاه و طول عمر بیشتر باطری بهتر اس  در ابتدا، دستگاه حداقل  -

 ساع  با برق کار کند . 12

جه  جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه از قرار دادن اشیاء که وزن آنها بیش از  -

 جدا پرهیز کنید.رریی  ترازو میباشد 

 ب نبیند.یستون نمایشگر ترازو را با احتیاط نصب کنید تا کابل رابط درون آن آس -

آزمتا   متلل   تترازوی اكکفروي کت   این راهنما حاوی اطالعات الزم برای استفااهه حتح ا از  

اطالع از مااه این راهنما اسفااهه از هسفگاه را آسان و عمر هسفگاه را طتالالي  تتر   م باشل. 

 ( 41) ورژن   م  کنل.
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جدول ذيل اشکاالت احتمالی در کار با دستگاه و راههوای برطورن نموودن هور يو  را نشوان       

میدهد. در صورتی که با استفاده از اين جدول موفق به رفع مشکل نشديد بالفاصوله دسوتگاه را   

 خاموش کنید و با واحد خدمات پس از فروش و يا نمايندگی های فروش تماس بگیريد.

 رفع اشکال احتمالي
 راه حل علت اشکال

اشکا  در مسیر برق  - دستداه روشن نمی شود
 ورودی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوختن فیوز روی بدنه  -

دستداه یا ش  بودن در جا 
 فیوزی

اشکا  در مدارات  -
 دستداه کنترلی  لکترونیکی وا

دوشاخه و پریز برق را ج ت رفع هر  -
 گونه اشکا  بررسی نما ید.

کاب  برق را از نظار پوسایدگی، پاارگی  -
 و قطعی بازدید نما ید.

ات ا  کاب  به دساتداه را بررسای کنیاد  -
 و از محکم بودن  ن مطم ن شوید.

در  ااورتیکه باارق شاا ر قطااع شااده و  -
نماید دستداه از باطری داخلی استفاده می 

ممکاان اساات باااطری خااالی شااده باشااد تااا 
و ااا  مجااادد بااارق شااا ر و شاااار  کامااا  
باطری، تأم  کنید سپس دستداه را دوباره 

 کنتر  کنید.
فیااااوز سااااوخته را بااااا فیااااوز شیشااااه ای  -

 مناسب تعویض نما ید.
 درجافیوزی را محکم کنید. -
با واحاد خادمات پاس از فاروش شارکت  -

 تماس بدیرید. 

 پایاااااااان پاااااااس از دساااااااتداه
شااامارش معکاااوس نوساااان 

 وزن دارد.

کفه توزین لرزش دارد. -  
 
 
 
 
 
 
 
 

اشکا  در مدارات  -
دستداهکنترلی لکترونیکی ا  

در معارض بااد مساتقیم کاولر یاا  دستداه -
پنکاااه قااارار دارد، محااا  سیساااتم را تغییااار 

 دهید.
در معااارض منباااع ناااویز مانناااد  دساااتداه -

دساااتداه ای فرساااتنده و گیرناااده بااای سااایم 
 قرار دارد.

نوساااانات شااادید در بااارق ورودی وجاااود 
دارد تو ااایه مااای شاااود از تثبیااات کنناااده 

 ولتا  استفاده کنید.
باواحد خدمات پس از فروش شرکت 

 تماس بدیرید.
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دق  کنید کد خود را همواره به خاطر بسپارید زیرا   ID: در انجا  عملیات تنظیم  نکته

 دستگاه به حال  توزین نمیرود. IDدر اثر عملکرد اشتباه یا یراموشی کد 

 

 نحوه تنظیم کد کاربردی

را فشوار میودهیم    قیمتت اابتت  و س س کلید   = دستگاه را روشن نموده و ابتدا کلید

غیر فعوال و بوا    صفرظاهر میشود با فشار دادن کلید  NO = 0و   YES = 1عبارت 

ظاهر شده و دستگاه آمواده   NEW IDفعال میشود که عبارت    ID 1فشار دادن کلید 

 رقمی میشود. 6الی  1دريافت کد شناسايی 

را فشار دهید  در اين صورت در  = پس از وارد کردن کد مورد نظرتوسط کلیداعداد کلید 

روی صوفهه نمواي      ENTER IDنمودن دسوتگاه عبوارت   موقع خاموش و روشن 

 ظاهر میشود با وارد کردن کد صهیح دستگاه فعال میشود.
 

: جهت غیرفعال کردن قابلیت کد کاربری عملیات تنظیم کد کاربری را انجام دهید و  نکته

را فشوار   صوفر را نماي  میدهد کلیود    NO = 0و  yes=1در مرحله ای که دستگاه  

 دهید.
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 راهنمای نصب 
 

ابتدا اليه چسب دوطرفه ای که روی سینی انتقال تعبیه شده را جدا نموده و پشت سینی  -

 .کنیددر مهل عالمت گذاری نصب  را استیل که دارای عالمت میباشد

سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن شويد که سینی بطور کامل در مهل خود  -

 قرار گرفته باشد.

دستگاه را در مهل مناسبی قرار داده و با تنظیم پايه ها توسط حباب تراز آن را توراز   -

 شود.    است پايه ها تا حد امکان کم باز شوند تا از لرزش جلوگیرینمايید. برای اين کار بهتر 

 . تا کابل رابط درون آن آسیب نبیندستون نمايشگر را با احتیاط در مهل تعبیه شده قرار دهید  -

کابل دستگاه را به مهل مخصوص آن متصل و دو شاخه ترازو را به برق شوهر متصول    -

 کنید و ترازو را روشن کنید دستگاه پس از تستهای داخلی آماده کار میباشد.

 

 ملحقات قابل افزايش

 کاور بدنه -1

 کاور نمايشگر -2

 پرينتر -3
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 راهنمای استفاده

 روشن خاموش کردن

دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق، کلید سومت راسوت تورازو را در    برای روشن کردن 

 حالت روشن قرار دهید. دستگاه پس از تست های داخلی آماده کار می باشد.

روی صفهه کلید به منظور روشن وخاموش نموودن نمايشوگر    ON/OFF: کلید  نکته

طری کوار  بوا میباشد وبه منظور جلوگیری از مصرن زياد ) خصوصاً زمانی که دستگاه با 

 شده است.  همیکند ( تعبی
  

 توزین ساده :

برای توزين ساده کاال، کافیست آنرا روی سینی ترازو قرار دهید در اين حالت دستگاه به 

 را روی نمايشگر وزن ، نماي  میدهد. کرده و آناندازه گیری را ی  وزن طور اتومات
 

 محاسبه قیمت کاال :

پس از انجام توزين ساده بايستی بهای هر کیلو توسط کلیدهای عوددی يوا    برای اين کار

کلیدهای حافظه به دستگاه وارد شود در اين حالت بهای هر کیلو بر روی صفهه نمواي   

ظاهر شده و  قیمت کل به صورت خودکار مهاسبه و بر روی صفهه قسمت قیمت واحد 

 قیمت کل کاال نماي  داده می شود.

: در زمانهای نسبتاً طوالنی ) بیش از یک ساع  ( که دساتگاه بالاساتفاده اسا .    نکته 

 بهتر اس  دستگاه از کلید اصلی خاموش گردد.
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 نحوه واردکردن نام کاالها

 رافشار دهید. حافظهو چاپ و  =ابتدا به ترتیب کلیدهای  -1

 حافظه ( را فشار دهید. 28س س کلید حافظه مورد نظر ) يکی از  -2

توسط کلیدها که حاوی حرون الفبا مشخص شده در کیبرد زيور میباشوند نوام کواالی      -3

 را فشار دهید. چاپ مورد نظر را تايپ کرده و در انتها کلید

 صرفه جویي

مشخص کردن حالت نمايشگر در زمانیکه دستگاه بالاستفاده میباشد از روش زير يکی به منظور 

 .از حاالت را انتخاب نمائید

 را فشار دهید. =و   حافظهو  = به ترتیب کلیدهای   ابتدا -1

)کلید اعداد( يکی از حاالت نمايشگر را  3تا  1در اين حالت با فشردن يکی از کلیدهای  -2

 را فشار دهید. = انتخاب کنید و کلید

 يکی از زمانهای مورد نظر را انتخاب نمائید. 5و  3و  1س س توسط کلیدهای  -3

 

 ID MODEکاربرد کد شناسایي و نحوه تنظیم آن 

کاربرد کد شناسايی به اين صوت میباشد که کاربر میتواند يو  کود شو  رقموی را بوه      

بوار خواموش و روشون     صورت رمز به دستگاه بدهد در اين صورت دستگاه پس از هر

میرود و تا کد شناسايی کاربر وارد نشود دستگاه به حالت توزين بواز   IDشدن به حالت 

 نمیگردد.
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  جهت انتخاب کارکرد دستگاه با پرينتر يا کام یوتر میباشد که توسط کلیودهای   5کلید :

 میتوان حالت مورد نظر را انتخاب نمود. 1و   0

 عملکرد کلیدها در پرینتر

 استفاده از حرون الفبا از تصوير کیبرد درج شده در زير استفاده نمايید.جهت  -1

 /  آ  1 /  ب  2 /  ت  3 /  ج  4 /  چ  5 /  ح  6 /  خ  7  + پ

 /  د  8 /  ر  9 /  ز  10 /  ز  11 / س  12 / ش  13 / ص  14  ث  ×

 ط /15 /  ظ  16 /  ع  17 /  غ  18 /  ن  19 /  ق  20 / ک  21  ذ ÷

 /  گ  22 /  ل  23 /  م  24 /  ن  25 /  و  26 /  ه  27 /  ی  28  ژ -

 جهت ايجاد فاصله بین حرون استفاده میشود. 00کلید  -2

 اخرين حرن وارد شده پاک میشود. پاکدر صورت تايپ اشتباه با فشردن کلید  -3

 میتوان به منوی اصلی تنظیم پرينتر برگشت. کنترلتوسط کلید  -4

 

 دستگاه با کامپیوتر ارتباط سریال

دستگاه آزما قابلیت اتصال به کام یوتر را از طريق پرت سريال دارد جهت اجرای اين موورد بوا   

 خدمات پس از فروش يانماينده مربوطه تماس حاصل فرمائید.
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 جمع قیمت چند کاال 

ال برای مهاسبه قیمت چند قلم کاالی وزن شده ، کافیست پس از مهاسبه قیمت هور کوا  

را فشار دهید. بدين ترتیب ارزش کواال در حافظوه دسوتگاه ذخیوره      حافظه مشتریکلید 

 PPمیشود. حال اگر اينکار برای کاالهای بعدی تکرار شود، درانتها صفهه وزن حرون 

کاال ( و در صفهه قیمت کل مجموع قیمت  16همراه با تعداد کاالهای جمع شده )حداکثر 

 کاالی فروخته شده به مشتری را خواهیم داشت. 
 

 جمع مبلغ اابت 

برای فروش کاالهايی با قیمت ثابت مثال )کم وت( ابتدا قیمت آنرا توسط کلیدهای اعداد 

را فشار دهید سو س توسوط کلیود     مت اابتقیيا کلیدهای حافظه وارد کرده س س کلید 

را جهت ثبت فروش کاال در عملیات  حافظه مشتریاعداد تعداد کاال را وارد کرده و کلید 

 فروش فشار دهید.
 

 کنترل کاالی فروخته شده 

اين دستگاه میتواند پس از مهاسبه کاالهای فروخته شده به ي  مشتری برای جلوگیری 

ت  ت  کاالها را با وزن قیمت واحد و قیمت واحد و قیموت کول    از اشتباهات احتمالی

لغ ثابت يا وزنی ( با هر بار بکنترل نمايد. برای اين کار پس از مهاسبه مجموع کاال ) با م

 LEDعملیات مهاسبه تکرار میشود. هنگوام انجوام ايون عمول     کنترل کلید  نفشار داد

 ش میشود.مربوط به حافظه به صورت چشم  زدن روشن و خامو
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 حذف کردن محاسبات

میتوان کاالی موورد   کنترلجهت حذن ي  کاال به اينصورت عمل میکنیم با فشار کلید 

تنها کواالی موورد    حذفنظر را برروی نمايشگر مشخص کرد دراين حالت با فشار کلید 

نظر حذن میشود. جهت حذن کل فروش ي  مشتری به اين صورت میباشد که با فشار 

 کل فروش مشتری مورد نظر حذن میگردد. حذفو کلید کل فروش کلید 
 

 محاسبه باقیمانده پول مشتری

و سپس مبلغ دریاایتی   پرداختيبرای محاسبه باقیمانده پول مشتری کاییس  ابتدا کلید 

از مشتری را از طریق کلیدهای عددی وارد نمائیاد. در ایان حالا  صافحه وزن نشاان      

م  واحد نشان دهنده باقیمانده پول مشتری و صفحه قیم  دهنده پول مشتری ، صفحه قی

 کل نشاندهنده مجموع حساب کاالی مشتری می باشد 
 

ریاال باشاد ومبلاغ پرداختای از طارف      25000: اگر مجموع حساب یک مشتری مثال

ریال مبلغ قابل پرداخا     5000 ریال باشد با انجا  عملیات باال عدد  30000 مشتری

 که نمایش داده می شود.به مشتری می باشد 
 

 پارسنگ

جهت پارسنگ کردن، ظرن خالی را بر روی سینی ترازو قرار داده و کلید پارسنگ را 

حال اگر ظرن خالی فشار دهید در اين حالت نمايشگر وزن مقدارصفر را نشان می دهد.   
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چنانیاه  روشن شدن چراغ سبز پرینتر نشان دهنده اماده به کار بودن پرینتر اس  -3

کلید چاپ بر روی صفحه کلید را یشار دهید دستگاه پرینتر شروع باه کاار خواهاد    

 کرد.

روشن شدن چراغ قرمز رنگ برروی پرینتر نشانگر در حال اتما  بودن کاغذ آن -4

 اس  که در حال  عادی باید خاموش باشد.

 نحوه تنظیم پرینتر 

پس  را فشار دهید. چاپو  = کلیدهایبتدا به ترتیب اجهت ورود به منوی تنظیم چاپگر 

 از ورود به منوی فوق میتوان توسط کلیدهای زير تنظیمات مربوط را انجام داد.

: در انتها تنظیم هرپارامتر از کلیدهای زير با فشردن کلید چاپ تنظیمات در دستگاه ذخیره  نکته

 میشود.

 میتووان بوا حورون الفبوا      جهت تنظیم پیغام ابتدای فاکتور میباشد به صورتیکه : 1کلید

 پیغامی را در باالی فاکتور درج نمود.

  جهت تنظیم شماره تلفن در باالی فاکتور میباشد که میتووان شوماره تلفون را     2کلید  :

 توسط اعداد کیبرد وارد نمود.

 جهت تنظیم شماره ترازو ) کاربرد در فروشگاههايی که بیشوتر از يو  تورازو     3کلید :

 میتوان توسط کلید اعداد شماره ترازو را انتخاب نمود. دارند.( میباشد که

  جهت تنظیم پیغام انتهای فاکتور با استفاده از حرون الفبا پیغام انتهای فواکتور   4کلید :

  را وارد نمائید.
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 آالرم هشدار دهنده باطری

شاارژ بااطری از حاد     این هشدار بصورت صدای بوق ممتد شانیده میشاود. هنگامیکاه   

استاندارد خود کمتر شود صدای بوق شنیده می شود در این حال  نبایاد از دساتگاه باا    

 عد  توجه به این مورد باعث کوتاه شدن عمر باطری می شود. باطری تنها استفاده کرد.

 نحوه تنظیم ساعت و تقویم 

 جه  تنظیم ساع  به روش زیر عمل می کنیم.

 را یشار دهید.   صفحهو      = در حال  توزین به ترتیب کلیدهای  -

 و کلیدهای اعداد زمان را تنظیم کنید. کنترلسپس با کلیدهای -

 تنظیمات انجا  شده را در دستگاه ثب  کنید.  =  کلید باپس س-

 

 نحوه دیدن ساعت و تاریخ 

 تا تقویم و ساع  را مشاهده کنید. یشار دهید. را  صفحهسپس کلید   =ابتدا کلید 

 سخت افزاری پرینترطریقه نصب  

ابتدا پرینتر و ترازوی خود را خاموش کنید.سپس کابل مربوطه به پرینتار را باه   -1

محل مخصوص که در زیر ترازو تعبیه شده اس  وصل کنید و عیناا هماین کاار را    

 برای پرینتر انجا  دهید. 

 حال ترازو را روشن کرده و بعد از آن پرینتر را روشن کنید.-2
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نشاان   به صورت منفای را وزن پارسنگ شدهصفحه وزن مقداری  روی کفه برداردرا از 

 به حال  اول باز  میگردد.    پارسنگمی دهد که مجدداً با یشار کلید 

 تنظیم صفر 

چنانیه در حین کار بدون اینکه کاالیی بر روی کفه ترازو باشد صفحه وزن عددی غیر 

 صفحه وزن صفر خواهد شد.  صفراز صفر را نشان دهد با یشار کلید 
 

 محاسبه فروش روزانه

مجموع یروش روزانه دستگاه نمایش داده مای شاود در     کل فروش و  =کلید   یشاربا 

این حال  صفحه وزن، تعداد یروش و صفحه قیم  واحد و قیم  کال، مجماوع یاروش    

 روزانه را به ما نشان می دهد. 

 

نکنایم میتاوانیم در پایاان هفتاه یاروش       اگر محاسبات یروش روزانه را حذف: 1تذکر

 هفتگی و درپایان هرماه یروش ماهانه را درحایظه داشته باشیم.

 

مربوط به سه مشاتری جداگاناه میباشاد و باا      3و 2و  1های LED: سه عدد  2تذکر

کلید  مشتری روی صفحه کیبرد میتوان از حساب هر مشتری به حساب بعدی ری  اگر 

مربوط به حایظاه هماان   LEDمشتری عدد ثب  شده باشد  3ن در حایظه هرکدا  از ای

 مشتری روشن میشود.
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 حافظه 

حایظه غیر مساتقیم جها  نگهاداری      280 حایظه مستقیم و   28 این دستگاه دارای 

 قیم  واحد کاال می باشد.

الك کیبرد و در نتیجاه بااالریتن   ه: استفاده از کلیدهای حایظه باعث کم شدن است نکته

 عمر آن میشود.

 

 حافظه مستقیم

برای ثب  قیم  واحد کاال در حایظه مستقیم ابتدا قیم  واحاد را وارد نماوده و ساپس    

را یشار دهیاد. حاال بارای نشاان       28تا     1و یکی از کلیدهای شماره  حافظهکلید  

 انتخاب شده را یشار دهید.  28تا     11دادن قیم  ثب  شده کاییس  کلید شماره 

 

 حافظه غیر مستقیم

 برای واردکردن قیم  به حایظه های غیرمستقیم به ترتیب زیر عمل  می کنیم. 

 قیم  واحد را توسط کلید اعداد وارد کنید. -

 رایشار دهید. حافظهکلید  -

 رایشار دهید.  صفحهکلید  -

 را یشار دهید.) کلیدهای عددی (   9تا  0یکی از کلیدهای  -

 یشار دهید.را  28تا  1یکی از کلیدهای  -
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 ماشین حساب 

را یشار می دهیم در این حال  دساتگاه وارد حالا  ماشاین     ماشین حساب ابتدا کلید 

 حساب شده اس  و با کلیدهای:

 : باقیمانده - + : جمع : کنترل  : قیم  ثاب   : اجرا= 

 عملیات خود را انجا  میدهد.

 

 :  در این حال  دستگاه هییکدا  از عملیات وزن را انجا  نمی دهد. 1تذکر

 را یشار بدهیم. وزن:  برای بازگش  به حال  توزین کاییس  کلید  2تذکر

 نحوه استفاده از باطری

 ول  می باشد. 6دارای باطری   AZMA  ترازوی مدل

باطری ترازو که در کنار صفحه نمایش می باشاد و   LEDدر هنگا  استفاده از باطری 

 مشخص شده اس  روشن می شود.+    - با عالم  

ساع  میباشد.  8ساع  و در حال  کارکرد  11مدت استفاده از باطری در حال  نرمال 

صافحه   برای استفاده بهتر و بیشتر از باطری در مواقع غیر ضاروری توساط کلیاد   

  نمایشگر را خاموش نمائید.

 می باشد.  ساع  12زمان شارژ اولیه برای دستگاه حدود :  تذکر
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 نمونه گیری قطعات

 برای اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید.

 را یشار دهید. شمارش کلید-

 را یشار دهید. نمونهکلید -

 تعدادی از قطعات را روی کفه بگذارید. -

 تعداد قطعات را وارد کنید -

یشار دهید دستگاه وزن واحد را محاسبه نماوده و ضامن نماایش در     را=        کلید  -

 قسم  وزن آماده شمارش قطعات مورد نظر میباشد.

با قراردادن قطعات روی کفه تعداد آنها محاسبه شده و در قسم  قیم  کال نماایش    -

 داده میشود.

موناه  : برای انجا  عملیات نمونه گیری هر چقدر  تعداد قطعاات شامارش شاده ن    تذکر

 اولیه بیشتر باشد عملیات شمارش دقیق تر صورت میگیرد.

 استفاده از قابلیت بسته بندی

میتوانید تعداد قطعات بسته بندی را وارد نمایید. بارای   بسته بندیبا یشاردادن این کلید 

 اینکار به ترتیب زیر عمل نمایید:

 رایشار دهید. بسته بندیکلید  -1

 عدد 1000وارد نمایید . به طور مثال : تعداد قطعات هر بسته را -2

را بزنید از این لحظه در صورتیکه تعداد قطعات شمارش شده مساوی یاا  =     کلید -3

 بزرگتر از عدد وارد شده باشد دستگاه با زدن بوق ممتد االر  میدهد.
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 طریقه استفاده از حافظه های غیر مستقیم

 را یشار دهید. صفحهابتدا کلید   -1

 را یشار دهید.  9تا     0  صفحه مورد نظر یکی از کلید های  -2

 را یشار دهید. 28تا  1 شماره یکی از کلیدهای -3

 پراتوری در حالت شمارشگر قطعه وارد شدن به مد شمارشگر ا

به اين مد وارد شويد در اين حالت صفهه نمايشگر بصوورت   شمارشبا فشار دادن کلید 

زير نشان داده میشود. در قسمت نمايشگر وزن تا زمانیکه واحدی تعريف نشود عبوارت  

 (( نماي  داده میشود.-----))

 واردکردن وزن واحد

 برای اينکار به ترتیب زير عمل نمايید.

 را فشار دهید. شمارشکلید  -1

 دهید. را فشار وزن واحدکلید  -2

 س س وزن نمونه را با دقت دورقم اعشار به گرم وارد نمايید. -3

 را فشار دهید. =کلید  -4

 دستگاه وارد وضعیت شمارش شده و اماده شمارش قطعاتی با وزن وارد شده می باشد.

با قراردادن قطعات روی کفه ترازو تعداد قطعات در قسمت قیموت کول نمواي      -5

 .داده میشود
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