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 گروه صنعتي صدر
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 صفحه عنوان

 1 نكات

 2 راهنماي نصب

 3 توزين ساده

 3 محاسبات قيمت كاال

 4 پارسنگ ) صفر(

 4 تنظيمات پرينتر

 5 نحوه ثبت مشخصات كاال در حافظه

 7 نحوه تنظيم ساعت و تقويم

 7 فروش و جمع قيمت چند كاالي وزني

 8 ثابتفروش و جمع كاالهايي با قيمت 

 9 تصحيح عمليات فروش

 9 محاسبه باقيمانده پول مشتري 

 10 رش كل فروشاگز

 11 ( saving modeصرفه جويي ) 

 11 ( ID MODEكاربرد كد شناسايي و نحوه تنظيم آن ) 

 12 تنظيم كد كاربردي

 13 رفع اشكاالت احتمالي

 
 



 خالصه مي گردد.در جدول زير آزما پرينتردار  مشخصات سيستم ترازوي 

 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

 

 در حفظ و نگهداري كارت گارانتي دستگاه خود دقت نمائيد. -

 خورشيد قرار نداشته باشد. دقت كنيد كابل برق در مسير تردد و يا در برابر نور مستقيم  -

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

 كردن در جاي خود قرار دهيد.

را خاموش كنيود سو س كفوه تووزين را      چنانچه در حين كار، دستگاه دچار اختاللي شد،آن  -

شويد. آنگاه دوباره دستگاه را روشن كنيود و  خالي كرده، از عدم تماس آن با ديگر اشياء مطمئن 

 مطابق دستورهاي داده شده در اين راهنما عمل نمائيد.

 ننمائيد.به هيچ وجه از الكل، بنزين و حالل هاي مشابه به منظور تميز نمودن دستگاه استفاده   -

مودت   در زمان قطع برق، از روشن گذاشتن بي دليل ترازو خوودداري نمائيود. در صوورتيكه     -

اموش اصولي، دسوتگاه را   زمان طوالني به استفاده از ترازو نداريد، با استفاده از كليد روشن و خ

 خاموش كنيد.

 

15 



 راه حل علت اشکال

سیستم در حین کار 
 خاموش می شود.

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

گردیاااده کنتااار  دسااات اه 
 است.

دست اه 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 ب یرید.

دسااات اه درتاااوزین دارای 
 اختالش و خطا است.

اعاااداد مربوطاااه باااه وزن 
روی نمایش ر ثابت نبوده 

 و نوسان دارد.

کفااااه تااااوزین لاااارزش  -
 .دارد

 
 
 
 
 
اشااااااکا  در ماااااادارات  -

الکترونیکاااای و کنترلاااای 
 دست اه.

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

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

 باشد.
دقت کنید هایب ماایعی درون تارازو ریختاه  -

 نشود.
واحاااد خااادمات پاااس از فاااروش شااارکت باااا  -

 تماس ب یرد.

پااااااس از روشاااااان شاااااادن 
دساات اه عبااارت نااا مف ااوم 

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

 
 
 
 

چاااااااااااااپ ر هیچ ونااااااااااااه 
 اطالعات را چاپ نمیكند.

 
 
 
 
 
 
 

نحااوه ات اااحت  ااحی  
 نیست.

 چاپ ر  ماده نیست -

جااانبی را خاااموش سیسااتم و دساات اه هااای  -
 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.
با استفاده از مندرجات راهنما نحوه ارتباط  -

 میان چاپ ر و دست اه را كنتر  كنید.
شن بودن، وجود كاغذ و قرار داشتن از رو -

( چاااااااپ ر  ONLINEدر وضااااااعیت  ماااااااه ) 

 مطم ن شوید.

ارتباااااااط میااااااان رایانااااااه 
شخ ي و ترازو برقارار 

 نمیشود
داده  NODATAیاااا پیغاااام 

 میشود

اشااااااکا  در ماااااادارات  -
الکترونیکاااای و کنترلاااای 

 دست اه.
نحااوه ات اااحت  ااحی  

 نیست.
 
 

تنظیماااااات نااااارم افااااازار 
  حی  نمیباشد.

واحد خدمات پس از فروش شاركت تمااس با 
 ب یرید

كاب  رابط میان دست اه و رایانه شخ اي را 
  زمایش كنید.

از  ااااحت درگاااااه سااااي رایانااااه اطمینااااان 
 حا   كنید.

 با واحد خدمات پس از فروش شركت تماس ب یرد.

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. -

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

 ترازو  را در محل خشک نگه دارید . -

ترازو  را در معرض بادهای شدید تند ناشی از پنکه و کولر و همچنیی  در معیرض    -

 نور آفتاب قرار ندهید.

  .برق دستگاه را از یک پریز جداگانه تهیه نمائید  -

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

 نویز الکتریکی میشود نگهدارید.

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

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

 ساعت با برق کار کند . 12

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

 ظرفیت ترازو میباشد جدا پرهیز کنید.

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

 

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

م باشل. اطالع از مااه این راهنما اسفااهه از هسفگاه را آستا  و عمتر هستفگاه را    پرینفرهار 

 طوالن  تر م  کنل.

 

1 



 راهنمای نصب 

ابتدا اليه چسب دوطرفه اي كه روي سيني انتقال تعبيه شده را جدا نموده و پشت سيني  -

 .كنيددر محل عالمت گذاري نصب  را داراي عالمت ميباشداستيل كه 

سيني ترازو را روي ترازو قرار دهيد و مطمئن شويد كه سيني بطور كامل در محل خود  -

 قرار گرفته باشد.

دستگاه را در محل مناسبي قرار داده و با تنظيم پايه ها توسط حباب تراز آن را توراز   -

 شود.    پايه ها تا حد امكان كم باز شوند تا از لرزش جلوگيري استنماييد. براي اين كار بهتر 

  .تا كابل رابط درون آن آسيب نبيندستون نمايشگر را با احتياط در محل تعبيه شده قرار دهيد  -

كابل دستگاه را به محل مخصوص آن متصل و دو شاخه ترازو را به برق شوهر متصول    -

 پس از تستهاي داخلي آماده كار ميباشد.كنيد و ترازو را روشن كنيد دستگاه 

 

 ملحقات قابل افزايش

 كاور بدنه -1

 كاور نمايشگر -2

 

 راهنمای استفاده

 روشن خاموش کردن

براي روشن كردن دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق، كليد سومت راسوت تورازو را در    

 باشد.حالت روشن قرار دهيد. دستگاه پس از تست هاي داخلي آماده كار مي 
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جدول ذيل اشكاالت احتمالي در كار با دستگاه و راههواي برطورن نموودن هور يو  را نشوان       

ميدهد. در صورتي كه با استفاده از اين جدول موفق به رفع مشكل نشديد بالفاصوله دسوتگاه را   

 خاموش كنيد و با واحد خدمات پس از فروش و يا نمايندگي هاي فروش تماس بگيريد.

 ليرفع اشکال احتما
 راه حل علت اشکال

اشکا  در مسیر برق  - دست اه روشن نمی شود
 ورودی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوختن فیوز روی بدنه  -

دست اه یا ش  بودن در جا 
 فیوزی

اشکا  در مدارات  -
 دست اه کنترلی  لکترونیکی وا

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

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

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

در  ااورتیکه باارق شاا ر قطااع شااده و  -
دست اه از باطری داخلی استفاده می نماید 
ممکاان اساات باااطری خااالی شااده باشااد تااا 
و ااا  مجااادد بااارق شااا ر و شاااار  کامااا  

دست اه را دوباره باطری، تأم  کنید سپس 
 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 ب یرید. 

 پایاااااااان پاااااااس از دسااااااات اه
شااامارش معکاااوس نوساااان 

 وزن دارد.

کفه توزین لرزش دارد. -  
 
 
 
 
 
 
 
 

اشکا  در مدارات  -
دست اهکنترلی لکترونیکی ا  

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

 دهید.
در معااارض منباااع ناااویز مانناااد  دسااات اه -

دسااات اه ای فرساااتنده و گیرناااده بااای سااایم 
 قرار دارد.

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

 کنید. ولتا  استفاده
باواحد خدمات پس از فروش شرکت 

 تماس ب یرید.
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دقت کنید کد خود را همواره به خاطر بسپارید زیرا   ID: در انجام عملیات تنظیم  نکته

 دستگاه به حالت توزی  نمیرود. IDدر اثر عملکرد اشتباه یا فراموشی کد 

 

 نحوه تنظیم کد کاربردی

 را فشار ميدهيم   ابتدا كليد  -1

 NO = 0و   YES = 1را فشوار ميودهيم عبوارت     قیمت ثابتس س كليد  -2

فعوال    ID 1غير فعال و با فشار دادن كليود   0ظاهر ميشود با فشار دادن كليد 

ظاهر شده و دستگاه آماده دريافت كد شناسايي  NEW IDميشود كه عبارت  

 رقمي ميشود.  6الي  1

 را فشار دهيد  تنظیمد كليد پس از وارد كردن كد مورد نظرتوسط كليداعدا -3

روي صوفحه    ENTER IDحال پس از خاموش و روشون كوردن دسوتگاه عبوارت     

 نمايش ظاهر ميشود با وارد كردن كد صحيح دستگاه فعال ميشود.

 

: جهت غيرفعال كردن قابليت كد كاربري عمليات تنظيم كد كاربري را انجام دهيد و  نکته

 را فشار دهيد. 0را نمايش ميدهد كليد   NO=  0و  yes=1در مرحله اي كه دستگاه  
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روي صفحه كليد به منظور روشن وخاموش نموودن نمايشوگر    ON/OFF: كليد  نکته

طري كوار  بوا ميباشد وبه منظور جلوگيري از مصرن زياد ) خصوصاً زماني كه دستگاه با 

دقيقوه ( كوه دسوتگاه بوال      30شده است و در زمانهاي طوالني) بيشوتر از   هميكند ( تعبي

 استفاده است بهتراست توسط كليد اصلي دستگاه را خاموش كنيد. 

  

 توزين ساده :

براي توزين ساده كاال، كافيست آنرا روي سيني ترازو قرار دهيد در اين حالت دستگاه به 

 را روي نمايشگر وزن ، نمايش ميدهد. آن كرده واندازه گيري را طور اتوماتي  وزن 

 

 محاسبه قیمت کاال :

براي اين كارپس از انجام توزين ساده بايستي بهاي هر كيلو توسط كليودهاي عوددي يوا    

كليدهاي حافظه به دستگاه وارد شود در اين حالت بهاي هر كيلو بر روي صفحه نموايش  

خودكار محاسبه و بر روي صفحه قسمت قيمت واحد ظاهر شده و  قيمت كل به صورت 

 قيمت كل كاال نمايش داده مي شود.

 

اً طوالنی ) بیش از یک ساعت ( که دستگاه بی  اسیتفاده اسیت.    ت: در زمانهای نسبنکته 

 بهتر است دستگاه از کلید اصلی خاموش گردد.
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 پارسنگ

پارسنگ كردن، ظرن خالي را بر روي سيني ترازو قرار داده و كليود پارسونگ را   جهت 

و جهت صفر كوردن  فشار دهيد در اين حالت نمايشگر وزن مقدارصفر را نشان مي دهد. 

وزن منفي ظرن پارسنگ شده ، كافيست ظرن را از روي كفه بوردارد دسوتگاه بصوورت    

 .خودكار وزن را صفر ميكند

 

ت در استفاده از دفترچه راهنما فرمول قابليت ها بصورت ساده توضيح : جهت سهول نکته

 به منزله فشردن كليد مورد اشاره ميباشد .  داده شده است نماد 

 

 تنظیمات پرينتر

 اين قابليت جهت تنظيم نام فروشگاه و تلفن و... در فاكتور به شرح زير  ميباشد:
 

 را فشار دهيد.  چاپ: در پايان انجام تمامي مراحل زير جهت ثبت اطالعات كليد  نکته

 

 فاكتور به شرح زير عمل كنيد: يباال در نام فروشگاهجهت درج  : نام فروشگاه -1

   تنظیم  1  حرون كيبرد  تايپ نام فروشگاه توسط

 

 تلفن فروشگاه :  -2

   تنظیم    2  كليد اعداد  شماره تلف  توسط تایپ 
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 (   SAVING MODEصرفه جويي ) 

 به منظور صرفه جويي در مصرن انرژي ميتوان از اين قابليت استفاده كرد:

 را فشار دهيد .   ابتدا كليد   -1

 را فشار دهيد. حافظهس س كليد  -2

ميشود جهت تنظويم نوون نموايش     Screen saver دستگاه وارد مد تنظيم  -3

Screen saver type .نشان داده ميشود 

ميتوان حاالت اسكرين سويور را بوه ترتيوب     4تا  1با انتخاب يكي از كليدهاي  -4

 )ساعت( انتخاب كرد. –) مميز(  –) كروشه(  –)خاموش( 

بعد از انتخاب حالت اسكرين سيور جهت تنظيم زمان آن به ايون ترتيوب عمول     -5

 5دقيقوه و كليود    30زموان    3زمان ي  دقيقه و كليد  1ميكنيم كه با زدن كليد 

 دقيقه ميشود. 60زمان  6دقيقه و كليد  5زمان 

 در حالت فوق اسكرين سيور غير فعال ميشود 0با فشار كليد 

: در صورت انتخاب يكي از اعداد بعد از مدت مذكور دستگاه در حالت بي بواري   تذکر

 به حالت صرفه جويي ميرود.

 

 ID MODEکاربرد کد شناسايي و نحوه تنظیم آن : 

كاربرد كد شناسايي به اين صوت ميباشد كه كاربر ميتواند يو  كود شوش رقموي را بوه      

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

ميرود و تا كد شناسايي كاربر وارد نشود دستگاه به حالت توزين بواز   IDشدن به حالت 

 نميگردد.
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 تعداد كاالهاي فروش شده

 تعداد كاالهاي فروش تعدادي شده

 جمع كل وزن كاالهاي وزني فروش رفته

 جمع قيمت كل كاالهاي فروش شده 

 گزارش کل فروش 

اين قابليت جهت صدور پرينت از كل عمليات فروش دستگاه ميباشد جهت انجام اين 

  .را فشار دهيد گزارشقابليت كليد 
 

فوروش ) وزنوي و تعودادي( و     5: در فاكتور زير نشان داده ميشود دستگاه تعوداد   مثال

كاال بصورت تعدادي فروش كرده است و وزن كل كاالهاي وزني فروخته شوده   20تعداد 

 بوده است. 1768گرم بوده است و قيمت كل دريافتي از كل فروش مبلغ  280/0

 
 

 
 

 

 : پس از گزارش گيري با فشردن كليد پاک  ترازو به حالت توزين ميرود . نکته

 

 صفر کردن گزارش فروش و شماره فاکتور

 جهت انجام به شرح زير عمل ميكنيم :

 گزارش فروش صفر ميشود و شماره فاكتور نيز ريست ميگردد. تصحیحفشردن كليد  
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 گزارش ك  فروش
ترازو : 77784641تلفن :   

02/02/1392تاریخ:  02:04ساعت:   
 

 كاح
 عدد

 كیلوگرم
$$$ 

5 
20 

0.280 
1768 

 

ركورد 
 فروش
 تعداد ك 
 وزن ك 
 قیمت ك 

 
 

 



شماره جهت ترازو در فروشوگاه  اين قابليت جهت تعريف ي   شماره ترازو :  -3

 هايي كه چندين ترازو وجود دارد ميباشد.

  تنظیم   3   شماره ترازو تایپ   

 

 ) پیام تشکر و تبلیغ و ... ( پیام انتها : -4

   تنظیم  4   پیام توسط حروف کیبرد تایپ   

 

تیرازو بیه    پااک   تصحیحدر هرمرحله از عملیاتهای فوق با فشردن کلیید   نکته : 

 .حالت توزی  میرود

 

 نحوه ثبت مشخصات کاال در حافظه

 نام کاال به شرح زیر میباشد : تعدد حافظه جهت ثبت مشخصا 56ای  دستگاه دارای 
 

 وارد کردن قیمت کاال

وارد کردن قیمت توسط کلید اعداد سسپس فشردن کلیید   حافظه مستقیم: 28جهت 

 .و در آخر فشردن کلید حافظه مورد نظر حافظه

 

وارد کردن قیمت توسط کلید اعیداد سسیپس فشیردن     حافظه غیرمستقیم: 28جهت 

 و در آخر کلید حافظه مورد نظر.   ( ↑)و  حافظهکلید 
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 نام کاال ( 28: ) به تعداد  نحوه ثبت مشخصات کاال در حافظه مستقیم
 

 عدد  حافظه مستقیم به شرح زیر عمل میکنیم: 28جهت ثبت نام مشخصات کاال در  -

 

 تنظیم عدد کلید حافظه  28یکی از   تایپ نام کاال توسط کلید حروف  چاپ

 

 نام کاال ( 28: ) به تعداد نحوه ثبت مشخصات کاال در حافظه غیر مستقیم 

( بیه شیرح زییر    عدد  حافظه غیر مسیتقیم )  28جهت ثبت نام مشخصات کاال در  -

 میکنیم:عمل 

 تنظیم  ()  عدد کلید حافظه   28یکی از    تایپ نام کاال توسط کلید حروف    چاپ

 

ترازو به حالت توزی   پاک: در هر مرحله از انجام عملیات فوق با فشردن کلید  1 نکته

 می رود.

 

: جهت اص ح نام کاالی جدید یا سابق کافیست نیام کیاالی جدیید را هماننید      2 نکته

 روشهای فوق در کلید حافظه  مورد نظر تایپ کنید.

 

 2حرفی میباشند کلیید میدنظر را    2: جهت استفاده از حروف دوم کلیدهایی که  3نکته 

 مرتبه فشار دهید.
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 مشتری  3سرويس دهي همزمان به 

مشتري را دارد جهوت   3اين دستگاه قابليت سرويس دهي همزمان ) فروش همزمان ( به 

در صفحه نمايشگر را ميتوان جهوت   >نماد   مشتریاستفاده از اين قابليت توسط كليد 

مشتري بصورت جدا گانه از هم در  3مشتري ها جابه جاكرد در اين صورت حساب هر 

 دستگاه ثبت ميشود.
 

 وش تصحیح عملیات فر

اين قابليت جهت حذن ي  كاال از حساب مشتري در موواقعي كوه مشوتري كوااليي را     

 مرجون ميكند به شرح زير ميباشد .

 مقدار بار ) كاالي( اصالح شده را روي كفه قرار دهيد كليد حافظه مورد نظر تصحیح

 

آن در ت فوق كاالي مورد نظر در حساب مشتري صفر ميگردد و مبلغ اپس از انجام عملي

 فاكتور  محاسبه نميشود.

 

 كه توسط كليدهاي حافظه فروخته شده اند. كاالهايي ميباشد فوق فقط جهتقابليت  :نکته

 

 محاسبه باقیمانده پول مشتری 

 :براي محاسبه بازپرداختي پول مشتري بعد از عمليات فروش به روش زير عمل ميكنيم
 

   پرداختي وارد كردن مبلغ دريافتي  ميدهدپنجره وزن بازپرداختي به مشتري را نشان 
 

 

9 



 : جهت كاالهاي ثبت شده در حافظه دستگاه  1روش 

 1روش : بارگذاري روي كفه   كليد حافظه مورد نظر   فروش

 

 جهت كاالهاي ثبت نشده در حافظه دستگاه:  2روش 

 2 روش:  بارگذاري روي كفه   قيمت كاال توسط كليد اعداد   فروش

 

 چاپدر صورت انجام عملياتهاي فوق و در پايان عمليات فروش با فشردن كليد نکته : 

 فاكتور فروش صادر ميشود.

 

 فروش و جمع کاالهايي با قیمت ثابت

اين قابليت جهت فروش كاالهاي بسته بندي شده بدون نياز به وزن آنها همانند ) كم وت 

  و ... ( ميباشد به روش زير انجام ميگيرد.

 

 : جهت قيمت كاالهاي ثبت شده در حافظه دستگاه   1روش 

 وارد كردن تعداد كاال توسط كليد اعداد  فروش
 تعداد

 ثابت قيمت
  كليد حافظه مورد نظر :1 روش 

 

  جهت كاالهاي ثبت نشده در حافظه دستگاه:  2روش 

 كليد اعداد تعداد كاال توسط وارد كردن  فروش
 تعداد

 ثابت قيمت
     كليد اعدادقيمت كاال توسط : 2روش  
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 نحوه استفاده از مشخصات ثبت شده در حافظه

جهت استفاده از حافظه های ثبت شده در دستگاه هنگام عملیات فیروش بیه روش زییر    

 عمل میکنیم :

 

کلید حافظه مورد نظر اط عات آن را میتوان  : با فشردن جهت حافظه مستقیم -1

 ثبت کرد.در عملیات فروش 

 

و سپس کلید حافظه مورد نظیر را      : ابتدا کلید جهت حافظه غیر مستقیم -2

 فشار دهید.

 

 نحوه تنظیم ساعت و تقويم :

  جهت تنظیم ساعت و تقویم به روش زیر عمل میکنیم :

 تنظیم     مشتری    با فشردن کلید تنظیم و کلید اعداد زمان را تنظیم کنید    تصحیح

 

 : ديدن  ) نمايش ساعت و تقويم (نحوه 

 تنظیم  مشتری 
 

 نحوه انجام عملیات فروش

 فروش و جمع قیمت چند کاالی وزني

 روش زير انجام ميگيرد. 2اين قابليت جهت جمع و فروش كاالهاي وزني بوده و به 
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