
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت مهندسی توزین صدر
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 ))دفترچه راهنمای باسکول ((

 

 باسکول الکترونیکی 

 SGهای سری مدل 
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 رفع اشکال احتمالی

 

 راهنمای جهت بر طرف شدن ایراد ایراد

 نوسان وزنی در اثر  افت ولتاژ
مسیر کابل و اتصال آن به باسکول را بررسی 

 کنید.

 نوسان وزنی
وجود رطوبت هوا یا وزش باد بر روی باسککول 

 ف کنید.این موارد را برطر

 نوسان وزنی

بررسی کنیکد در نزدیککی باسککول هکین گونکه 

وسیله نوسان سازی مانند موبایل و بکی سکیو و 

 المپ ویترینی و غیره وجود نداشته باشد.

 نوسان وزنی
بررسی کنید شیئ یا قطعه اضافه ای درون 

 باسکول نباشد

 وجود برق در بدنه
به دوشاخه کابل را از روی پریز برعکس کنید ، 

 شاسی باسکول سیو ارت وصل کنید.

 دستگاه را توسط حباب تراز کامالً تراز کنید. خطا در توزین

 عدم کارکرد با پرینتر
 اتصال بین باسکول و سیستو یا پرینتر را بررسی

 کنید .

 در صورت عدم بر طرف شدن با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.
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LED.CHARG 
 

صورت مکی باشکد ککه هنگکامی ککه ولتکاژ بکاطری به این   LEDکاربرد این

 روشن می شود.  LEDباسکول از حد استاندارد کمتر شود این 

ه ایکن بکدر این حالت نباید از دستگاه با باطری تنها استفاده کرد . عدم توجه 

 مورد باعث کوتاه شدن عمر باطری می شود.

 جهت سکرعت بشیکیدن بکه امکر شکارژ بکاطری بهتکر اسکت صکف ه نکته :

نمایش را برای مکدتی از روی کلیکد کیبکرد خکاموش ککرده در ایکن حالکت 

 . باطری در مدت زمان کمتری شارژ می شود
 

 متعلقات دستگاه :

 کابل برق1-

 سینی  2-

 قوطی علمک 3-

 کارت گارانتی4-

 دفترچه راهنما5-

 نماییگر و متعلقات آن6-

 شاسی باسکول7-

 گارد م افظ8-

 کارتن و متعلقات9-

 عدد پایه باسکول چهار10-
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 ))  فهرست (( 

 

 عناوین 

 1 مالحضات :

 1 نکات :

 2 راهنمای نصب :

 3 راهنمای استفاده :

 5 توزین ساده :

 5 .( ZERO ): تنظیو صفر

 5 :  ( TARE ) پارسنگ 

 6 : ( NET )وزن خالص

 6 :  ( GROSS )وزن مجموع  

 9 تنظیمات داخلی باسکول :

 9 ول با کامپیوتر :ن وه کارکرد باسک

 10 ن وه کارکرد باسکول با پرینتر:

 10 ن وه استفاده از باطری:

LED.CHARGE : 11 

 11 متعلقات دستگاه :

 12 رفع اشکال احتمالی :

 



  

 مالحظات

 

 

 

 

 نکات : 

 باسکول را روی یک سطح صاف و بی حرکت قرار دهید.1-

 ور نگه دارید.اسکول را ازتغییرات ناگهانی و دمای شدید دب2-

 م ل استفاده از باسکول نباید دارای رطوبت و بشار باشد .3-

 سطح زیر باسکول باید کامالً خیک باشد.4-

 باسکول را در معرض بادهای تند پنککه و ککولر و نورشکدید آفتکاب قکرار5-

 ندهید.

ر برق دستگاه را از یکک پریکز جداگانکه اسکتفاده کنیکد و حتکی المقکدور د6-

تفاده دارای نوسانات شدید برق می باشد ازتثبیت کننده ولتاژ اسک مکانهایی که

 کنید.

بی سکیو  تلفنهای  –باسکول را از هر منبع نویز مانند دستگاه های وات باال 7-

 و گوشی همراه و المپهای ویترینی )نئون( دور نگه دارید.

بتکدا ا برای استفاده بهتر از دستگاه و طول عمر بییتر باطری بهتر است در8-

 ساعت با برق کار کند. 12دستگاه حداقل 

 در صورت امکان بدنه باسکول را به سیو ارت ، زمین وصل کنید.9-

این راهنما حاوی اطالعات الزم برای استفااه  حتح ا از باست ال ار فروی  ت  

تازین حدر م  باشد اطالع از مااهآن اسفااه  از آن را راحت  تتر و   SGمدل 

 . عمر هسفگا  را طاالی  تر م  ند
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 نحوه کارکرد باسکول با پرینتر 
 

دارای قابلیکت ککارکرد بکا پرینتکر سامسکونگ  مکدل  SG بکا سککول مکدل 

GDP103- STP  می باشد جهت استفاده از این قابلیت به روش زیکر عمکل

 کنیو.می 

ابتدا با توجه به توضی ات داده شده در قسکمت تنظیمکات داخلکی باسککول ، 

دستگاه را در حالت کارکرد با پرینتر قرار دهید سپس توسط کابل مشصکو  

  دستگاه را به پرینتر متصل کنید و دقت  کنید همییه ابتکدا  باسککول سکپس

 پرینتر را  روشن کنید . در این  حالت

ت پرینتر اطالعات وزنی باسکول را به صورت پرین   Hold/Printبا زدن کلید

 بیرون می دهد.

 

 نحوه استفاده از باطری
 

 آمپر ساعت می باشد. 5ولت و  6دارای باطری  SGباسکول مدل 

روشکن مییکود  BAT باطری با عالمت    LEDدر هنگام استفاده از باطری 

 10لکت ککارکرد سکاعت ودر حا 12مدت استفاده از باطری در حالت نرمکال 

 ساعت می باشد.

رد جهت استفاده بهتر و بییتر از باطری در مواقع غیر ضروری توسط کلید کیب

 صف ه نماییگر را خاموش کنید.
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 نمایش میدهد.—PRTرا بزنید نماییگر بصورت  SETکلید 8-

( و پرینتکر  COمیتوان حالت کارکرد دستگاه بکا ککامپیوتر ) TAREبا کلید 

PR)ب نمود( را انتشا 

یکن نمکایش میدهکد. ا—CONرا بزنید نماییکگر بصکورت   SETکلید  -9

د قابلیت جهت کو و زیاد نمودن نور نماییگر باسکول میباشد با فیکردن کلیک

TARE  CON-LO  نماییککگر کککو نککور و بککا فیککردن مجککددTARE   

CON-HI  .نماییگر پرنور مییود 

 

ا نمکایش میدهکد.  بکرا  RESETرا بزنید نماییگر عبکارت  SETکلید -10

باسکول به حالکت تنظکیو پکیش فکرض کارخانکه بکاز  TAREفیردن کلید 

 میگردد.

باسککول بکه  ON/OFF: در هر کدام از حالتهای فکوق بکا زدن کلیکد  نکته 

 .حالت توزین میرود

 

 نحوه کارکرد باسکول با کامپیوتر  
 

 سکپس توسکطابتدا  نرم افزار مورد نظر  را بر  روی کامپیوتر نصکب کنیکد   

کابل سریال کامپیوتر را به پکورت باسککول وصکل کنیکد و تنظیمکات داخلکی 

در این حالت کامپیوتر اطاعکات قرار دهید. PRE=COباسکول را روی حالت 

 توزین باسکول را بر روی مونیتور نیان می دهد.
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 د.م ل استقرار باسکول باید دور از از کابل های ولتاژ قوی باش10-

 .کردن باسکول حتماً باسکول را از برق شهر جدا کنیدجهت تمیز 11-

 ید.به هین وجه به مدت طوالنی هین باری را روی باسکول قرار نده12-

 نید.ازواردآوردن نیرو به طور خیلی سریع بر روی کفه جداً خودداری ک13-

زن وجهت جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه از قرار دادن اشیائی که 14-

 وزن نامی باسکول می باشد جدا بپرهیزد. آنها بیش از

 

 ظرفیت kg200با بیشتر از  SG راهنمای نصب سری
 

ستگاه را در م ل مناسبی قرار داده و با تنظیو پایه ها توسط حبکاب تکراز د -

 آن را تنظیو کنید.

ا از لرزش برای انجام این کار بهتر است پایه ها تا حد امکان کو باز شوند ت -

 ری شود.باسکول جلوگی

 2ابل سنسور را از داخل علمک عبور داده و علمک را در م کل خکود بکا ک -

 عدد پین کناری م کو کنید.

ارد م افظ را که بر روی کفه قرار گرفته است را بلند کنید و به وسله دو گ -

 پیچی که در بغل گارد قرار دارد آن را به کفه م کو کنید.

  روی نماییگر را بکا دو عکدد کابل مشصو  سنسور را در م ل مشصو -

 پین به قوطی علمک وصل کنید.

  )) پین های فوق روی نماییگر بسته شده است ((
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کابل برق را به م ل مربوطه دستگاه متصل و سپس آن را به بکرق متصکل -

 کنید.

ر کلید پاور را که در قسمت راست نماییگر قرارداد را در حالت روشکن قکرا-

 دهید.

 روی کیبرد را یک مرتبه بزنید باسکول پس از شمارش اولیکه on/offکلید -

 آماده به کار مییود.

 

 SG 150-200راهنمای نصب 
 

 از آنرادستگاه را در م ل مناسبی قرار داده و با تنظیو پایه ها توسط حباب تر

 ز شکوندابتراز نمائید . برای انجام این کار بهتر است پایه ها تا حد امکان کو 

 باسکول جلوگیری شود. تا از لرزش

وله مشصو  نماییگر را در م ل مربوطه قکرار دهیکد و آن را توسکط دو ل -

 پین مربوطه که در کنار م ل قرار گیری  لوله وجود دارد م کو کنید.

نکاری کابط پالستیکی را  بروی لوله مشصو  نماییگر قرار دهید و پکین ر - 

 ستیکی گرفته شود.آن را م کو کنید تا جلوی چرخش این رابط پال

نماییگر را بصورت کیویی بر روی رابطه پالستیکی نصب کنید و نماییکگر  -

 ( Uو یک نگهدارنده فلزی مشصو  )به شکل  را توسط پین بزرگ پالستیکی

ا زاویه دلشکواه ثابکت کنیکد. بکه جهت تغییر زاویه نماییگر تعبیه شده است 

 ده شده است را در م لکابل مشصو  سنسور که از داخل لوله عبور دا
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            یش میدهککدنمککا   --SCRرا بزنیککد نماییککگر بصککورت   SETکلیککد  -5

ور صرفه جویی ( این قابلیت به منظور صرفه جکویی در مصکرفی ی) اسکرین س

جهت تنظیو نوع صف ه نمکایش بکا فیکردن کلیکد  انرژی ) باطری ( میباشد.

TARE 3  ه جویی است نمکایش داده که حاالت صرف 3و  2و 1مرتبه اعداد

 3کورشکه و حالکت  2نمایش شماره تلفن یکا همکراه حالکت  1مییود. حالت 

 خاموشی نماییگر میباشد.

 

ا فیردن برا نمایش میدهد —TELرا بزنید نماییگر عبارت  SETکلید  -6

میتکوان تکا  TAREو  ZEROازدن کلیکد و ب  -000بصورت  TAREکلید 

 رقو شماره وارد نمود. 12

 

الت نمایش میدهد ) تایو ح—TINرا بزنید نماییگر بصورت  SETکلید  -7

و  30و 10و  5و 0میتکوان زمانهکای  TAREصرفه جویی ( با فیردن کلیکد 

ان بعد از رسیدن بکه زمک SETدقیقه را دید و با انتشاب هرکدام با کلید  60

 تعریف شده نماییگر به حالت صرفه جویی میرود.

شاب شود به منزله غیکر فعکال ککردن حالکت صکرفه انت 00:  اگر زمان نکته 

 جویی دستگاه میباشد
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یش می را نما …Fileرا بزنید در این حالت نماییگر عبارت  SETکلید  -2

دهد که سرعت شمارش وزن را در این قابلیت می توان تنظیو نمود بکه ایکن 

 را انتشکاب 80و 30-10-0می توان اعداد  TAREصورت که با زدن کلید  

نمود که هر چه این اعداد بزرگتر باشد سکرعت شکمارش کمتکر مکی شکود و 

 جهت بارهای غلتان و دام مییود از این فلیتر استفاده کرد.

 استفاده نمائید. 80: جهت توزین بهتر حتی المقدور از فیلتر توجه 
 

و بکا  نمکایش میدهکد —ZErرا بزنید . نماییگر بصکورت    SETکلید  -3

تغییر میکند.  =1ZERو  =0.5ZERو  =0.3ZERبه  TAREفیردن کلید 

این قابلیت جهت صفر کردن اتوماتیکک وزن وارد شکده بکه دسکتگاه در اثکر 

با ارد.مثل نوسانات ناشی از باد کولر که بروی کفه باسکول تاثیر میگک  یعوامل

قدار برابر اگر م 1   0.3=1/3 ,  0.5= ½  ,1انتشاب هر کدام از حاالت فوق 

شده به دستگاه کمتکر از دقکت دسکتگاه باشکد آن را صکفر میکنکد .  بار وارد

 را میتوان انتشاب نمود.  0.5بهترین حالت آن 

 

را نمکایش میدهکد. ایکن —PACرا بزنید نماییکگر عبکارت  SETکلید  -4

نماییگر بصکورت  TAREقابلیت جهت بسته بندی میباشد . با فیردن کلید 

عکدد وزن  TARE , ZEROیکدهای نمایش میدهد و میتوان بکا کل 0-000

مورد نظر جهت بسته بندی را تعریف کرده به حالکت تکوزین بکاز میگکردیو. 

    سپس با گ اردن بار و رسیدن به مقدار تعریکف شکده شکروع بکه زدن آالرم 

  ) بیزر ( میکند.
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 و توسط مهره موجود بر روی مشصو  که پیت نماییگر می باشد جا بزنید

 و کنید . فیش آنرا کامالً م ک

کابل مشصو  برق را  به م ل مشصکو  ککه  قسکمت  چکپ نماییکگر   -

وجود دارد  متصل کنید دو شاخه را به پریز بکرق بزنیکد کلیکد سکمت چکپ 

نماییکگر را   on/offسپس بکا کلیکد  .را در حالت روشن قرار دهید نماییگر

 اسکول پس از شمارش معکوس اعداد و انجکام تسکتهای داخلکیب روشن کنید

 آماده کار مییود.
 

 راهنمای استفاده 
 

 باسکول را در اصلی برای روشن کردن باسکول پس از اتصال دو شاخه ، کلید

 کیبرد دستگاه را روشن کنید. on/off حالت روشن قرار دهید و با کلید

 تذکر:

کلید کیبرد به منظور روشن و خاموش نمودن صف ه نماییگر می باشد و بکه 

خصوصکاً در هنگکام اسکتفاده از مصکرف زیکاد بکاطری )) منظور جلوگیری از 

(( تعبیه شده و حتماً می بایسکت در زمانهکایی ککه مکدت طکوالنی از  باطری

 دستگاه استفاده نمی شود آن را از کلید پاور خاموش نمود. 
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 توزین ساده 

یکن برای توزین ساده کاال ، کافیست آن را روی کفه باسکول قکرار دهیکد در ا

ف ه دستگاه به طور اتوماتیک وزن را اندازه گیری کرده و آن را روی صحالت 

 نماییگر نیان می دهد.

 ((  ZEROتنظیم صفر )) 
 

چنانچه در حین کار بدون اینکه کاالیی روی کفه باسککول باشکد صکف ه وزن 

صف ه نماییکگر وزن    ZEROعددی غیر از صفر را نیان دهد با فیار کلید

 ، صفر خواهد شد .

 

 ((  TAREارسنگ )) پ
 

 برای پارسنگ کردن ظرف خالی را بر روی کفه با سککول قکرار داده و کلیکد 

TARE   را فیار دهید در این حالت صف ه وزن مقکدار صکفر را نیکان مکی

ل دهد . در این حالت با قراردادن هر کاالیی درون ظرف پارسنگ شده باسکو

 .فقط مقدار وزن کاالی درون ظرف را نیان می دهد
 

 تذکر :

به این معنا  مکی باشکد  TAREمربوطه به قسمت  LEDروشن بودن چراغ 

 که شما ظرف و یا وزنی را بر روی باسکول قرار داده و وزن آن را توسط کلید

TARE .صفر کرده اید 
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 (( NETوزن خالص ))

 (( GROSSوزن مجموع )) 
 

GROSS  جهت نمایش وزن مجمکوع وNET  جهکت نمکایش وزن خکالص

کنکیو  TAREرا پارسنگ  kg 2/3مثال ، اگر ظرفی به وزن  ربه طو شد.میبا

 ککاال درون ظکرف قکرار دهکیو بکا زدن کلیکد kg 000/20سپس به مقدار 

Gross /Net  LED   مشصوGROSS  روشن مکی شکود در ایکن حالکت

(( kg 2/3، سکپس وزن مجمکوع ظکرف  ))   GROSSباسکول ابتکدا کلمکه 

 (( را نیان می دهد.kg 2/23(( را یعنی )) kg 20بعالوه کاالی مورد نظر ))

مشصکو   LEDو روشکن شکدن  Gross/Netحال با زدن کلید دو مرتبکه 

NET  باسکول ابتدا کلمهNET ((  سپس تنها وزن کاالی مورد نظرkg 20 ))

 را بدون احتساب وزن ظرف نمایش می دهد.

 

 (SETING) تنظیمات داخلی باسکول

 

 لیتهای مشتلفی می باشد که جهت اسکتفاده از هکردارای قاب SGباسکول مدل 

کدام از آنها نیاز به این تنظیمات می باشد ککه روش تنظکیو بکه ایکن شکر  

 میباشد.
 

را بزنید در ایکن حالکت   ON/OFFرا نگه دارید سپس کلید   SETکلید -1

  را نمایش می دهد.  SETING   نماییگر عبارت 
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