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 نکات مهم در نگه داری و استفاده مناسب از دستگاه

 

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

 

دقت کنید کابل برق در مسیر تردد و یا در برابر نور مستتیی  خوریتید قترار ندایتت        -

 باید.

 

در صورت کثیف یدن کف  توزین آن را از ترازو جدا نموده ، پس از یستت و یتو و     -

 خشک کردن در جای خود قرار دهید.

 

کف  توزین را خاموش کنید سپس  چنانچ  در حین کار، دستگاه دچار اختاللی ید،آن  -

را خالی کرده، از عدم تماس آن با دیگر اییاء مطمئن یتوید. آنگتاه دوبتاره دستتگاه را     

 روین کنید و مطابق دستورهای داده یده در این راهنما عمل نمائید.

 

ب  هیچ وج  از الکل، بنزین و حالل های مشاب  ب  منظور تمیز نمودن دستگاه استفاده   -

 ننمائید.

 

برق، از روین گذایتن بی دلیل ترازو خودداری نمائیتد. در صتورتیک     در زمان قطع  -

مدت زمان طوالنی ب  استفاده از ترازو ندارید، با استفاده از کلید روین و خاموش اصلی، 

 دستگاه را خاموش کنید.
 

 

 



 

 در جدول زیر خالص  می گردد.  DSN – 9000 مشخصات سیست  ترازوی 

 شرح مشخصه

کیلوگرم 30 ظرفیت  

گرم10 دقت  

کیلوگرم 8 پارسنگ  

 5/39 × 5/43 ×48 ابعاد ترازو

 ابعاد کفه توزین
 44 31سینی لبه دار 
 3240سینی تخت 

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

ولت 6خشک سیلد اسید  نوع باطری  

%95 حد اکثر رطوبت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 . -

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

 نور آفتاب 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.

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

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

 ساعت با برق کار کند . 12

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

 ظرفیت ترازو میباشد جدا پرهیز کنید.

سیاعت از بیاطری    8وگیری از آسیب دیدن در موقع قطیع بیرق بیشیتر از    برای جل -

 د.استفاده نکنی

   مال   تاراب ا اكت ر ي تا   این راهنما  اا  ا اعاتا ز  بر یاراا ادا ص یح اا    اب      

DS-7003    م ب شاالا اعااا  اب مصاا ی ایاان راهنماا  اداا ص یح اب یداا ع ح را  داا     تماار

 12ژ   ر  ید ع ح را عو ي  تر م  کنلا
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 راهنمای نصب 

 نصب سیني

الی  چسب دوطرف  ای ک  روی سینی انتیال تعبی  یده را جدا نموده و پشت سینی  داابت-

 .کنیددر محل عالمت گذاری نصب  را استیل ک  دارای عالمت میباید

سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن یوید ک  سینی بطور کامل در محل خود  -

 باید.قرار گرفت  

 

 نصب دستگاه 

دستگاه را در محل مناسبی قرار داده و با تنظی  پای  ها توسط حباب تراز آن را تتراز   -

 یود.    است پای  ها تا حد امکان ک  باز یوند تا از لرزش جلوگیرینمایید. برای این کار بهتر 

پتس از   دو یاخ  ترازو را ب  برق یهر متصل کنید و تترازو را رویتن کنیتد دستتگاه     -

 تستهای داخلی آماده کار میباید.

 

 راهنمای استفاده

 روشن خاموش کردن

برای روین کردن دستگاه پس از اتصال دو یاخ  برق، کلید ستمت راستت تترازو را در    

 حالت روین قرار دهید. دستگاه پس از تست های داخلی آماده کار می باید.

روی صفح  کلید ب  منظور روین وخاموش نمودن نمایشتگر   ON/OFF: کلید  تذکر

طری کتار  بتا میباید وب  منظور جلوگیری از مصرف زیاد ) خصوصاً زمانی ک  دستگاه با 

 .یده است   میکند ( تعبی
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 راح ال تلت اشت  

دستگاه  در حین کار 
 خاموش می شود.

الکتریسیییته سییاکن  -
و یییا نوسییانات شییدید 

بیییروز بیییرق با ییی  
اشیییکار در میییدارات 
الکترونیکیییییییییییییییی و 
کنتییییییییرر دسییییییییتگاه 

 گردیده است.

دسییتگاه را خییاموش کنییید و پیی  از -
چند لحظه مجدداً آنرا روشین نماییید. 
در صورت برطرف نشیدن بیا واحید 
خدمات پ  از فروش شرکت تمیا  

 بگیرید.

دسییییییتگاه درتییییییوزین 
دارای اخیییییییییییت ف و 

 خطا است.
ا ییییداد مربوطییییه بییییه 
 وزن روی نمایشیییگر
ثابت نبیوده و نوسیان 

 دارد.

کفه توزین لرزش  -
 دارد.
 
 
 
 
 
اشیییییییییییییییییییییکار در  -

میییییییییییییییییییییییییییییییدارات 
الکترونیکیییییییییییییییی و 

 کنترلی دستگاه.

از تییییراز بییییودن سیسییییتم مطمییییین  -
 شوید.

سیستم در معرض باد مستقیم کولر  -
یییا پنکییه قییرار داردس محییر سیسییتم را 

 تغییر دهید.
دقت کنید هیی  شی   بیا کفیه تمیا   -

 نداشته باشد.
قت کنید هی  مایعی درون تیرازو د -

 ریخته نشود.
بیییا واحییید خیییدمات پییی  از فیییروش  -

 شرکت تما  بگیرد.

پیی  از روشیین شییدن 
دسیییتگاه  بیییارت نیییا 
مفهیییییییییییییییییییییییوم روی 

نمایشییییییییگر ظییییییییاهر      
مییی شییود و  ملیییات 
راه انییییییدازی انجییییییام 

 نمی گردد.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

سیسیییتم و دسیییتگاه هیییای جیییانبی را  -
 خاموش کنید.

 دوباره روشن کنید.سیستم را  -
در صییییییییورت مشییییییییاهده مجییییییییدد  -

اشکارسسیسیتم را خیاموش نمیودهس بییا 
واحد خدمات پی  از فیروش شیرکت 
و ییییا نماینیییدگی هیییای فیییروش تمیییا  

 حاصر نمایید.
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جدول ذیل ایکاالت احتمالی در کار با دستگاه و راههتای برطترف نمتودن هتر یتک را نشتان       

از این جدول موفق ب  رفع مشکل نشدید بالفاصتل  دستتگاه را   میدهد. در صورتی ک  با استفاده 

 خاموش کنید و با واحد خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های فروش تماس بگیرید.

 

 رفع اشکال احتمالي

 راح ال تلت اشت  

دستگاه روشن نمی 
 شود

اشکار در مسیر  -
 برق ورودی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوختن فیوز روی  -

بدنه دستگاه یا شر 
 بودن در جا فیوزی

اشکار در مدارات  -
الکترونیکی و 
 کنترلی دستگاه 

دوشاخه و پریز برق را جهت  -
رفع هر گونه اشکار بررسی 

 نمایید.
کابیییییییییر بیییییییییرق را از نظیییییییییر  -

پوسیدگیس پارگی و قطعی بازدید 
 نمایید.

اتصییییار کابییییر بییییه دسییییتگاه را  -
بررسییی کنییید و از محکییم بییودن 

 آن مطمین شوید.
یکه بییرق شییهر قطییع در صییورت -

شده و دسیتگاه از بیاطری داخلیی 
اسیییتفاده میییی نمایییید ممکییین اسیییت 
باطری خالی شده باشید تیا وصیر 
مجییدد بییرق شییهر و شییار  کامییر 
باطریس تأمر کنیید سیپ  دسیتگاه 

 را دوباره کنترر کنید.
فیوز سوخته را بیا فییوز شیشیه  -

 ای مناسب تعویض نمایید.
 درجافیوزی را محکم کنید. -
با واحد خیدمات پی  از فیروش  -

 شرکت تما  بگیرید. 
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: در زمان های نسبتاً طوالنی ) بیش از یک ساعت ( ک  دستگاه بال استفاده است .  نکته

 بهتر است دستگاه از کلید اصلی خاموش گردد.

 

 توزین ساده :

برای توزین ساده کاال، کافیست آنرا روی سینی ترازو قرار دهید در این حالت دستگاه ب  

 را روی نمایشگر وزن ، نمایش میدهد. کرده و آناندازه گیری را طور اتوماتیک وزن 

 

 محاسبه قیمت کاال :

پس از انجام توزین ساده بایستی بهای هر کیلو توسط کلیدهای عتددی یتا    برای این کار

کلیدهای حافظ  ب  دستگاه وارد یود در این حالت بهای هر کیلو بر روی صفح  نمتایش  

قیمت واحد ظاهر یده و  قیمت کل ب  صورت خودکار محاسب  و بر روی صفح  قیمتت  

 کل کاال نمایش داده می یود.

 

 جمع قیمت چند کاال 

برای محاسب  قیمت چند قل  کاالی وزن یده ، کافیست پس از محاسب  قیمت هتر کتاال   

را فشار دهید. بدین ترتیب ارزش کاال در حافظت  دستتگاه ذخیتره میشتود. و      جمعکلید 

 میتوان جمع مبلغ کل و تعداد اقالم را نشان داد. =توسط کلید 
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 جمع مبلغ ثابت 

را  قیمتت ثابتت  برای اضاف  کردن یک مبلغ ثابت ابتدا قیمت آنرا وارد کرده سپس کلیتد  

 فشار دهید در این حالت قیمت ثابت در حافظ  دستگاه ذخیره میشود.

 

 کنترل کاالی فروخته شده 

این دستگاه میتواند پس از محاسب  کاالهای فروخت  یده ب  یک مشتری برای جلوگیری 

لی تک تک کاالها را با میدار وزن قیمت واحد و قیمت واحد و قیمت از ایتباهات احتما

کل کنترل نماید. برای این کار پس از محاسب  مجموع کاال ) با مبلغ ثابت یا وزنی ( با هر 

 عملیات محاسب  تکرار میشود.  کنترلبار فشار داده کلید 

 

 حذف کردن محاسبات

بترای     ADDهرگاه در حال کنترل کاالی فروخت  یده میبایتید و صتفح  وزن نمتاد    

میتوانیتد    ذفح قیمت ثابت ( را نشان میدهد. با فشار کلید ) برای FADزنی و کاالی و

محاسبات مربوط ب  کاالئی ک  یماره آن روی صتفح  وزن ظتاهر یتده استت را پتا       

را نمتایش   PPاگر صتفح   وزن نمتاد   نمائید. )حذف کل محاسبات یک مشتری( حال 

 را فشار دهید  کل محاسبات مربوط ب  یک مشتری پا  میشود. حذفمیدهد کلید 
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جویينحوه تنظیم حالت صرفه   

 جهت تنظی  حالت صرف  جویی مراحل زیر را ب  ترتیب انجام میدهی : 

را فشتار دهیتد دستتگاه وارد متد      حافظته ستپس کلیتد      حالتت  ابتدا کلید -1

 میشتتود جهتتت تنظتتی  نتتوع صتتفح  نمتتایش     SCREN SAVERتنظتتی   

SCREEN SAVER TYPE  نشان داده میشود 

 را انتخاب   کنید. حال با فشار دادن یکی از کلیدهای زیر حالت  مورد نظر  -2

 : حالت صرف  جویی غیر فعال میشود. کلید صفر -

 میشود.:  صفح  نمایش خاموش  1کلید  -

 : حالت حرکت کروی  فعال میشود. 2کلید  -

 حالت روین یدن ممیز فعال میشود. : 3کلید  -

دستتتگاه وارد حالتتت تنظتتی  زمتتان      SCREEN SAVERپتتس از تنظتتی  حالتتت   

SCREEN SAVER د . بتترای تنظتتی  زمتتان بتتا فشتتار دادن کلیتتدهای زیتتر زمتتان میشتتو

 مورد نظر انتخاب میشود.

 دقیی  انتخاب میشود. 1: زمان  1کلید -

 دقیی  انتخاب میشود. 30: زمان  3کلید -

 دقیی  انتخاب میشود. 5: زمان  5کلید -

 دقیی  انتخاب میشود. 60: زمان  6کلید -
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 کاربرینحوه تنظیم کد 

را فشار میدهی   در  قیمت ثابتو سپس کلید   حالت دستگاه را روین نموده و ابتدا کلید

 اجترا ظتاهر میگتردد  بتا زدن کلیتد     روی صفح  نمایش   ID SETUPاین حالت   

کتد یناستایی     0ظاهر میشود  در صورت زدن کلید   = 0NOو    = 1YESعبارت 

ظتاهر   NEW IDکد یناسایی  فعتال میشتود کت  عبتارت       1غیر فعال و با زدن کلید 

را   اجرامیگردد در این حالت یک عدد یش رقمی ب  عنوان کد وارد نموده سپس کلیتد  

روی   ENTER IDفشار دهید در این صورت در موقع روین نمودن دستگاه عبارت 

 د.صفح  نمایش ظاهر میشود با وارد کردن کد صحیح دستگاه فعال میشو

 

  SAVING MODEکاربرد صرفه جویي و نحوه تنظیم آن 

را میتوان ه  از نظر زمان و ه  از نظر حالت صفح   SCREEN SAVERصرف  جویی یا 

نمایش تنظی  نمود ب  این صورت ک  با تنظی  زمان صفح  نمایش پس از طی زمان مورد 

نظر و عدم انجام عملیات ب  حالتی میرود ک  انرژی کمتری مصرف میکند و باعث میشود 

 باطری دیرتر تخلی  یود.
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 محاسبه باقیمانده پول مشتری

و سپس مبلغ درییافتی   باقیمانده برای محاسبه باقیمانده پول مشتری کافیست ابتدا کلید

از مشتری را از طریق کلیدهای عددی وارد نمائیید. در ایین حالیت صیفحه وزن نشیان      

پول مشتری ، صفحه قیمت واحد نشان دهنده پول مشتری و صفحه قیمت  باقیمانده دهنده

 .کل نشاندهنده مجموع حساب کاالی مشتری می باشد

  

رییال باشید ومبلیغ پرداختیی از طیرف      25000: اگر مجموع حساب یک مشتری مثال

ریال مبلغ قابل پرداخیت    5000 ریال باشد با انجام عملیات باال عدد  30000 مشتری

 مشتری می باشد که نمایش داده می شود.به 

 

 پارسنگ

را  TARE صفر پارسنگ کردن، ظرف خالی را بر روی سینی ترازو قرار داده و کلیدجهت 

حال اگر ظرف خالی فشار دهید در این حالت نمایشگر وزن میدارصفر را نشان می دهد. 

نشیان   صورت منفیی به را وزن پارسنگ شدهصفحه وزن مقداری  را از روی کف  بردارد

 به حالت اول باز  میگردد.    TARE صفرمی دهد که مجدداً با فشار کلید 

 تنظیم صفر 

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

 خواهد شد.  صفرصفحه وزن   صفراز صفر را نشان دهد با فشار کلید 
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 محاسبه فروش روزانه

مجموع فروش روزانه دستگاه نمایش داده می شیود در    گزارشو   حالتکلید   فشاربا 

این حالت صفحه وزن، تعداد فروش و صفحه قیمت واحد و قیمت کیل، مجمیوع فیروش    

 روزانه را به ما نشان می دهد. 

 حذف: برای حذف تمام محاسبات فروش روزانه پس از نمایش آن میتوانیم کلیید  تذکر

را فشار دهیم ولی اگر تنها بخواهیم از حالت نمایش فروش روزانه بیه حالیت معمیولی    

 را فشار میدهیم. حالتبرویم کلید 

 
 

 حافظه 

حافظ  غیر مستیی  جهت نگهداری قیمت   11حافظ  مستیی  و   11این دستگاه دارای  

 واحد کاال می باید.

: استفده از کلیدهای حافظ  باعث ک  یدن استحکا  کیبرد و در نتیجت  بتاالرفتن    نکته

 عمر آن میشود.

 

 حافظه مستقیم

برای ثبت قیمت واحد کاال در حافظه مستقیم ابتدا قیمت واحید را وارد نمیوده و سیپس    

را فشار دهید. حال برای نشان دادن   11تا     1و یکی از کلیدهای شماره  حافظهکلید  

 انتخاب شده را فشار دهید.  11تا     11قیمت ثبت شده کافیست کلید شماره 
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  را فشار دهید در این حالت یک نقطه مشخص کننده کنیار اعیداد    کنترلکلید

میتوان بیر   کنترلدر این حالت با فشاردادن اعداد و کلید  زمان روشن میشود. 

 روی عدد مورد نظر رفت و با کلید اعداد آنرا تغییر داد.
 

  را فشار دهید ساعت شیروع بیه کیار     اجرااز تنظیم به صورت فوق کلید پس

 میکند.

 

 نحوه دیدن ساعت و تاریخ 

در این حالت صیفحه نمیایش    فشار دهید. را  ساعت تاریخسپس کلید   حالتابتدا کلید 

 نمایش میدهد.زمان و تاریخ را 

تنظیمات ساعت و تاریخ بعد از هر مرتبه خیاموش    DS-7003: در ترازوی مدل  نکته

 روشن کردن دستگاه می بایستی تنظیم مجدد گردد.

 

 ID MODEکاربرد کد شناسایي و نحوه تنظیم آن 

کاربرد کد یناسایی ب  این صوت میباید ک  کاربر میتواند یتک کتد یتش رقمتی را بت       

  دستگاه بدهد در این صورت دستگاه پس از هر بتار ختاموش و رویتن    صورت رمز ب

میرود و تا کد یناسایی کاربر وارد نشود دستگاه ب  حالت توزین بتاز   IDیدن ب  حالت 

 نمیگردد.

دقت کنید کد خود را همواره ب  خاطر بسپارید زیترا   ID: در انجام عملیات تنظی   نکته

 زین نمیرود.دستگاه ب  حالت تو IDدر اثر عملکرد ایتباه یا فرامویی کد 
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 نحوه استفاده از باطری

ولت می باشد.در هنگیام اسیتفاده از بیاطری     6دارای باطری  DS-7003 ترازوی مدل

LED   مشیخص  +    - باطری ترازو که در کنار صفحه نمایش می باشد و با عالمیت

ساعت و در حالت  11شده است روشن می شود.مدت استفاده از باطری در حالت نرمال 

ساعت میباشد. برای استفاده بهتر و بیشتر از باطری در مواقع غییر ریروری    8کارکرد 

 صفحه نمایشگر را خاموش نمائید.  توسط کلید

 ط به باطری در نمایشگر خاموش میباشد.مربو LEDگام استفاده از برق هن:  تذکر

 

 هشدار دهنده باطری

شیارژ بیاطری از حید     بصورت صدای بوق ممتد شینیده میشیود. هنگامیکیه   هشدار  این

استاندارد خود کمتر شود صدای بوق شنیده می شود در این حالت نبایید از دسیتگاه بیا    

عدم توجه به این مورد باعث کوتاه شدن عمر باطری و خرابیی   کرد.باطری تنها استفاده 

 دستگاه میشود.

 نحوه تنظیم ساعت و تقویم 

 جهت تنظیم ساعت به روش زیر عمل می کنیم.

 در ایین حالیت    را فشیار دهیید.   ساعت و تاریخو سپس کلید   حالت دابتدا  کلی

 نمایشگر ساعت و تاریخ را نمایش میدهد.
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 مستقیم حافظه غیر

 برای واردکردن قیمت به حافظه های غیرمستقیم به ترتیب زیر عمل  می کنیم. 

 قیمت واحد را توسط کلید اعداد وارد کنید. -

 رافشار دهید. حافظهکلید  -

 رافشار دهید.  صفحهکلید  -

 را فشار دهید. 11تا  1یکی از کلیدهای  -

 

 طریقه استفاده از حافظه های غیر مستقیم

 را فشار دهید. صفحهابتدا کلید   -1

 را فشار دهید.که قیمت کاال در آن ذخیره شده    11تا    1یکی از کلید های  -2

 ماشین حساب 

را فشار می دهیم در این حالت دسیتگاه وارد   ماشین حساب سپس کلید  حالتابتدا کلید 

 حالت ماشین حساب شده است و با کلیدهای:

 باقی مانده:   - جمع+ :  کنترل:   ثابتقیمت :   اجرا: = 

 عملیات خود را انجام میدهد.

 

 :  در این حالت دستگاه هیچکدام از عملیات وزن را انجام نمی دهد. 1تذکر

 را فشار بدهیم. حالت:  برای بازگشت به حالت توزین کافیست کلید  2تذکر
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