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   نکات 

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

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

 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  -

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

 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

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

 ظرفیت ترازو میباشد جدا پرهیز کنید.

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

    مال   تا ا ی  اكتف یي تا   اسافااه  حاح ا ا   این راهنما حاای  االعاااال م ب اا ا     

    DSN-9000     م باشاالا االااع  ا  مااااه ایاان راهنمااا اساافااه  ا  هسااف ا  را  سااا  ی

 34ژ  یر  ام  هسف ا  را الومي  ت  م  کنلا
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 در جدول زیر خالصه می گردد.  DSN – 9000 مشخصات سیستم ترازوی 

 ش ح مشخصه

کیلوگرم 30 ظرفیت  

رمگ10 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  

رطوبتحد اکثر   95%  

 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 مستقیم خورشید قرار نداشته باشد.  -

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

 کردن در جای خود قرار دهید.

را خاموش کنیود سو س کفوه تووزین را      چنانچه در حین کار، دستگاه دچار اختاللی شد،آن  -

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

 نمائید.مطابق دستورهای داده شده در این راهنما عمل 

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

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

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

 خاموش کنید.
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 را  حل الت اشتا 

سیستم در حین کار 
 خاموش می شود.

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

 است.

دستداه را خاموش کنید و پس از چند لحظه -
صااااورت  مجااااددار  ناااارا روشاااان نما یااااد. در

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.

 مطم ن شوید.از تراز بودن سیستم  -
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.
باااا واحاااد خااادمات پاااس از فاااروش شااارکت  -

 تماس بدیرد.

پااااااس از روشاااااان شاااااادن 
مفهااوم دسااتداه عبااارت نااا 

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

 
 
 
 

چاااااااااااااپدر هیچدونااااااااااااه 
 اطالعات را چاپ نمیكند.

 
 
 
 
 
 
 

نحااوه اتصاااحت صااحی  
 نیست.

 چاپدر  ماده نیست -

سیسااتم و دسااتداه هااای جااانبی را خاااموش  -
 کنید.

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

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

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

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

( چاااااااپدر  ONLINEدر وضااااااعیت  ماااااااه   

 د.مطم ن شوی

ارتباااااااط میااااااان رایانااااااه 
شخصي و ترازو برقارار 

 نمیشود
داده  NODATAیاااا پیغاااام 

 میشود

اشااااااکا  در ماااااادارات  -
الکترونیکاااای و کنترلاااای 

 دستداه.
نحااوه اتصاااحت صااحی  

 نیست.
 
 

تنظیماااااات نااااارم افااااازار 
 صحی  نمیباشد.

با واحد خدمات پس از فروش شاركت تمااس 
 بدیرید

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

از صااااحت درگاااااه سااااي رایانااااه اطمینااااان 
 حاص  كنید.

 با واحد خدمات پس از فروش شركت تماس بدیرد.

را در نااارم افااازار فشاااار  DEFAULLدكماااه 

 دهید.
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 راهنماي نصب 

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

 شود.    است پایه ها تا حد امکان کم باز شوند تا از لرزش جلوگیرینمایید. برای این کار بهتر 

ر محل خود نصب کنید و از صاف و محکم دمخصوص  پیچ ددع 4 طتوس  ستون نمایشگر را -

 مطمئن شوید.بودن آن 

کابل مخصوص رابط که از ترازو بیرون آمده است را بوه کابول رابوط درون سوتون نمایشوگر       -

 متصل کنید س س ترازو را روشن کنید و مطمئن شوید کابل را درست جازده اید.

 پوشش فلزی قاب پایه ستون را در محل خود قرار داده و توسط شش عدد پیچ آنرا ببندید.

ه ای که روی سینی انتقال تعبیه شده را جدا نمووده و پشوت سوینی    الیه چسب دوطرف -

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

سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن شوید که سینی بطور کامل در محل خود  -

 قرار گرفته باشد.

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

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

 

 ملحقات قابل افزايش

 پرینتر -1

 کاور نمایشگر -2
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 راهنمای استفاده

 روشن خاموش کردن

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

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

روی صفحه کلید به منظور روشن وخاموش نموودن نمایشوگر    ON/OFF: کلید  نکته

طری کوار  بوا میباشد وبه منظور جلوگیری از مصرف زیاد ) خصوصاً زمانی که دستگاه با 

 .شده است  همیکند ( تعبی

 توزین ساده :

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

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

 

 محاسبه قیمت کاال :

پس از انجام توزین ساده بایستی بهای هر کیلو توسط کلیدهای عوددی یوا    برای این کار

کلیدهای حافظه به دستگاه وارد شود در این حالت بهای هر کیلو بر روی صفحه نموایش  

قیمت واحد ظاهر شده و  قیمت کل به صورت خودکار محاسبه و بر روی صفحه قیموت  

 کل کاال نمایش داده می شود.
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 جدول ذیل اشکاالت احتمالی در کار با دستگاه و راههوای برطورف نموودن هور یو  را نشوان      

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

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

 رفع اشکال احتمالي
 را  حل الت اشتا 

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 جهت رفع هر  -
 گونه اشکا  بررسی نما ید.

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

اتصا  کاب  به دساتداه را بررسای کنیاد  -
 حکم بودن  ن مطم ن شوید.و از م

در صااورتیکه باارق شااهر قطااع شااده و  -
دستداه از باطری داخلی استفاده می نماید 
ممکاان اساات باااطری خااالی شااده باشااد تااا 
وصااا  مجااادد بااارق شاااهر 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 -

دساااتداههای فرساااتنده و گیرناااده بااای سااایم 
 قرار دارد.

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

 ولتا  استفاده کنید.
شرکت باواحد خدمات پس از فروش 

 تماس بدیرید.
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را فشوار دهیود  عبوارت      = پس از وارد کردن کود موورد نظرتوسوط کلیداعوداد کلیود     

ENTER ID   روی صفحه نمایش ظاهر شده که باید مجدد کد شناسایی را وارد نموده

و در پایان کلید = فشار دهید. در این صورت در موقع روشون نموودن دسوتگاه عبوارت     

ENTER ID   روی صفحه نمایش ظاهر میشود با وارد کردن کد صحیح دستگاه فعوال

 دمیشو

 صرفه جویي

به منظور مشوخ  کوردن حالوت نمایشوگر در زمانیکوه دسوتگاه بالاسوتفاده میباشود از روش         

 .زیر یکی از حاالت را انتخاب نمائید

 را فشار دهید. حافظهس س کلید   = کلید ابتدا -1

 میشوود جهوت تنظویم نووح صوفحه نموایش        SCREN SAVERدسوتگاه وارد مود تنظویم      -2

SCREEN SAVER TYPE  را بزنیوود وپووس از آن بووا زدن   = نشووان داده میشووود کلیوود

 3و بووازدن کلیوود  [ ] حرکووت کروشووه 2صووفحه نمووایش خوواموش و بووا زدن کلیوود  1کلیوود 

 نمایش ساعت انتخاب میشود.

 

  SCREEN SAVER TIME در حالتی که منوی    SCREEN SAVER جهت تنظیم زمان  -3

زمان  1غیر فعال و با زدن کلید  0نشان داده میشود. کلید = را بزنید و پس از آن با زدن کلید 

 دقیقه میشود. 5زمان  5 دقیقه و کلید 30زمان  3ی  دقیقه و کلید 

: در صورت انتخاب یکی از اعداد بعد از مدت مذکور دستگاه در حالت بی باری به حالت صرفه  تذکر

 جویی میرود.
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 جمع قیمت چند کاال 

برای محاسبه قیمت چند قلم کاالی وزن شده ، کافیست پس از محاسبه قیمت هور کواال   

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

 PPمیشود. حال اگر اینکار برای کاالهای بعدی تکرار شود، درانتها صفحه وزن حروف 

همراه با تعداد کاالهای جمع شده و در صفحه قیمت کل مجموح قیموت کواالی فروختوه    

 شده به مشتری را خواهیم داشت. 

 جمع مبلغ ثابت 

را  قیمتت ثابتت  ثابت ابتدا قیمت آنرا وارد کرده س س کلیود  اضافه کردن ی  مبلغ برای 

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

 

 کنترل کاالی فروخته شده 

این دستگاه میتواند پس از محاسبه کاالهای فروخته شده به ی  مشتری برای جلوگیری 

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

لغ ثابت یا وزنی ( با هر بار فشار بنماید. برای این کار پس از محاسبه مجموح کاال ) با م

 عملیات محاسبه تکرار میشود.  کنترلداده کلید 

 

 حذف کردن محاسبات

بورای     ADDهرگاه در حال کنترل کاالی فروخته شده میباشوید و صوفحه وزن نمواد    

 قیمت ثابوت ( را نشوان میدهود. بوا فشوار کلیود میتوانیود         ) برای FADزنی و کاالی و
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محاسبات مربوط به کاالئی که شماره آن روی صوفحه وزن ظواهر شوده اسوت را پوا       

را نموایش   PPوزن نمواد   حال اگر صوفحه   (ی  مشتری محاسباتحذف کل نمائید. )

 ات مربوط به ی  مشتری پا  میشود.محاسبکل  را فشار دهید  حذفمیدهد کلید 
 

 محاسبه باقیمانده پول مشتری

و سپس مبلغ درییافتی   پرداختي 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  مبلغ پرداختیپول مشتری ، صفحه قیمت واحد نشان دهنده  باقیمانده دهنده

 و صفحه قیمت کل نشاندهنده مجموع حساب کاالی مشتری می باشد 

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

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

 به مشتری می باشد که نمایش داده می شود.

 

 پارسنگ

پارسنگ کردن، ظرف خالی را بر روی سینی ترازو قرار داده و کلیود پارسونگ را   جهت 

 حال اگر ظرف خالیفشار دهید در این حالت نمایشگر وزن مقدارصفر را نشان می دهد. 

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

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

 

5 



 مشخصات درگاه سریال این دستگاه :

1- BOAD RATE = 9600 

2- NO PARRITY 

3- ONE STOP BIT 

4- FLOW CONTROL : HARDWARE 

 ASCLLدرگاه خروجی از نوح  -5

 ID MODEکاربرد کد شناسایي و نحوه تنظیم آن 

کاربرد کد شناسایی به این صوت میباشد که کاربر میتواند یو  کود شوش رقموی را بوه      

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

میرود و تا کد شناسایی کاربر وارد نشود دستگاه به حالت توزین بواز   IDشدن به حالت 

 نمیگردد.

 کاربرینحوه تنظیم کد 

را فشار میدهیم عبوارت   قیمت ثابتو س س کلید   = را روشن نموده و ابتدا کلید دستگاه

YES = 1   وNO = 0  غیر فعال و بوا فشوار دادن    0ظاهر میشود با فشار دادن کلید

ظاهر شده و دستگاه آماده دریافت کد  NEW IDفعال میشود که عبارت    ID 1کلید 

 رقمی میشود. 6الی  1شناسایی 
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 ارتباط سریال دستگاه با کامپیوتر

 نصب سخت افزاری

 ابتدا کام یوتر و ترازوی خود را خاموش کنید. -1

حال کابل سریال مربوط به ترازو را برداشته و در جای خود که در زیر دسوتگاه کنوار    -2

 دو درگاه مربوط به پرینتر است محکم کنید.

 زده و حال کام یوتر خود را روشن کنید.پین کام یوتر خود  9طرف دوم کابل را به درگاه سریال 

 پس از بازشدن سیستم عامل کام یوتر، دستگاه ترازو را روشن کنید. -3

بور روی    CDحال نرم افزار در نظر گرفتوه شوده بورای ارتبواط سوریال را از داخول        -4

 کام یوتر خود نصب کنید.

آمود  کام یوتر شما وجود خواهود   STARTدر منوی   PORT READERفایلی با نام  -5

 آن را اجرا کنید تا نرم افزار مربوطه به نمایش دراید.

را در نرم افزار فشار دهید   CONNECTپس از تنظیمات مورد نظر در نرم افزار کلید  -6

 تا هرآنچه که بر روی صفحه کام یوتر نیز ظاهر گردد.

ر وزن قیمت واحد پارامت 3میباشد. و فقط میتواند  DEMO: نرم افزار ارائه شده در نسخه توجه

و قیمت کل و هر انچه در قسمت نمایشگر نمایش داده میشود را نشان دهد بنوابراین میتووان بوا    

توجه به مشخصات ارائه شده برای پورت سریال نرم افزار مخصوصی طراحوی کورد یوا میتووان     

 درخواست ی  نرم افزار دیگر را به واحد تحقیقات این شرکت ارائه داد.
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 تنظیم صفر 

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

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

 

 محاسبه فروش روزانه

مجموع فروش روزانه دستگاه نمایش داده میی شیود در     کل فروشو   =کلید   فشاربا 

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

 روزانه را به ما نشان می دهد. 

 

برای حذف تمام محاسبات فروش روزانیه پیس از نمیایش آن میتیوانیم کلیید      : 1تذکر

را فشار دهیم ولی اگر تنها بخواهیم از حالت نمیایش فیروش روزانیه بیه حالیت       حذف

 را فشار میدهیم. پاکمعمولی برویم کلید 

 را فشار دهید فروش کل یک مشیتری را بیه شیما    کل فروشهرگاه تنها کلید :  2تذکر

 نشان میدهد.
 

 حافظه 

حافظه غیر مستقیم جهت نگهداری قیمت   320حافظه مستقیم و    32این دستگاه دارای  

 واحد کاال می باشد.
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 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   32تا     1و یکی از کلیدهای شماره  حافظهکلید  

 انتخاب شده را فشار دهید.  32تا     11قیمت ثبت شده کافیست کلید شماره 

 

 حافظه غیر مستقیم

 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.) کلیدهای عددی (   9تا  0یکی از کلیدهای  -

 را فشار دهید. 32تا  1یکی از کلیدهای  -

 

 طریقه استفاده از حافظه های غیر مستقیم

 را فشار دهید. صفحهابتدا کلید   -1

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

 را فشار دهید. 32تا  1 شماره یکی از کلیدهای -3
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 کاراکتر(16فیلد مخصوص به نام فروشگاه ) 

 کاراکتر(31فیلد مخصوص به آدرس فروشگاه ) 

 کاراکتر(15)فیلد مصوص به شماره تلفن 

 تاریخ و زمان

 نام کاال     فی      وزن        قیمت

 

 اقالم فروخته شده به همراه اطالعات مربوط به آنها

 حافظه خالی

 فیلد مخصوص به تعداد کاالهای فروخته شده

 کاراکتر( 31فیلد مربوط به پیام تشکر، تبلیغ و ... ) 

 

قرار داده شده به صورت اختیاری هستند و چنانچه تمامی مواردی که در کنار آنها عالمت ستاره 

چیزی برای آنها در نظر گفته نشود. به صورت خالی در پرینت ظاهر خواهد شد بوه عبوارتی از   

 آنها پرینتی گرفته نخواهد شد.

 کاراکترهای قابل پرینت توسط پرینتر عبارتند از :

 * ب پ ت ث ج چ ح خ

 - س ش ص ض ف ق ل م

 ( ن ک گ ی الف ه غ ع

 ) د ذ ر ز ژ و ظ ط

 فروشگاه میالد

 5پال   –خیابان هدایتی  –رسالت 

 22509959-60تلفن : 

 03-41                           1393 -09 -10تاریخ :   

 قیمت وزن فی نام کاال

 36000 6.000 6000 ل ه

 14000 2.000 7000 هویج

 64000 8.000 8000 عسل

 2000 2.000 1000 پسته

 30000 6.000 5000 ژله

 3000 --- 2000 قیمت ثابت

---- 5000 8.000 40000 

 07تعداد : 

 188000قیمت کل :  

 ) از خرید شما س اسگزاریم (
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 نحوه واردکردن نام کاالها

عدد  نام کاال میتوان در حافظه دستگاه ثبت کرد که جهت انجام اینکار به ترتیب  32تعداد

 زیر عمل میکنیم.

رافشار دهیود.    *و س س کلید   =ابتدا ترازو و س س پرینتر را روشن میکنیم  و کلید  -1

 را نمایش میدهد. ’print setup ‘ نمایشگر عبارت 

 را فشار دهید. حافظهکلید  -2

کلید حافظه را که میخواهیم نام کاال را در آن حافظه ذخیره گردد را  32س س یکی از  -3

 میزنیم. شماره حافظه مورد نظر بر روی نمایشگر ظاهر میشود.

ف تایو   س س با توجه به جدول حروف الفبا نام کاالی مورد نظر را به ترتیوب حورو   -4

 میکنیم.

یم در این حالوت یو    نز را می =پس از زدن آخرین  حرف نام کاالی مورد نظر کلید  -5

 پرینت از نام کاالی مورد نظر پرینت گرفته میشود.

را بزنیود پرینتور یو      × س س کلید کنترل حافظه مورد نظر کلید 32پس از پر کردن  -6

حافظه به شما میدهد که در صورت وجوود اشوتباه میتووان آن را     32پرینت از تمامی 

اصالح کرد جهت اصالح حافظه اشتباه فقط کافی است نوام کواالی جدیود را بور روی     

 حافظه مورد نظر ثبت کنید.

موجوود باشود پرینوت    چنانچه ی  برگ پرینت شامل کلیه اطالعات درج شده در صفحات قبل 

  نهایی به ترتیب زیر به نمایش درخواهد آمد.
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 اپراتوری در حالت شمارشگر قطعه وارد شدن به مد شمارشگر 

به این مد وارد شوید در این حالت صفحه نمایشگر بصوورت   شمارش با فشار دادن کلید

زیر نشان داده میشود. در قسمت نمایشگر وزن تا زمانیکه واحدی تعریف نشود عبوارت  

 (( نمایش داده میشود.-----))

 واردکردن وزن واحد

 برای اینکار به ترتیب زیر عمل نمایید.

 را فشار دهید. شمارشکلید  -1

 دهید. را فشار وزن واحدکلید  -2

 س س وزن نمونه را با دقت دورقم اعشار به گرم وارد نمایید. -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 نموایش     -5

 .داده میشود

 نمونه گیری قطعات

 برای اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید.

 را فشار دهید. شمارشکلید -

 را فشار دهید. نمونهکلید -

 تعدادی از قطعات را روی کفه بگذارید. -
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 تعداد قطعات را وارد کنید -

را فشار دهید دستگاه وزن واحد را محاسیبه نمیوده و نیمن نمیایش در         = کلید     -

 قسمت وزن آماده شمارش قطعات مورد نظر میباشد.

با قراردادن قطعات روی کفه تعداد آنها محاسبه شده و در قسمت قیمت کیل نمیایش    -

 داده میشود.

: برای انجام عملیات نمونه گیری هر چقدر  تعداد قطعیات شیمارش شیده نمونیه      تذکر

 اولیه بیشتر باشد عملیات شمارش دقیق تر صورت میگیرد.

 استفاده از قابلیت بسته بندی

با فشاردادن این کلید بسته بندی میتوانید تعداد قطعات بسته بندی را وارد نمایید. برای 

 مایید:اینکار به ترتیب زیر عمل ن

 را فشار دهید.شمارش ابتدا کلید  -1

 رافشار دهید. بسته بندیکلید   -2

 عدد 1000تعداد قطعات هر بسته را وارد نمایید . به طور مثال :  -3

را بزنید از این لحظه در صورتیکه تعداد قطعات شمارش شده مسیاوی   =کلید  -4

 یا بزرگتر از عدد وارد شده باشد دستگاه با زدن بوق ممتد االرم میدهد.

 ماشین حساب 

را فشار می دهیم در این حالت دسیتگاه وارد حالیت ماشیین     ماشین حساب ابتدا کلید 

 حساب شده است و با کلیدهای:
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 را روشن کرده و بعد از آن پرینتر را روشن کنید.حال ترازو  -2

روشن شدن چراغ سبز پرینتر نشان دهنده اماده به کار بودن پرینتر است چنانچه  -3

کلید چاپ بر روی صفحه کلید را فشار دهید دسیتگاه پرینتیر شیروع بیه کیار      

 خواهد کرد.

اغیذ  روشن شدن چراغ قرمز رنگ برروی پرینتر نشانگر در حال اتمام بیودن ک  -4

 آن است که در حالت عادی باید خاموش باشد.

 

 نحوه تنظیم پرینتر 

 را فشار دهید. * س س کلیدبتدا کلید = وا -1

 میتوانید یکی از توابع زیر را انتخاب کنید. 5الی  1حال با فشار کلیدهای  -2

 کاراکتر تشکیل میشود. 32جهت تنظیم پیغام ابتدای فاکتور است که از حداکثر  : 1کلید 

 کاراکتر را وارد کنید. 15:  برای واردکردن  تلفن است شما میتوانید  2 کلید 

 کاراکتر در نظر  2: برای وارد کردن شماره ترازو است. برای شماره ترازو حداکثر 3کلید

 گرفته شده است.

  کاراکتر برای این قسومت در   32: جهت وارد کردن پیغام انتهای فاکتور است که  4کلید

 ست.نظر گرفته شده ا

  جهوت   1: جهت انتخاب حالت پورت پرینتر یا سریال دستگاه است کوه عودد    5کلید

 جهت انتخاب پرینتر میباشد. 2انتخاب پورت سریال و عدد 
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 نحوه تنظیم ساعت و تقویم 

 جهت تنظیم ساعت به روش زیر عمل می کنیم.

 را فشار دهید. =   در حالت توزین به ترتیب کلید 

  را فشار دهید. صفحهکلید 

    سپس کلیده کنترل را فشار دهید که ابتدا بتوانید سال که در نمایشیگر قسیمت

قیمت واحد و سپس روز و ماه که در قسمت وزن و در انتها دقیقه و ساعت که 

جهت واردکیردن   9  الی 0در قسمت قیمت کل قرار دارد تنظیم و از کلیدهای 

 عدد مربوطه استفاده کنید.

  کردیید   متغیرهای زمان ) سال/ماه/روز/ دقیقه/ ساعت (را تنظیماز اینکه پس

 را فشار دهید.   = کلید   

    را  پتاک به منظور برگشت از حالت ساعت و تقویم به توزین کافیسیت کلیید

 فشار دهید.

 

 نحوه دیدن ساعت و تاریخ 

 کنید.تا تقویم و ساعت را مشاهده  فشار دهید. را  صفحهسپس کلید   =ابتدا کلید 

 طریقه نصب  سخت افزاری پرینتر

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

محل مخصوص که در زیر ترازو تعبیه شده است وصل کنید و عینا همین کیار  

 را برای پرینتر انجام دهید. 
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 :  نمونه - وزن واحد+ :  تقسیم:   بسته بندی:   حاصل: = 

 عملیات خود را انجام میدهد.

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

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

 نحوه استفاده از باطری

 ولت می باشد. 6دارای باطری   DSN-9000  ترازوی مدل

باطری ترازو که در کنار صفحه نمایش می باشید و   LEDدر هنگام استفاده از باطری 

 مشخص شده است روشن می شود.+    - با عالمت 

ساعت میباشد.  8ساعت و در حالت کارکرد  11مدت استفاده از باطری در حالت نرمال 

صیفحه   باطری در مواقع غیر نیروری توسیط کلیید    برای استفاده بهتر و بیشتر از

 نمایشگر را خاموش نمائید. 

 می باشد.  ساعت 12حدود  زمان شارژ اولیه برای دستگاه:  تذکر

 

 آالرم هشدار دهنده باطری

شیارژ بیاطری از حید     بصورت صدای بوق ممتید شینیده میشیود. هنگامیکیه     آالرماین 

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

 باطری تنها استفاده کرد.
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