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 ACLASفروشگاهیراهنمای آسان صندوق 

 هرحلِ اٍل :ٍرٍد صٌذٍقذار 
 فرض صٌذٍقذار برای ایي کِ ٍارد سیستن شَد بایذ با شوارُ تعریف شذُ خَد ٍارد شَد کِ شوارُ پیشّر 

 است . "یک "دستگاُ عذد

 

 تٌظیوات دستگاُ : : دٍم هرحلِ
 تٌظین تاریخ ٍ ساعت  (1

 

 
 

 ائیي قبضپتیتر باال ٍ  (2

 

 

 

 

 

 

 را بسًیذ ENTERهتي را پاک کردُ ٍ کلیذ  –بقیِ خطَطی کِ ًیازی بِ ًَشتي در آى ًیست 

 تٌظیوات ًام کاال هرحلِ سَم : 

  .تعریف کاالی بارکد دار و یا کد دار 

 ٍ پس از آى کلیذ                   را بسًیذ .                    ابتذا کلیذ .1

 ٍارد ًوائیذ .با بارکذ خَاى  ؛ بارکذ کاال را  .2

 را ٍارد ًوائیذ.  "قیوت کاال "را ٍارد ًوَدُ ٍ پس از آى "ًام کاال" .3

 از آیتن ًَع حافظِ ٍ هجَز تغییر دستی با کلیذ                  عبَر ًوائیذ . .4

 ثبت ًوائیذ ٍ با کلیذ                 کاالی تعریف شذُ را رخیرُ ًوائیذ .  1شوارُ بخش را عذد ثابت  .5

 :تعریف کاالی غیر بارکد دار 

 ابتذا کلیذ                  ٍ پس از آى یکی از شوارُ حافظِ از صفحِ زرد رًگ  را بسًیذ . .1

 تغییر عبَر ًوائیذ . از آیتن فلگ را ٍارد کٌیذ بذٍى ّیچ گًَِ .2

 در قسوت  بارکذ عذد ٍارد شذُ بایذ با شوارُ حافظِ اًتخاب شذُ یکساى باشذ . .3

 را ٍارد ًوائیذ.  "قیوت کاال "را ٍارد ًوَدُ ٍ پس از آى "ًام کاال" .4

 از آیتن ًَع حافظِ ٍ هجَز تغییر دستی با کلیذ                  عبَر ًوائیذ . .5

 ثبت ًوائیذ ٍ با کلیذ                 کاالی تعریف شذُ را رخیرُ ًوائیذ .  1شوارُ بخش را عذد ثابت  .6

  کاالهای آزاد و تعریف نشده :جهت تعریف یک کلید آزاد برای فروش 

  را بسًیذ . 08ٍ پس از آى یکی از شوارُ حافظِ                    ابتذا کلیذ 

  ٍارد کٌیذ بذٍى ّیچ گًَِ تغییر عبَر ًوائیذ .از آیتن فلگ را 

  را ٍارد کٌیذ . 08در قسوت  بارکذ عذد 

 "ٍارد ًوائیذ.   "صفر "را  "قیوت کاال "ٍارد ًوَدُ ٍ پس از آى "هتفرقِ "را  "ًام کاال 

 . از آیتن ًَع حافظِ ٍ هجَز تغییر دستی با کلیذ                  عبَر ًوائیذ 

  ثبت ًوائیذ ٍ با کلیذ                 کاالی تعریف شذُ را رخیرُ ًوائیذ .  1شوارُ بخش را عذد ثابت 

 فرٍش:  چْارم هرحلِ

 فرٍش کاال :  (1

  کاالی تارکذ دار ترای یکثار فرٍش 

 

 

  کاالی غیر تارکذ دار ترای یکثار فرٍش 

 

 

  کاالی تارکذ دار ترای تؼذاد تیص از یک فرٍش 

 

 

 

 

 

 جوغ قثل از تستي فاکتَر 

 
 

 اصالحیِ فرٍش  (2

 

 

 

 

 تخفیف فرٍش : (3

 

 

 

 قیوت دستی  (4

 در صَرت ًیاز تِ فرٍش کاالیی تا قیوتی غیر از قیوت تؼییي ضذُ تایذ :

 

 

 

 تؼریفْای سیستن ًیست (  ًیس بایذ :( جْت فرٍش کاالی آزاد)کاالیی کِ جس 4-1

 

 
 

 ثبت ػبارت ارسال بِ بیرٍى : (5

 

 

 

 گسارشات  : پٌجن  هرحلِ

ترای ایي  چگًَِ است در آخر رٍز فرٍضٌذُ ًیار تِ ایي دارد کِ تذاًذ در طَل رٍز ػولکرد خَد 

 اهر هی تَاى دٍ ًَع گسارش را گرفت :

 در صَرت ًیاز تِ خالصِ ػولکرد )جوغ کل آخر ضة(  (1

 

 

 

 ((گسارش صفر رٍزاًِ گرفتِ شَد هٌظَر گسارش فَق است . زهاًی کِ دستگاُ از کاربر هی خَاّذ))

 ر صورت نیاز به خالصه عملکرد هر کاال د (2

 

 

 

 

 

 

 منو/صندوقدار 1

 تنظیمات سریع
 

ٍ ساعت تٌظیوات تاریخ  
 تٌظین ساعت
 تٌظین تاریخ

1401 
13891118

8 

ENTER 
ENTER 

اًتْای فاکتَر پیغام  
 

تنظیمات 

 سریع

 پیغام ابتذای فاکتَر
 

ابتذای فاکتَرپیغام   
 هتي هَرد ًظر را بٌَیسیذ
 

(5الی 1شوارُ شٌاسِ پیغام)  
 شوارُ خط هَرد ًظر را ٍارد کٌیذ
 

 دریافت
 

(2الی 1شوارُ شٌاسِ پیغام)  
 شوارُ خط هَرد ًظر را ٍارد کٌیذ
 

 پیغام اًتْای فاکتَر
 هتي هَرد ًظر را بٌَیسیذ
 

 دریافت 
 

"00"  
 

 دریافت 
 

 دریافت
 

 هٌَ
 

 دریافت 
 

"00"  
 

"00"  
 

 دریافت 
 

 دریافت 
 

 دریافت 
 

بارکد خوان را بر روی 

 بارکد بگیرید 
 دریافت
 

 وزن/تعداد

X تؼذاد 

 دریافت
 

 تؼذاد
یکی اس کلیذ های سرد 

 رنگ را بشنیذ  

فزوش کاال به 

یکی اس روشهای 

 فوق

جوغ 

 جسیی

هقذار 

 تخفیف

انتخاب نوع  تخفیفات

و یا  1تخفیف 

3 

روزانهگسارش صفر گسارش صفر صٌذٍقذار  دریافت 
 

بارکذ خواى را بز 

 روی بارکذ بگیزیذ 
 دریافت
 

یکی اس کلیذ های سرد 

 رنگ را بشنیذ
 دریافت
 

کاال به یکی اس فزوش 

 جوغ جسیی روشهای فوق
در صورت نیاس اداهه 

 فزوش و یا اتوام فزوش 

فزوش کاال به یکی 

 اس روشهای فوق
2عدد اصالح  

انتخاب وحذف 

 دریافت کاالی هورد نظز
 

کذ کاال مستقیم و با بارکذ  قیمت دلخواه 

 کاال
 قیوت دستی دریافت

کلید زرد رنگ  قیمت دلخواه 

80 
 قیوت دستی دریافت

          فروش کاال به یکی

از روشهای فوق     
عبارت ارسال به  تٌظیوات

 بیرون
 دریافت

 دریافت

 وزن/تعداد

X 

 دریافت ارش صفر حافظه سگ گسارش صفر صٌذٍقذار
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 تغيير به هذ هاليات  – ششن هرحله 

 در صورتي كه كاربر بخواهذ هقادير هالياتي را برروي سيستن اضافه كنذ بايذ :

 هاليات وارد شود:به هذ  -1

 

 

 

 

 تنظين درصذهاي هالياتي  -2

 آيتن درصذهاليات  :-تنظين هالي  –تنظيوات سيستن 

 .درصذ هاليات-نام هاليات–فلگ هاليات -(8الي0ضناسه هاليات )

 ثبت هقذار سود برروي گسارشات : – هفتن هرحله 

 الف( ابتذا گزارش صفر گرفته ضود .

چاپ هقذار سود  ؟  –انتخاب چاپ  –تنظين هالي  –تنظيوات سيستن   - هنو / صنذوقذارکليذب(

 بلي ضود .

 با نرم افسار رستوراني ACLASاتصال پرينتر جانبي به صنذوق فروشگاهي

 .پیي ًری  25پیي ٍ  9ػذد کاکتَر  2زٍج تا  4تْیِ یک کاتل  -1

 ( 7تِ  5( ٍ) 2تِ  3(ٍ)3تِ  2) -پیي  25 تِ  9کاًکتَر تِ ترتیة  اتصال سیوْای دٍ  -2

  9699پرًتر تِ   BUADRATEتٌظین  -3

a.  تایذ در پَش زیر دستگاُ  89229در پریٌترDPSW  ،7  کرد را تِ سوت تاال ّذایت . 

را تِ ّن ٍصل ًوَدُ ٍ تازدى کلیذ  صٌذٍق کاًکتَرّاتا کوک کاتل اتصال تِ کاهپیَتر -4

 در ٌّگام فرٍش تایذ فثص از پریٌتر آضپسخاًِ ًیس صادر ضَد .  دريافت

 اًجام تٌظیوات تررٍی صٌذٍق فرٍضگاّی   -5

a. تنظيوات بخص  - تنظيوات  کليذ : 

ضوارُ ضٌاسِ چاپگر "تِ آیتن    ENTER ٍارد ًوَدُ  تا زدى چٌذ 1ضوارُ تخص را  

ٍ   ENTERٍارد هی کٌین ٍ تا اًتْا تا کلیذ "یک"هی رسین کِ ػذد آى را  "آضپسخاًِ

 ضٌیذى صذای تَق پیص هی رٍین .

b.  قثض آضپسخاًِ در پایاى "یتن آدر ایي قسوت  – عوليات صنذوقذار -تنظيوات

 .هی ًوائین  "تلی"ضَد را  "چاج

c.  تنظين تجهيزات جانبي –تنظيوات سيستن : 

i.  ٍارد ضَد . 5ارتثاط ًَع سریال ػذد 

ii.  ًِتازدى 1پس از ٍرٍد ػذد  –چاپگر آضپسخا ٍ ENTER   آیتنACLAS 

KP7X را اًتخاب ٍ تا اًتْا تا زدى ENTER  پیص هی رٍین 

 ACLASبه صنذوق فروشگاهي DSN 0999 –آزها  –ترازوي ويستا نحوه اتصال -3

 پیي ًری . 9ػذد کاکتَر  2زٍج تا  4تْیِ یک کاتل  -1

 ( 5تِ 5( ٍ) 2تِ  3(ٍ)3تِ  2) -پیي  9تِ   9اتصال سیوْای دٍ کاًکتَر تِ ترتیة  -2

 : تنظين تجهيزات جانبي –تنظيوات سيستن  -3

i. ٍارد ضَد . 2ًَع سریال ػذد  ارتثاط 

ii.  اًتخاب ضَد . 6تٌظین ًَع ترازٍ : ػذد 

 تا ایي سیستن تؼذ از قرار دادى کاال تر رٍی کفِ ترازٍ کلیذ              جهت فروش -4

 را تسًیذ .تررٍی صٌذٍق فرٍضگاّی 

 سپس کلیذ هستقین کاالیی را کِ تررٍی ترازٍ قرار دارد را تسًیذ  . -5

 ACLASصنذوق فروشگاهي بوسيله  سطري استانذارد باركذ  خوانذى نحوه

 دٍ ًَع هی باشذ: LSG  ٍLs6، بارکذ ترازٍی ٍیستای پریٌتردار 

 .تخَاًٌذ  –ایي حالت ترای کساًی است کِ هی خَاٌّذ تک تک کاال ّا را تَسیلِ تارکذ خَاى  -1

تایذ  ایٌگًَِ ضرٍع هی ضَد  27تارکذ حاصل از ّر کاالی فرٍختِ ضذُ  کِ تا ػذد 

 تؼریف ضَد  :

 13كذ نوع  –تنظين باركذ  –الف ( تنظيوات  

a. : ثبت ًوَد. 22دٍ کذ اٍل 

b.  ثبت ًوَد . 10: 55-0کذ 

ب( تعريف كذهاي هر كاال در ترازو براي 

 صنذوق  .

 "بارکذ"در قسوت  PLUٍ  99تؼذ از زدى کلیذ 

رقوی است ٍارد هی   5کذ کاال هَرد ًظر را کِ 

 تا تؼریف قیوت کاال تؼریف کاال را خاتوِ هی دّین . ًوائین .

 

هی باشذ . ٍ " 10001 "ػذد" 1"هثال کلیذ شوارُ یک حافظِ هستقین ترازٍی شوارُ ) 

، رقن  هی باشذ "50009 "ػذد" 5 "حافظِ هستقین برای ترازٍی شوارُ 9کلیذ شوارُ 

 (. رقوی بِ ٍسیلِ شوارُ ترازٍ اتَهاتیک  تؼییي هی شَد  5اٍل اػذاد 

 

تَسیلِ تارکذ خَاى تک تک تارکذ ّا فاکتَر تجس تارکذ آخر  تایذ  ج( جهت فروش

 زدُ ضَد . " دريافت" گرفتِ ٍ در ًْایت کلیذ 

 در صَرتیکِ کِ صٌذٍقذار بخَاّذ تٌْا از بارکذ آخر استفادُ ًوایذ بایذ : -2

ضرٍع هی ضَد . ترای ایي ًَع تارکذ  25تارکذ حاصل از جوغ کل فاکتَر فرٍش کِ تا 

 تایذ ٍارد هٌَی :

  13كذ نوع  –تنظين باركذ  –الف( تنظيوات  

a. : ثبت ًوَد.  22   دٍ کذ اٍل 

b.  ثبت ًوَد . 29  : 55-0کذ 

 وي صنذوق :رتعريف برب( 

در قسوت تارکذ  PLUٍ  99تؼذ از زدى کلیذ  

ٍارد هی ًوایذ ٍ تذٍى تؼریف قیوت  0000ػذد 

 تؼریف کاال را خاتوِ دّذ . –

 

 

 

زدُ   ENTERدر ًْایت برای فرٍش کافیست کِ بر رٍی بارکذ آخر گرفتِ ٍ کلیذ 

 شَد .
 

 

************************************************************************** 

     وزن/تعداد
X 

 صنذوقذار
 

 تنظیوات
 سیستن

هذ تغییز به 

  هالیات
 شواره سزیال

را وارد  دستگاه

 کنیذ

 دریافت
 


