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 : مقدمه .1

 ACLASمزاياي استفاده از ترازوي ليبل پرينتر 

 آساني و راحتي كاركرد : .1

(بر روي دستگاه به فروش خود سرعت  112كليد مستقيم )قابل افزايش تا 111با كاربر مي تواند 

 بيشتري ببخشد . 

 ي هاي عملياتيربرت .2

  اين دستگاه به راحتي با در اختيار داشتن نرم افزارPC د وبه روز مي ش. 

 . امکان استفاده  اكسس پوينت براي وايرلس نمودن دستگاه 

  عدد ليبل كپي چاپ نمايد . 1111اين دستگاه قادر است براي يك فروش 

  مي باشد. وزن  اين دستگاه داراي روشهاي مختلف بسته بندي 

  نوع كاال را دارد  11111حافظه اصلي ترازو امکان ورود. 

  د رچند نوع ليبل وجود دابراي هر كاال امکان استفاده از 

  هر كاال داراي فرمت باركد منحصر به فرد خود مي باشد 

 . هر كاال براي خود داراي واحد اندازه گيري خاصي است 

 . واحد هاي عددي مي تواند بوسيله كاربر به مانند دسته بسته و وروديها  تعريف شود 

  د پيغام به دلخواه براي هر كاال پيغام را دريافت نموده و با ورود ك 122سيستم قادر است

 پيغام مورد نظر را چاپ نمود . 

 باشد . 6*11و 1*3اندازه ليبل مي تواند حداقل 

  اين ترازو باركدهايEAN -8  - EAN-13   18و CODE . را پشتيباني مي نمايد 
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  پشتيباني قوي نرم افزار .3

 

  دستگاه را قادر نموده است .حمايت چند زبانه نرم افزار امکان استفاده جهاني از اين 

 و از طريق كامپيوتر  اطالعات مي توانند در زمانهاي مشخص به كامپيوتر انتقال يابد

 مديريت شوند .

  امکان صدور تخفيف به طور پيش فرض  و يا براي هر كاال وجود دارد. 

  د رحالت وجود دا 11امکان دادن تخفيف براساس دوره هاي مختلف زماني تا حداكثر. 

  كاربر ميتواند ويرايش و چاپ صفحه زير طلق صفحه كليد را با نرم افزار انجام دهد. 

 كليد و  كليد تخفيفد قفل نقفل كردن كليه عمليات كليدهاي اين دستگاه به مان

 به وسيله نرم افزار امکان پذير است . ها هويرايش حافظ

 و كاربر و ثبت اطالعات هريك از آنها به طور اتوماتيك جداگانه چندين مکان استفاده ا

 .امکان پذير مي باشد جداگانه 
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 LS6 دستگاه از نمایی .2

 

 

 

 در مخزن مورد اشاره موارد زیر وجود دارد :

 فیوز های اضافی-1

 تیغه جهت برش کاغذ -2

 هد پا ک کن -3

 قلم پاک کننده هد پرینتر
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 LS دستگاه از نمایی .3

 

 

 

 پاک کننده هد پرینترقلم 
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 دستگاه: نصب نحوه .4

 علمك نصب .4.4
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 وشن کردن رخاموش و  .4.4

                                                بعد از زدن كليد اصلي

اتمام  شمارش معکوس دستگاه براي استفاده كاربر آماده  باثانيه ترازو روشن شده و  11و بعد از 

 .مي شود  

ثانيه نگه  1را               در صورت نياز به خاموش و روشن موقت مي توانيد از 

داريد تا دشتگاه خاموش شود و براي روشن شدن نيز آن را مجددا كليد را 

 بزنيد .

 :LSجاگذاري لیبل در  .4.3
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 :LS لیبل جا گذاري   .4.4

بسته شود . وگرنه ایراد درب پرینتر باز درب پرینتر حتما و کاغذ گذاري  پرینتربعد از باز کردن درب 

 .است می دهد

 

 
 
 
 
 

 . خارج نمودن پرینتر2 درب پرینتر  نمودنباز -1

 .قراردادن پوسته لیبل در جمع کن  چرخاندن آن به سمت پائین4 .قراردادن لیبل در جایگاه و هدایت آن به سمت جمع کن3

 .بستن درب پرینتر 6 .برگرداندن پرینتر به داخل دستگاه5
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 صفحه کلید نماي .4.4

 

 کاربردهاي صفحه کلید .4.4

 

 . جهت چاپ ليبل و يا كاغذ1

  تائيد اطالعات وارد شده. 1

با نگه داشتن آن وارد منوي تنظيمات 

 سيستم مي شويد 

 

 ليبلچاپ خودكار 

  

 امکان درج تخفيف در هنگام فروش

 

 تنظيم ليبل به طور اتوماتيك -

  اصالح حروف   -

 باعث تائيد رمزهاي وارد شده مي شود .

 

 دستگاه موقت خاموش روشن شدن 

 

اتصال به كامپيوتر جهت اطمينان از 

 درهنگام انتقال اطالعات

 

 .راه ورود به منوي تنظيمات كاال  -حافظه

 

كپي از يك ليبل  1111-1امکان چاپ 

 خاص

 

با زدن آن امکان تغيير قيمت به وسيله 

  اپراتور وجود ندارد 

امکان صفر كردن در زماني كه كاال 

 .برروي كفه مي باشد 

 

كليدي است كه به كاربر امکان تغيير 

 مت كاالهاي تعريف شده را مي دهد قي
 

جهت صفر كردن در صورتي كه 

 نمايشکر عدد غير صفر را نمايش مي دهد 

 

 جهت فروش تعدادي

  تعيين واحد كاالي درحال فروش
 

 پاك نمودن داده ها

  برگشت به منوي قبل 
 

 

 کاربرد کلید خروج کاغذ

 خروج کاغذ از دستگاه

تصحیح  حروف در هنگام 

 نوشتن
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  : )تیغه برش را از زیر سینی بردارید ( روش قرار گیري کاغذ به جاي لیبل  .4.4

 

 

 

 امکان نصب ماژول وایر لس  .4.4
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  تنظیمات .4

  تنظیمات دستگاه : .4.4

                ثانيه نگه داريد  1را براي كليد. 

       را انتخاب كنيد .اصلي   منويمي توانيد                      با كليد هاي  

  را بفشاريد .و تائيد اطالعات كليد            به زير منو براي ورود 

  تغيير نمايد . بايد در تنظيم اوليهآيتم هاي * دار  

 مي باشد . گزارشات آيتم خاكستري رنگ مربوط به 

 مالحظات زير منو منوي اصلي رديف

 .است ( 31)پيش فرض .براي نور صفحه نمايش  61الي1عدد از    صفحه نمايش نور  .1

  بهينه سازي نمايشگر  .1

 تاريخ ؟ و ساعت تاريخ*  .3

 زمان ؟

 .سال-ماه–فرمت روز 

 .ساعت-دقيقه-فرمت ساعت ثانيه

   چاپ تراز  .2

 1نوع D1 ليبل نوع انتخاب  .2

D1 1نو ع 

وارد نوع ليبل را مي تواند از طريق كامپيوترطراحي و  1كاربر 

 ترازو نمايد .

 برچسب كاغذنوع   .6

 رسيد

 بدون عملكرد

 انتخاب برچسب براي حالت چاپ روي ليبل.

 براي صدور فاكتوري كاال

 براي انتخاب چاپ حالت ليبل بر روي كاغذ. 

 سال-ماه–روز  فرمت تاريخ  .7

 روز-ماه-سال

 ماه-روز-سال

 امکان ويرايش فرمت تاريخ

 كند چاپ  واحد چاپ وزن  .8

  نكندچاپ 

 (بر روي ليبل   kgچاپ يا عدم چاپ واحد كيلوگرم)

قيمت چاپ *  .9

 واحد 

 كند چاپ 

 چاپ نكند 

 (بر روي ليبل  kgچاپ يا عدم چاپ واحد كيلوگرم)
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N.N - N -  فرمت قيمت   .11
N.NN 

 امكان ويرايش فرمت قيمت با اعشار ويا بدون آن 

 امکان ويرايش فرمت مقدار با اعشار  N.N - N.NN تعداد فرمت  .11

  چهساختار باركد براي چاب برروي ليبل/كاغذ با توجه به دفتر باركد ؟ باركد انتخاب  .11

برروي  ساعت در آيتم تاريخ انقضاء امکان چاپ يا عدم چاپ خير-بلي   ساعتچاپ   .13

 ليبل

 امکان گرد نمودن اعداد بر اساس دفتر چه راهنما  تعداد رقم گرد  .12

 YYYY فرمت سال   .12
YY 

 امکان ويرايش فرمت سال چهار رقمي يا دو رقمي

 2الي  1پررنگ بودن ويا كم رنگ بودن چاپ عدد  تراكم ؟ چاپ كيفيت  .16

   چاپ قيمت صفر  .17

چاپ عالمتي كه نشان دهد به قيمت اوليه فاكتور تخفيف خورده  عالمت حذف قيمت اوليهچاپ   .18

 است .

 چاپ يا عدم چاپ قيمت اوليه قبل از تخفيف خير -بله  اوليه قيمت  .11

   چاپ وزن و تعداد  .11

وارد ترازو شده باشد  PCپيغام كه قبال از طريق  117الي  1تعداد  ؟1پيغام  1پيغامچاپ   .11

. 

وارد ترازو شده باشد  PCپيغام كه قبال از طريق  117الي  1تعداد  ؟1پيغام  1پيغام چاپ   .11

. 

 تنظيم ارتفاع باركد  باريك -پهن  عرض خط باركد  .13

  خير-بلي به جاي عرض  .12

.براي شبکه نمودن شده است   111216821287 ترازو   IPتنظيم   آي پي*  .12

 چند دستگاه با شركت تماس حاصل فرمائيد

 7الي  1تنظيم سرعت پرينتر از  ؟سرعت چاپ سرعت  .16

   تخفيف  .17

18.   IP  ميزبان   

 امکان دريافت گزارش براي هر كاال به انتخاب كاربر  خير -بلي  گزارشي حالت  .11

   ؟اخطار  .31

 گرفتن گزارش كلي از سيستم   چاپ گزارش كل  .31
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چاپ مي  و كامل وضعيت فروش هر كاال را به طور جداگانه  گزارش تك تك   .31

 نمايد 

 پاك كردن اطالعات فروخته شده بعد از گرفتن گزارش .  حذف اطالعات  .33

  فاصله دار بودن و فاصله نداشتن بين دو ليبل . اصلهفبدون يا با  فشرده سازي  .32

 گرفتن گزارش هر يك از فروشندگان . NO.(1~8) گزارش فروشنده  .32

 – NO.(1~8) نام فروشنده  .36

 نام ؟ 

نام صندوقدار را  -در ابتدا شماره صندوقدار را وارد كنيد 

 بنويسيد 

تواند با باركد و بدون باركد چاپ فاكتور در حالت رسيد مي   1-1 نوع رسيد  .37

 شود .

 خطر براي متون ابتداي فاكتور در حالت رسيد 2امکان ورود  2-1 پيغام ابتداي فاكتور  .38

 خط براي متون انتهاي فاكتور در حالت رسيد 7امکان ورود   پيغام انتهاي فاكتور  .31

   تست چاپ  .21

 

 تنظیمات حافظه  .4.4

   تا صداي بوق دستگاه شنيده شود . ثانيه نگه داريد 1را براي               كليد  

   امکان ويرايش  يعنينمايش مي دهد . "شماره كد كاال را وارد كنيد؟"بر روي مانيتور

 حافظه در حال حاضر وجود دارد .

  استفاده مي         از كليد و تائيد آن   براي ورود به هر مرحلهپس از ويرايش هر آيتم

 .شود 

 ( درج اسم و يا قيمت و يا اعدادويرايش )باشد امکان  "؟"آيتمها  مقابل زماني كه 

 د .روجود دا

 . تکميل آيتمهاي * دار الزامي است 

  به مانند تعريف كاال   قيمت كاالبجز  اصالح اطالعاتاطالعات هر حافظه ، با تکميل

 مي باشد .
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  حافظهتعريف كليه آيتمهاي قسمت تنظيمات 

 شرح زیر آیتم آیتم ردیف

1* PLU CODE Plu(1-6)?  عدد مي باشد . 6حداكثر رقم تا . كد كاال وارد كنيد 

 و....  3و 1وارد نمائيد براي كاالهاي بعدي  1مثال كد را مي توانيد عدد 

 . مي باشد  36حداكثر كاركتر براي تعريف نام كاال  Pluname نام *1

 سفيد رنگ را دو بار بزنيد . صفحه 33كليد  براي تايپ فارسي حروف 

 را بزنيد . "خروج كاغذ "براي اصالح حروف كليد

 رقمي نمائيد .  2را  1كد كاالهاي آيتم شماره  شماره؟ شماره حافظه *3

 تبديل نمائيد . 11111را به  1و     11111را به  1مثال عدد 

 .قيمت واحد را وارد كنيد  قيمت ؟ قيمت واحد *2

 را انتخاب نمايد  تعدادي واحد كاال كيلوگرم و  Kg-pcskg واحد 2

 انتخاب آيتم تعدادي با                          امکان پذير است 

 )درصورت نياز( تاريخ مصرف هر كاال را بر اساس روز وارد نمائيد . روز؟  انقضاء 6

  )رقم وزن كاال  ساختار باركد مي باشد 2كدكاال و  رقم 2)را وارد كنيد. 7عدد  باركد ؟ باركدفرمت  *7

 بخششماره  *8

 را وارد كنيد

 و غيره باشد 17-22مي تواند رقمي دارد .  13به دو رقم اول باركد  بستگي (؟11-1بخش)

 براي اطمينان از صحت رقم وارد شده با شركت تماس بگيريد .(

  كاربر كد پيغام هاي وارد شده را وارد نمايد . ؟1پيغام  1پيغام  1

نوع انتخاب  11

 برچسب

 D1- 1نوع 

 D1 -1نوع 

 شرح

( و يا )شرح (را انتخاب 2(يا )نوع1كاربر با توجه به نوع ليبل طراحي شده )نوع

 : انتخاب نوع لييل به صورت اتوماتيك از منوي تنظيمات "شرح"مي كند . 

 ( -11-112مقدار تخفيف ) جدر تخفيف؟ تخفيف 11

 وارد نمائيد .شماره كليد فوري مورد نظر را با كليد اعداد  كليد فوري؟ كليد فوري *11

 ذخيره   ذخيره *13

 

 

 



 Aclasراهنماي  کاربري ترازوهاي 

 

06گروه صنعتی صدر
 

 تعريف كاال به صورت ساده :

 ورود اطالعات  منوي اصلي

  را نگه داريد  PLUكليد  .1

 1 كد كاال را واردنمائيد؟ .1

  .بار كليد چاپ را بزنيد  1 .3

 هلو  . (plu name)نام كاال را وارد نمائيد .2

  بار چاپ بزنيد . 1 .2

 11111  (رقمي كنيد  2ي را كد قبل؟ ) كد حافظه .6

  بار چاپ بزنيد. 1 .7

 1111 (قيمت كاال را وارد نمائيد .؟ )كاالقيمت  .8

  بار چاپ بزنيد  6 .1

 7 (اركدكاال را واردنمائيد باركد ؟)بشماره فرمت  .11

  بار چاپ بزنيد . 1 .11

  17-22 را وارد كنيد؟ بخششماره  .11

  بار چاپ بزنيد 8 .13

 1 با كليد اعداد وارد شود مستقيم  شماره كليد .12

بار چاپ كه باعث ذخيره شدن اطالعات مي  1 .12

 شود .
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 فروش: عملیات .5

 وزن کردن و محاسبه قیمت :  .5.1

 .كااليي روي كفه ترازو قرار دهيد  

 شماره كليد فوري مورد نظر را بزنيد.  

را زده بعد كليد فوري  ابتدا كليد             112نكته : ) جهت فروش كليد فوري باالي 

 مورد نظر را بزنيد. (

 را براي صدور ليبل بزنيد   "چاپ "كليد.  

  براي آماده شدن براي فروش بعدي ليبل را بايد خارج نمائيد. 

 .اتوماتیك به صورت  فروش با چاپ لیبل .4.4

 

  از صفر بودن دستگاه اطمينان حاصل نمائيد. 

 ( در كنار كلمه خودكار برروي  كليد چاپ خودكار را بزنيدLCD  يك مثلث كوچك

 ظاهر مي شود (

 . كاال را روي كفه ترازو قرار دهيد 

  شماره كليد فوري مورد نظر را بزنيد. 

 

  : هنكت 

به عنوان صفحه اول و  111الي  1كليد مستقيم برروي ترازو وجود دارد كه كليد هاي  112تعداد 

          بايد ابتدا كليد   112الي  113براي دسترسي به  را زده بعد كليد مورد نظر را بزنيد .
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 PCSkg :محاسبه قیمت کاالهای تعدادی

 فروش یك عددي کاال :الف( 

 . كليد فوري مورد نظر را بزنيد 

 . براي صدور لبيل كليد چاپ را بزنيد 

 فروش تعداد بیش از یك عدد :ب( 

 را وارد نمايد  تعداد كاال. 

  را بزنيد كليد.  

  كليد فوري مورد نظر را بزنيد. 

 "را بزنيد . "کلید چاپ  

 

  تغییر قیمت : .4.3

كاربر مي تواند به راحتي و در حين فروش خود قيمت كاالي مورد نظر را تغيير دهد . مثال اگر 

تومان تغيير دهد   2111تومان مي باشد مي خواهد آن را به  1111 - 2 قيمت كااليي با كليد فوري 

 به روش زير عمل مي نمايد .

  را بزنيد  مورد نظر كليد فوري. 

  را فشار دهيد                     كليد. 

 د يقيمت جديد را وارد نمائ. 

 "را بزنيد .  "کلید چاپ 

  عمليات فروش خود را ادامه دهيد. 
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 :دستی بصورت وزنیفروش کاال  .4.4

 . كاال را روي كفه ترازو قرار دهيد 

  قيمت را وارد كنيد 

  را  براي خروج  ليبل بزنيد "کلید چاپ"در حالت ليبل . 

 را برنيد . "چاپ" كليد قفل قيمت را زده و براي صدور فاكتور كليد  در حالت رسيد 

 

 فروش کاالي دستی بصورت تعدادي: .4.4

 را وارد كنيد تعداد كاالي مورد نظر 

  را بزنيد  "واحد"كليد 

 قيمت كاال را وارد كنيد 

  صدور ليبل بزنيد .را جهت  "کلید چاپ"در حالت ليبل 

  را بزنيد "كليد قفل قيمت"در حالت رسيد . 

 

 کپی گرفتن از لیبل هاي صادر شده  .4.4

 زماني كه كاربر از ليبلي تمايل دارد تعدادي كپي داشته باشد مي تواند: 

 د.وشبعد از فروش مورد نظر كليد كپي را زده   -1

 .تعداد كپي درخواستي را وارد نمايد  -1

 را براي اجراي عمليات بزنيد . "چاپ"كليد -3

 با برداشتن ليبل چاپ شده ليبل بعدي چاپ مي شود .

  را وارد نمايد . عدد صفرتا كپي بخواهد تنها كافيست  1111در صورتي كه 
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 کپی گرفتن از فاکتور صادر شده  .4.4

 .زماني كه كاربر تمايل دارد از فاكتور صادر شده در حالت رسيد كپي بگيرد 

  زده سپس كليد چاپ را را  "1 "را بزنيد سپس كليد" کپی"بعد از صدور فاكتور كليد

 براي صدور فاكتور مجدد بزنيد .

 

 فروش کاال به صورت بسته بندي  .4.4

 

 کلید قفل قیمت و چاپ خودکار را بزنید . 

  کاالي مورد نظر را یکبار بزنید . 

  دهید کفه ترازو قراربراي صدور لیبل کافیست کاالي مورد نظر را برروي. 

 

 

  کلید پارسنگ : .4.5

 

  جهت  صفر نمودن وزن نمايش داده شده 

   . بايد به ازاي برداشتن هر كاال از روي كفه ترازو كليد  پارسنگ زده شود 
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 استفاده از حالت رسید به جاي لیبل : .4.45

 تعویض کاغذ -4

 ابتدا ليبل را از دستگاه خارج كنيد.  

  بر طبق تصاوير ابتداي دفترچه كاغذ را عوض كنيد. 

 كاغذنوع "منوي  برروي                         با كليد هاي   را نگه داريد. "تنظيم "كليد 

را انتخاب كرده و  "رسيد " حالت  "چاپ" زدن كليدبا و  رفته  "در دستگاه 

 .را بزنيد  "چاپ" كليد

 " حتما دستگاه را خاموش و روشن نمائيد .نكته در صورت برگشت به ليبل" 

 وي فاکتور فروش باید :ربراي چاپ بارکد بر -4

  را بزنيد .            برويد و كليد   "نوع رسيد"را نگه داريد ؛ برروي " تنظيم"كليد 

  را بزنيد .           را انتخاب و كليد    1عدد 

 فروش در حالت رسید  -3

  كاال بر روي كفه ترازو قرار دهيد. 

  كليد فوري مورد نظر را بزنيد. 

  را براي ثبت فروش بزنيد .   "قفل قيمت"كليد 

 كليد چاپ را بزنيد .براي اتمام فروش ؛ 
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  فروش گزارشات .6

 ( چاپ گزارش کلی فروش :4

  را بزنيد . "تنظيم"كليد دو بار 

  ظاهر مي شود  "گزارش كلچاپ " عنوان. 

  تعداد فاكتور فروش  –تاريخ چاپ  شاملفروش كه كامل  اطالعات "چاپ"با زدن كليد

 به كاربر ارائه مي دهد. مقدار كاالهاي فروخته شده –مبلغ كل  –

 

 چاپ تك تك کاال :(4

 الف (براي دريافت گزارش براي كليه كاالها به صورت اتوماتيك بايد :

  را بزنيد . "تنظيم"دو بار كليد 

  برويد "كل حافظه گزارش"با استفاده از مکانما بر روي . 

  را چاپ  هركاال  گزارشات؛به تعداد كاالهاي وارد شده در ترازو " چاپ"با زدن كليد

 مي نمايد.

 

 براي گرفتن گزارش براي هر کاال به صورت انتخابی کابر :( 3

 را نگه داريد  "تنظيم "كليد. 

  چاپ"و كليد را انتخاب نموده  "گزارش كاالي انتخابي فعال گردد"با مکانما" 

 را بزنيد .

 را بزنيد . "چاپ"براي تائيد نهايي كليد  و را انتخاب "بلي "با مکانما 

 آن كاال چاپ ميشود . گزارشبجاي فروش كاال ، با زدن هر يك از كليد هاي فوري 

گزارش كلي  "اين ترازو قابليت چاپ  .

 را  دارد " تك تك كاال"و " فروش
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شد و آنرا خير  "گزارش كاالي انتخابي"دقت شود براي فروش كاال بايد وارد  "

 ".نمود 

 

  حذف اطالعات پس از گرفتن گزارش اطالعات : حذف(4

 را نگه داريد . "تنظيم "كليد 

  را بزنيد . "چاپ"را انتخاب نموده و كليد  "حذف اطالعات"با استفاده از مکانما 
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 : کامپیوتر با ارتباط .7

 تنظیم آی پی .1
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 نصب نرم افزار: .2

 

 انتخاب جهت تائید

192.168.1.86 
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 ارتباط اولیه با ترازو: .3

 

 طراحی لیبل

 برقراري ارتباط اولیه با ترازو

 مدیریت حافظه 

 روي اين فولدر كليك كنيد
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 ارتباط را تست كنيد. با زدن كليد  

 

 LCD نوشتن نام فروشگاه بر روی .3
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به " شركت مهندسي توزين صدر "مثال  ،درصورتي كه حروف مانند كادر زير نوشته شود 

 انتقال انجام شود .  سپس وكاربر در صحيح نوشتن آن دقت نمايد ،  مانند زير بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب جهت انتقال

 انتخاب جهت انتقال

 IPارهاطمینان از شم
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 :طراحی لیبل  .5

 

 

 

 با انتخاب هر يك و كليك كردن برروي صفحه سفيد رنگ آن آيتم ثبت مي شود .

J I H G F E D C B A 

تاريخ  1پيغام  2پيغام  كدكاال

 توليد

تاريخ 

 انقضاء

قيمت 

 كل

وزن 

 كاال

قيمت 

 واحد

نام 

 كاال

 باركد

A          B       C      D       E        F        G       H       I         J         k        l       M       N       O        p 
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بعد از ثبت آيتمهاي باكادر آبي بايد عناوين آنها را نيز جلوي آن آيتم نوشت بدين منظور 

 بايد :

 

 

 

G F E D C B A 

كشيدن 

كادر 

 مستطيل

خط 

 مستقيم

نوشتن  رنگ

 متن

انتخاب  پاک كن مداد

 كننده متن

g f e d c b a 

زير خط 

 دار شدن

كج شدن 

 متن

پررنگي 

 متن

اندازه 

 خط

نوع 

 خط

زمينه 

 متن

اندازه پاک 

 كادر -كن 

 اندازه بارکد مشخصات

محل قرار گیري 

 کادرهاي آبی

امکان تغییر اندازه فونت 

 فونت()اندازه  اعداد
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 نوع فونت

 انتحاب متن

 شركت مهندسي توزين صدر

 انتخاب جهت انتقال

 جهت انتقال انتخاب
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 كليك كنيد .  NOدر صورت مشاهده هشدار زير حتما بايد برروي آيتم 

 

 

 

 با تشكر و تقديم احترام

 

 انتظار براي تکمیل انتقال لیبل 


