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گروه صنعتي صدر
تهران_ رسالت20متري شهید امیر هدايتي  ،نبش کوچه193پالک 193
دفتر مرکزي  22509959-60 :فکس 22515011 :
تعمیرگاه مرکزي  77784641و  77784651و فکس 77784639 :

مشخصات ترازوي پايا پرينتردار
مشخصه

شرح
30 kg

ظرفیت
دقت

10 g

پارسنگ

8 kg
39/5 * 43/5 cm

ابعاد ترازو
محدوده تغییرات دمایی
برق ورودی

0c° ~ +40c°
180-240V 50HZ
خشک –  6ولت –  5آمپرساعت

نوع باطری
حداکثر رطوبت

%95

نکات مهم در نگهداري و استفاده مناسب از دستگاه

در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دستگاه خود دقت کنید.
دقت کنید کابل برق در مسیر تردد و یا در برابر نور مستقیم خورشید قرار نداشته باشد.
در صورت کثیف شدن کفه توزین آنرا از ترازو جدا نموده ،پس از شست وشو و خشک

ککردن

در جای خود قرار دهید.
چنانچه در حین کار ،دستگاه دچار اختاللی شد ،آنرا خاموش کنید سپس کفکه تکوزین را خکالی
کرده ،از عدم تماس آن با اشیاء مطمئن شوید .آنگاه دوبکاره دسکتگاه را روشکن کنیکد و مطکاب
دستورهای داده شده در این راهنما عمل نمائید.
به هیچ وجه از ا لکل ،بنزین و حالل های مشابه به منظور تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمائید.
در زمان قطع برق ،از روشن کذاردن بی دلیل ترازو خودداری نمائید .درصکورتیکه مکدت زمکان
طوالنی به استفاده از ترازو ندارید ،با استفاده از کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه را خاموش
کنید.
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نکات مهم در نگهداری و استفاده مناسب از دستگاه

جدول رفع اشکال احتمالي
اشکال

رفع عیب

علت

کنید.

 -ایراد در قسمت تغذیه

 -فیوز  ،کابل برق ،پریز برق را چ

 -الکتریسککیته سککاکن و یککا

 -دستگاه را خاموش کنید و پس از چند لحظه مجکددا آن

دسککتگاه در حککین کککار

نوسانات شکدید بکرق باعک

را روشن کنید در صکورت عکدم برطکرد شکدن بکا واحکد

خاموش میشود.

بککروز اشکککال در مککدارات

خدمات پس از فروش تماس بگیربد.

الکترونیککی شککده و دسککتگاه
هنگ میکند.
 از تراز بودن دستگاه مطمئن شوید.دسککتگاه در تککوزین دارای

-کفه ترازو لرزش دارد.

 -دستگاه در معرض باد مستقیم کولر و پنکه و یا فرسکتنده

اختالد وخطا است .اعداد

های بی سیم پر قدرت قکرار دارد محکل دسکتگاه را تغییکر

مربکککوه بکککه وزن روی

دهید.

نمایشککگر ثابککت نبککوده و

 -اشککککاالت در مکککدارات

 -دقت کنید هیچ شی با کفه تماس نداشته باشد.

نوسان دارد.

الکترونیکی

 دقت کنید هیچ مایعی درون ترازو ریخه نشود. دقت کنیدپایه ها در وضعیت مناسبی باشند.دستگاه و دستگاه های جانبی را خاموش کنید.
دستگاه را دوباره روشن کنید.

پکککس از روشکککن شکککدن

در صورت مشکاهده مجکدد اشککال ،دسکتگاه را خکاموش

عبارات نامفهوم ظاهر شده

نمککوده ،بککا واحککد خککدمات پککس از فککروش شککرکت و یککا

و عملیکککات راه انکککدازی

نمایندگی های فروش تماس حاصل نمایید.

درست انجام نمی شود.

با استفاده از مندرجات راهنما نحوه ارتباه میان چکاپگر و

چاپگر هیچ گونه اطالعاتی
را چاپ نمیکند.
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دستگاه و دستگاه را کنترل کنید.
نحوه اتصاالت صحیح نیست.

از روشن بودن وجود کاغذ و قرارداشتن در وضعیت آماده

چاپگر آماده نیست.

(  )ON LINEچاپگر مطمئن شوید.

فروش و جمع کاالهايي با قیمت ثابت
این قابلیت جهت فروش کاالهای با قیمت ثابت مانند انواع کمپوت و  ...به شرح زیر میباشد:

-

وارد کردن قیمت یا نام کاال توسط کلید اعداد يا حافظه

 فشردن کلید قیمت ثابت و وارد کردن تعداد کاالی مورد نظر. تکرار عملیات فوق جهت تمامی کاال پس از اتمام عملیات فشردن کلید چاپنکته :عملیات فروش وزنی و فروش از طری قیمت ثابت را با هم در ی

گزارش کل فروش

گزارش كل فروش
تلفن  77784641 :ترازو :
ساعت 02:04 :تاريخ1392/02/02 :

این قابلیت جهت صدور پرینت از کل
فروش دستگاه میباشد که نمونه آن به
شکل مقابل میباشد.

فاکتور میتوان انجام داد.

تعداد کاالهای فروش شده

تعداد کاالهای فروش تعدادی شده
جمع کل وزن کاالهای وزنی فروش رفته

ركورد فروش
تعداد كل
وزن كل
قيمت كل

3
2
0.150
1415

كاال
عدد
كيلوگرم
$$$

جمع قیمت کل کاالهای فروش شده

ابتداکلید  shiftسپس کلید کل فروش را فشار دهید.
نکته  :درصورتیکه درانتها فرمول کلید حذد را فشار دهید گزارش کل فروش حذد میگردد.

هشدار دهنده باطري
هنگامی که شارژ باطری از حد استاندارد خود کمتر شود صدار بوق شیده میشود ،در این حالکت
نباید از دستگاه با باطری نها استفاده کرد.عدم توجه به این مورد باع کوتاه شدن عمر باطری و
خرابی دستگاه میشود.جدول زیر اشکاالت احتمالی در کار با دستگاه و راهای برطکرد نمکودن
هر ی

را نشان میدهد در صورتی که با استفاده از این جکدول موفک بکه رفکع مشککل نشکدید

بالفاصله دستگاه را خاموش کنید و با واحد خدمات پس از فروش و یا نمایندگی هکای فکروش
تماس بگیرید.
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مالحظات
این راهنما حاوی اطالعات الزم برای استفاده صحیح از ترازوی الکترونیکی مد ل PAYA
میباش  .اطالع از مفاد این راهنما استفاده از دستگاه را آسان و عمر دستگاه را طدالالنی تدر
می کن ( .ورژن )13

نکات :
 -ترازو را باید روی ی

سطح صاد و بدون لرزش قرار دهید.

 ترازو را از تغییرات ناگهانی و دمای شدید دور نگه دارید. -ترازو را در محل خش

نگهدارید.

 ترازو را در معرض وزش بادهای تند ناشی از پنکه و کولر و همچنین در معرضنور آفتاب قرار ندهید.
 برق دستگاه را از پریز جداگانه تهیه نمائید. ترازو را در صورت امکان دور از کابل های ولتاژ قوی و هر منبکع ولتکاژی ککهباع نویز الکتریکی می شود نگهدارید.
 هنگام تمیز کردن ترازو از ورود آب به درون ترازو جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر از دستگاه و طول عمر بیشکتر بکاطری بهتکر اسکت در ابتکدا،دستگاه حداقل  12ساعت با برق کار کند.
 جهت جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه از قراردادن اشکیائی ککه وزن آنهکابیش از وزن نامی ترازو می باشد جدا پرهیز نمایید.
 ستون نمایشگر ترازو را با احتیاه نصب کنید تکا کابکل رابکط درون آن آسکیبنبیند.
1

راهنماي نصب
 ابتدا الیه چسب دوطرفه ای که روی سینی انتقال تعبیه شده را جدا نموده و پشت سینیاستیل که دارای عالمت میباشد در محل عالمت گذاری نصب نماییم.
 سینی ترازو را روی ترازو قرار دهید و مطمئن شوید که سینی بطور کامل در محل خودقرار گرفته باشد.
 دستگاه را در محل مناسبی قرار داده و با تنظیم پایه ها توسط حباب تراز آن را تکرازنمایید .برای این کار بهتر است پایه ها تا حد امکان کم باز شوند تا از لرزش جلوگیری شود.
ستون نمایشگر را با احتیاه در محل تعبیه شده قرار دهید تا کابل رابط درون آن آسیب نبینکد و
آنرا توسط پیچ های مربوطه به کفه ببندید.

 کابل دستگاه را به محل مخصوص آن متصل و دو شاخه ترازو را به برق شکهر متصکلکنید و ترازو را روشن کنید دستگاه پس از تستهای داخلی آماده کار میباشد.
راهنماي کاغذ گذاري
 درب پرینتر را باز کنید. -کاغذ را در محل مربوطه قرار دهید و سر کاغذ را از زیر غلط

عبور دهید.

 سپس سر کاغذ را به مقداری که وقتی درب پرینتر را مکی بندنکد بیکرون باشکدکشیده تا خارج شود و درب پرینتر را ببندید.
نکته  :در صورت تمام شدن کاغذ دستگاه هشداری را به صورت آالرم ممتد میدهد.
2

نمايشگر عبارت

قيمت ثابت

SHIFT

YES:1
NO:2

را نمايش ميدهد

پس از فشردن
يكي از كليدهاي
 0يا 1

وارد كردن
رمز توسط
كليد اعداد

فشررررررردن كليرررررررد = 1
فعال كردن و
كليررررررد  =0غيرفعررررررال
كردن

=

نکته  :پس از دادن رمز به دستگاه  ،پس از هر مرتبه ریست کردن دستگاه ابتدا عدد رمز
را وارد کرده سپس کلید

=

را فشار دهید.

عملیات فروش
 فروش و جمع قیمت چند کاالي وزني
این قابلیت جهت کاالهای وزنی به شرح زیر میباشد.
 وارد کردن قیمت کاال توسط کلید اعداد یا کلیدهای حافظه. قراردادن باربروی دستگاه و فشردن کلید فروش. تکرار عملیات فوق جهت تمامی کاالها و سپس کلید چاپ.بعد از انجام عملیات فوق دستگاه فاکتور فروش را که شامل نام کاال  ،قیمت کاال ،جمکع
کل فروش میباشد را صادر میکند.
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 تنظیمات اسکرين سیور :
این قابلیت به گونه ای عمل میکند که بعد از تنظیم آن توسط کاربر دستگاه در زمانهائیکه
فعال نیست به حالت اسکرین سیور میرود و تنظیمات آن به شرح زیر میباشد:

حافظه

SHIFT

انتخاب حالت
نمايشگر توسط كليد
هاي  1تا  4اعداد

انتخاب زمان فعال
شدن توسط كليدهاي
6-5-3-1

نکته  :زمانهای کلیدهای  6-5-3-1به شرح زیر میباشد:
کلید  = 1زمان ی

دقیقه

کلید  = 3زمان  30دقیقه
کلید  = 5زمان  5دقیقه
کلید  = 6زمان  60دقیقه
کاربرد کد شناسايي و نحوه تنظیم آن : ID MODE
کاربرد کد شناسایی به این صورت میباشد که کاربر میتواند ی

رمز به دستگاه وارد کنکد

تا پس از هر مرتبه ریست کرد دستگاه بدون وارد کردن رمز مربوطه دستگاه در حال قفل
باقی بماند.
روش تنظیم این قابلیت به شرح زیر میباشد:
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راهنماي استفاده
روشن خاموش کردن
برای روشن کردن دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق ،کلید سکمت راسکت تکرازو را در
حالت روشن قرار دهید .دستگاه پس از تست های داخلی آماده کار می باشد.
نکته  :کلید  ON/OFFروی صفحه کلید به منظور روشن وخاموش نمکودن نمایشکگر
میباشد وبه منظور جلوگیری از مصرد زیاد ( خصوصا زمانی که دستگاه با بکاطری ککار
میکند ) تعبیعه شده است و در زمانهای طوالنی ( بیشتر از  30دقیقکه ) ککه دسکتگاه بکال
استفاده است بهتراست توسط کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید.
پارسنگ
برای پارسنگ کردن ،ظرد خالی را بر روی سینی ترازو قرار داده و کلیکد پارسکنگ ر ا
فشار دهید در این حالت نمایشگر وزن مقدارصفر را نشان می دهد .و نماد  ...مربوه به
پارسنگ روشن میشود.حال اگکر ظکرد خکالی را از روی سکینی برداریکد صکفحه وزن
مقداروزن پارسنگ شده را به صورت منفی نشان میدهکد  .ککه مجکددا بکا فشکار کلیکد
پارسنگ به حالت اول باز می گردد.

3

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

وزن را اندازه گیری کرده و آن را روی نمایشگر وزن  ،نمایش میدهد.

محاسبه قیمت کاال :
برای این کارپس از انجام توزین ساده بایستی بهای هر کیلو توسط کلیکدهای عکددی یکا
کلی دهای حافظه به دستگاه وارد شود در این حالت بهای هر کیلو بر روی صفحه نمکایش
قسمت قیمت واحد ظاهر شده و قیمت کل به صورت خودکار محاسبه و بر روی صفحه
قیمت کل کاال نمایش داده می شود.
نحوه ثبت مشخصات کاال در حافظه
این دستگاه دارای  38عدد حافظه جهت ذخیره نام کاال و قیمت کاال به شرح زیر میباشد.

روش ثبت اطالعات در حافظه :
وارد کردن قیمت کاال
( حافظه مستقیم )19 -1
 وارد کردن قیمت واحد توسط کلید اعداد
 فشردن کلید حافظه
 فشردن کلید حافظه مورد نظر
4

 شماره ترازو

SHIFT

3

چاپ

وارد كردن
شماره ترازو با
كليد اعداد

چاپ

 پیام انتها
SHIFT

4

چاپ

وارد كردن پيام
توسط كليد حروف

 تنظیمات ساعت و تاريخ :
 جهت انجام تنظیمات به ترتیب زیر کلیدها را فشار دهید.

SHIFT

كنترل

در اين مرحلره توسرط
كليرررررردهاي كنترررررررل و
اعداد زمران را تنظريم
كنيد.

=

نکته  :تنظیمات ساعت و تاریخ به صورتی است که با هر مرتبه ریست ککردن دسکتگاه
تنظیمات زمان نیز ریست میشود.
جهت نمایش زمان و تاریخ ابتدا کلید  SHIFTو سپس کلید ماشین حساب را فشار دهید.

7

نحوه استفاده از حافظه ها
جهت استفاده از اطالعات نام و قیمت کاالی موجود در حافظه ها در عملیات فروش بکه
شرح زیر عمل میکنیم :
 حافظه مستقیم  :فشردن کلیدهای حافظه مورد نظر
 حافظه غیرمستقیم  :ابتدافشردن کلید  SHIFTسپس فشردن کلید حافظکه
مورد نظر.
ماشین حساب
جهت اسکتفاده از قابلیکت ماشکین حسکاب ابتکدا کلیکد ماشيین حسياب را فشکار دهیکد
سپس توسط کلیدهای عملیاتی  = × ÷ + -عملیات مورد نظر را انجام دهید.
نحوه تنظیم پارامترهاي ديگر در فاکتور
این قابلیت جهت ثبت اطالعات فاکتور مانند نام و آدرس فروشگاه میباشد وعملککرد آن
به شرح زیر میباشد .با فشردن کلیدها به ترتیب درج شده میتوان این تنظیمات را انجام داد.
 پیام ابتدا

SHIFT

چاپ

1

وارد كرررردن پيرررام
توسررط كليررد هرراي
حروف دار

2

وارد كررررررررررررررررررردن
شماره تلفن توسط
كليد هاي اعداد

 تلفن

SHIFT

چاپ

چاپ

چاپ

6

(حافظه غیر مستقیم )
 وارد کردن قیمت واحد توسط کلید اعداد
 فشردن کلید حافظه و سپس فشردن کلید SHIFT
 فشردن کلید حافظه مورد نظر
وارد کردن نام کاال
 جهت حافظه مستقیم به ترتیب زیر عمل میکنیم :

SHIFT

چاپ

چاپ

حافظه

يكي از
كليدهاي
حافظه

وارد كررردن نررام كرراال
توسرررررط كليرررررد هررررراي
حروف دار

پايان عمليات

نکته  : 1جهت استفاده از حرود دوم کلید هایی که  2حرد در آنها درج شده است کلید
مورد نظر را  2مرتبه فشار دهید.
نکته  : 2جهت ایجاد فاصله بین حرود کلید  00را فشار دهید.
 جهت حافظه غیرمستقیم به ترتیب زیر عمل میکنیم :

SHIF
T
5

چاپ

حافظه

SHIF
T

يكي از
كليدهاي
حافظه

وارد كردن نام
كاال توسط كليد
هاي حروف
دار

چاپ

