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 : توصیه ها
 را در محلی خشک نگهداری کنید .ترازو   -
دستگاه را از محل هایی که تشعشع زیاد وجود دارد که باعث نویز  -

 نگهدارید.شود دور  می
 گیری کنید .از ورود آب به دستگاه جلو  -
ساعت به  12برای طول عمر بیشتر باطری ابتدا دستگاه را به مدت  -

 برق شهر وصل کنید.
 

 قابلیت ها :
 عدد حافظه  4000حداکثر تعداد حافظه :  -
 کاال در یک فاکتور  28حداکثر کاالی فروش در یک فاکتور  -
 منوها تعریف کاربر با تعیین دسترسی به -
 گزارش مختلف از فروش 10دارای  -
 سطر و تجمیع بارکدتنظیمات  -
 و فاکتور فروش تنظیمات چاپ -
 ال سی دی فارسی -
 حذف کاالها در حین فروش -
 چاپ فاکتور با شماره فاکتور دلخواه  -
 بانکی و ارسال مبلغ کل فاکتور به آن اتصال به کارت خوان -
 کاالبر روی هر دارای قابلیت اضافه کردن مالیات  -
 ، تعریف موجودی و نقطه سفارشقابلیت انبارداریدارای  -
  قابلیت محاسبه سود فروش بر اساس قیمت وارد شده در هر کاال -
 ریال/ناموت خاب واحد پولتدارای ان -
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 اولبخش 
 تعریف کاال( 1-1

استفاده           جهت رفتن به مرحله بعد از  کلیدتوجه داشته باشید که 
 نمایید.

بارکد کاال را   ←نام کاال  ←د ییک حافظه را بزن ←ثبت مشخصات کاال  ←منو
 نوع حافظه ← رقم( 6را وارد کنید )کد کاال  ← کنید توسط بارکدخوان اسکن

موجودی  ←رقم(  3) کاال گروه ←رقم(  6) قیمت کاال ← تعدادی( 1وزنی  0)
قیمت  ←(رقم( 6)کاال )واحد گرم برای اجناس وزنی و عدد برای تعدادی، 

درصد  ←رقم(  2درصد مالیات ) ←رقم(  6نقطه سفارش ) ←رقم( 6خرید )
  اتمام تعریف کاال ←رقم(  2تخفیف )

 
 فراخوانی حافظه (1-2

 کلید سریع 36( کیبرد 1-1-2
با زدن مستقیم کلید حافظه انتخاب می  36تا  1جهت انتخاب حافظه های • 

 د. نشو
  :72تا  37 هایجهت انتخاب حافظه •   حافظه  کلید ←

عدد حافظه مورد نظر  وارد کردن:  4000تا  73جهت استفاده از حافظه های • 
  ←از صفحه کلید (220 برای مثال) ( 220انتخاب حافظه )

 کلید سریع 24کیبرد  (2-1-2
با زدن مستقیم کلید حافظه انتخاب می  24تا  1جهت انتخاب حافظه های • 

 د. نشو
 :48تا  24 هایجهت انتخاب حافظه •   حافظه  کلید ←

عدد حافظه مورد نظر  وارد کردن:  4000تا  49جهت استفاده از حافظه های • 
 ←از صفحه کلید (220 )برای مثال ( 220)انتخاب حافظه 
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 تغییر قیمت کاال( 3-1
)در تنظیمات عملیات ترازو در  حالت تغییر قیمت وجود دارد 2در این ورژن 

 :توضیح داده شده است تغییر می کند( 4بخش 
 ( تغییر قیمت دائم1-1-3

  ← وارد کردن قیمت جدید  ← یک حافظه را وارد کنید  ← 

 
 ( تغییر قیمت موقت2-1-3

انجام  ←وارد کردن قیمت جدید    ←  ← یک حافظه را وارد کنید
                عملیات فروش

 
  دومبخش 

       کلید  چاپ فروشبرای در هر مرحله از فروش 
را         کلید )بدون پرینت( و برای ثبت فروش

 بزنید.
 

                                                                                       فروش حافظه وزنی( 1-2
حافظه مورد سپس  دهید قرار سینیروی راکاال 

 .را بزنید        کلیدکرده و نظر را انتخاب 
 

 :  فروش دستی وزنی( 2-2
قرار دهید سپس قیمت فروش  سینیرا روی کاال 

ثبت برای ( سپس رقم 6وارد کنید ) حداکثر را 
 کلید        را بزنید.
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 : تعدادی حافظهفروش ( 3-2
تعداد  بزنید و ذخیره شده راد نظرتان در آن که کاالی تعدادی مور ای حافظه

 ثبت کلید        را بزنید. برای سپسکرده را به وسیله اعداد کیبرد وارد 
 
  :تعدادیدستی فروش  (4-2 
وارد  وارد کردن قیمت از طریق صفحه کلید ، زدن کلید فروش تعدادی سپس 

 ثبت کلید        را بزنید.سپس برای کاال  دکردن تعدا
 

 بارکدخوان:( فروش توسط 5-2
پس از تعریف بارکد کاال در حافظه با هر بار اسکن بارکد کاال توسط بارکدخوان 
به صورت خودکار یک عدد از کاالی مورد نظر فروخته می شود. برای فروش 
 چند کاالی مشابه بارکد دار ابتدا تعداد را توسط کلید اعداد وارد کرده و سپس

 اال را اسکن نمائید.ک بارکد سمت راست را زده و فلش کلید
 

 :نحوه حذف کاال از فاکتور( 6-2
سیله کلید  شده در فاکتور ر یدمی توان        به و ا بر روی ال کاالهای فروخته 

 استفاده کنید.       از کلید  کاالو برای حذف هر  مشاهده کنیدسی دی 
 

 :مشتری پول ( محاسبه باقیمانده7-2
از چاپ با زدن کلید حاصل میتوان با وارد  پس از فروش اقالم فاکتور و پیش

 کردن مبلغ پرداختی مشتری باقیمانده آن را در انتهای فاکتور چاپ کرد.
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 ( عملکرد ارسال مبلغ بر روی کارتخوان8-2
پس از انجام عملیات فروش و چاپ یا ثبت فروش می توان با زدن کلید فلش 

حافظه  36کیبردهای  پول درافظه ای و کشوی ح 24کیبرد های  در چپسمت 
 مبلغ کل فاکتور را برای کارتخوان ارسال کرد. ای

ارسال این مبلغ به واحد پول ترازو نیز بستگی دارد، در صورت انتخاب واحد 
 مبلغ به ریال برای کارتخوان ارسال می شود. "ناموت"پول 

 
 ( قابلیت ذخیره مقدار پارسنگ9-2

ود دارد که در صورت پارسنگ مقداری از وزن در این ترازو این قابلیت ویژه وج
با تغییر مشتری فعال ترازو مقدار پارسنگ صفر می شود و با بازگشت دوباره 

 به مشتری یک مقدار پارسنگ در آن ذخیره شده باقی مانده است.
 کاربرد این قابلیت در صنف قنادی برای راه اندازی همزمان مشتری می باشد.
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 سومبخش 
 ( گزارشات فروش3

ل و تاریخ و تغییراتی نظیر تغییر نام کاال، تغییر واحد پو ها گزارش درتوجه: 
رای انجام امور فوق حتمًا کند، لطفًا بمی گزارشات را دچار خطا  ساعت دستگاه

)در صورت وجود گزارش دستگاه اجازه تغییر موارد  .را پاک کنید گزارش ها
 فوق را نمی دهد(

 
 حافظه  روزانه ( گزارش1-3

 عمل کنید.  زیربه منظور گزارش گرفتن از یک حافظه دلخواه به صورت 
   به منظور پایین رفتن و از کلید       به جا شدن در منوها از کلید    برای جا

 کلید منو را بزنید. أییدو برای ت کنیدرفتن استفاده  به منظور باال           
 

 یک حافظه را بزنید.  ← روزانه حافظه شزارگ ←گزارشات فروش  ←منو 
  
 نظر حافظه مورد ینام کاال -1
 موردنظرکل فروش روزانه حافظه  -2
 حافظه شده فروختهکل وزن/تعداد  -3
 شده فروختهتعداد فاکتور  -4
 میزان سود و موجودی کاالی مورد نظر -5

 
 ( گزارش دوره ای حافظه2-3

 اطالعات فروش یک حافظه چاپ برایاین گزارش 
 می باشد. در تاریخ مورد نظر 

تاریخ ابتدا و انتها همان ی گرفتن گزارش روز خاص در گزارش ها توضیح: برا
 تاریخ مورد نظر وارد شود.
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 تفکیکیگزارش روزانه  (3-3
 حافظه های فوری این گزارش، مقدار و مبلغ فروش

و  را به صورت تفکیکی در دو بخش وزنی و تعدادی
جمع فروش سایر حافظه ها و فروش های دستی را 

مبلغ کل فروش این کاالها را  چاپ کرده و در آخر نیز
 محاسبه می کند.

 
 
 

 تفکیکی( گزارش دوره ای 4-3
فقط با  ،این گزارش همانند گزارش فوق می باشد

این تفاوت که اطالعات گزارش را می توان در بازه 
 تاریخی مورد نظر چاپ کرد.

 
 
 

 گزارش روزانه فروش (5-3
این گزارش مبلغ کل فروش و تعداد فاکتور روز را 

 چاپ می کند.
 

 گزارش دوره ای فروش :  (6-3
این گزارش همانند گزارش فوق اطالعات کل فروش 

 را در بازه تاریخی مورد نظر چاپ می کند.
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 ( چاپ فاکتور با شماره7-3

 عنوانبهاین منو جهت چاپ فاکتور مجدد )در همان روز( با شماره فاکتور است 
زدن شماره  را با وارد شدن در این منو و دیاکردهمثال اگر فاکتوری را که چاپ 

 .شودیمکه وارد کردید چاپ  یا شمارهفاکتور با همان         فاکتور و کلید 
واردکردن شماره فاکتور  ←چاپ فاکتور با شماره   ←فروش یهاگزارش ←منو
  زدن ←
 

 چاپ مشخصات کاال (8-3
کلید های حافظه فوری  لیستدر این گزارش می توان 

 به همراه قیمت آن ها را پرینت گرفت. ترازو
 
 

 حافظه موجودیگزارش  (9-3
این ترازو قابلیت ویژه انبارداری را نیز دارد، در صورت 

موجودی در کاال با هر بار فروش از موجودی وارد کردن 
 حافظه مورد نظر کسر می شود.

در این گزارش می توان موجودی حافظه های داخل 
 .پرینت گرفتترازو را 

 
 

 ( گزارش کسری ها10-3
در این گزارش لیست کاالهایی که موجودی آن ها 

 کمتر از نقطه سفارش است چاپ می شود.
 



10 
 

 چهارمبخش 
 دستگاهتنظیمات  (4
 

 ( تنظیمات عملیات ترازو1-4
 در این منو می توان عملیات مربوط به فروش را فعال/ غیر فعال کرد.

 
 ( فروش با وزن پایدار1-1-4

فروش ترازو با وزن پایدار به این صورت است که؛ وزنی که بر روی ترازو قرار 
 عملیات فروش را ادامه داد. توانینمتا زمانی که ثابت نماند  میدهیم
 

 فروش با برگشت به صفر( 2-1-4 
 میدهیمفروش با برگشت به این صورت است که؛ وزنی که بر روی ترازو قرار 

برای ادامه عملیات فروش باید وزن را برداریم تا ترازو مقدار صفففر را نشففان 
انجام  ی بعدی را بر روی ترازو قرار داده و عملیات فروش راکاالدهد سفففپس 

 دهیم.
 

 ( فروش دستی3-1-4
عداد/مبلغ دسفففتی را  با وارد کردن ت جام فروش  با این عملکرد می توان ان

 فعال/غیر فعال کرد.
 

 ( عملکرد کنترل حذف4-1-4
 با این عملکرد می توان عملیات حذف کاال در حین فروش را  کنترل کرد.

 
 ( عملکرد تغییر قیمت5-1-4

 تغییر قیمت بر روی موقت یا دائم تغییر داد.با این عملکرد می توان 
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 ( تنظیمات فیلدهای حافظه ها2-4
در این منو می توان فیلدهای تعریف حافظه شامل بارکد کاال، کد کاال، گروه 
کاال، موجودی کاال، قیمت خرید کاال، نقطه سفارش، درصد مالیات و درصد 

نه مورد نظر در تعریف تخفیف را فعال/غیر فعال کرد. با غیر فعال کردن گزی
 حافظه حذف می شود.  

 
 ( تنظیم ساعت3-4

 در این منو می توان ساعت ترازو را تنظیم کرد.
 

 تنظیم تاریخ( 4-4
 )از چپ به راست( 13950714مثال  تاریخ را وارد کنید :

 
 ( تنظیم محافظ نمایشگر5-4

مایشفففگر در  لتبرای تنظیم محافظ ن مات  یهاحا کار در منوی تنظی بدون 
 یهانهیگزو یکی از  شفففدهدسفففتگاه وارد گزینه "تنظیم محافظ نمایشفففگر" 

 خاموش شدن نمایشگر و یا نمایش ساعت را انتخاب کنید.
 

 ( تخفیف کاال6-4
 با ورود به منوی تخفیف دو نوع تخفیف می توان انتخاب کرد:

 می تواند فعال باشد.توجه: در هر زمان فقط یک نوع از تخفیف های زیر 
با فعال کردن این گزینه مقدار درصففد تخفیف وارد شففده در  تخفیف کاالیی:

 تعریف هر کاال در هنگام فروش بر روی آن به عنوان تخفیف اعمال می شود.
صد آن، در  تخفیف کلی: سپس در مرحله بعد در با فعال کردن تخفیف کل و 

شده در این م صد وارد  شود. )بر انتهای فاکتور به در رحله تخفیف اعمال می 
 روی فروش های دستی وزنی و تعدادی تخفیف اعمال نمی شود.(
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 افزوده ارزشمالیات بر ( 7-4
ابتدا در منوی تنظیمات دستگاه مالیات حافظه را فعال کرده و سپس در مرحله  
مالیات فروش مستقیم میزان درصد مالیات اعمالی بر روی فروش های دستی 

کنید. با فعال کردن مالیات درصد مالیات وارد شده در تعریف هر را وارد 
 حافظه بر روی مبلغ کل آن اعمال می شود.

 
 ( حذف اطالعات8-4

 بخش زیر می باشد 4حذف اطالعات شامل 
 

 حذف یک حافظه کاال( 1-8-4
با انتخاب این گزینه و زدن یک حافظه و تایید حافظه مورد نظر حذف می 

 شود.
 

 حذف همه حافظه های کاال( 2-8-4
 با انتخاب این منو و تایید تمام کاالهای تعریف شده حذف خواهد شد.

 
 ( حذف اطالعات فروش3-8-4

 با انتخاب این منو و تایید تمام گزارشات فروش حذف می شود.
 

 ( ریست شماره فاکتور5-8-4
 آغاز می شود. 1با انتخاب این منو و تایید شماره فاکتور فروش از 

 
 ( فعال کردن بازر9-4

 با این منو می توان صدای بازر )بوق( دستگاه را فعال/غیر فعال کرد.
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 ( نمایش ورژن 10-4
را وزنی ترازو  تیظرف ترازو همراه با افزارنرمورژن  توانیمدر منوی تنظیمات 

 مشاهده کرد.
 

  پورت سریال جانبی( تنظیم 11-4
های موجود در بسته بندی ترازو استفاده توجه: لطفاً جهت اتصال فقط از کابل 

 کنید.
گزینه کارتخوان بانکی و لیبل پرینتر اکسترنال وجود  2با ورود به این منو 

 دارد.
 

 ( کارتخوان بانکی1-11-4
و بانک  سامان کیش ب این گزینه سه دستگاه کارتخوان بانک شهر،با انتخا
گزینه در مرحله  سهین با انتخاب یکی از ا ،قابل انتخاب می باشد پارسیان

، که برای بانک شهر گزینه بعد می بایست بود ریت ارتباطی را انتخاب کرد
 می باشد. 19200 و بانک پارسیان سامان کیش ، 38400

 
 ( لیبل پرینتر اکسترنال2-11-4

این گزینه جهت اتصال لیبل پرینتر اکسترنال به ترازو می باشد، با انتخاب 
انتخاب بود ریت می توان بر روی لیبل پرینتر اکسترنال  و مرحله بعداین گزینه 
 چاپ کرد.
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 پنجمبخش 
 تنظیمات چاپگر ( 1-5

 تنظیمات متنی فاکتور ، وارد بخش "تنظیمات چاپگر" شوید،با ورود به منو
 :باشدیمزیر  یهانهیگزدارای 

 پیام ابتدای چاپ -1
 آدرس فروشگاه -2
 شماره تلفن -3
 شماره ترازو -4
 شماره غرفه -5
 نام غرفه -6
 ای چاپنتهپیام ا -7
 2پیام انتهای چاپ  -8
، باشدیمتعداد خط هر رکورد )این گزینه مربوط به تعداد کاراکتر نام کاال  -9

، باشدیمعدد  10حداکثر تعداد کاراکتر نام کاال  1در صورت انتخاب عدد 
 وارد کرد.( توانیمکاراکتر  20نام کاال را  2و با انتخاب عدد 

 
خود را تایپ کرد و برای  موردنظربا کلید منو وارد هر بخش شده و متن 

 خیره نیز از کلید منو استفاده کنید.ذ
 

 بارکدتنظیمات ( 2-5
، وارد بخش "تنظیمات چاپگر" شوید، تنظیمات بارکد به این با ورود به منو

 :باشدیمصورت 
 چاپ بارکد سطر  -1
 چاپ بارکد کلی  -2
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آن را برای بارکد فروش وزنی؛ فروش تعدادی؛ فروش  توانیمفلگ بارکد که  -3
 دستی را مشخص کرد.

چاپ روشن(  1خاموش ،  0با ورود به هر قسمت با )  توانیمدر این بخش 
عدد  واردکردنبا  رقم( 2) گفلبارکد را مشخص کرد و برای عدم چاپ  و یا

 کرد. و ذخیره آن را تنظیمو زدن کلید منو فلگ 
 

  های پیش فرضنمونه های بارکد( 2-5
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 واحد پولتنظیمات ( 3-5
 توانیم، وارد بخش "تنظیمات چاپگر" شوید، از این طریق با ورود به منو

ین واحد در فاکتور فروش و ا تنظیم کرد. واحد پول ترازو را ریال و یا ناموت
 استفاده می شود. گزارش ها

 
 و غرفهچاپ نام کاربر ( 4-5

با این گزینه می توان چاپ نام کاربر و نام غرفه را در فاکتور فروش فعال/غیر 
 فعال کرد.

 
 ( گرد کردن5-5

در این منو می توان رند کردن مبلغ قابل پرداخت را در فاکتور فروش فعال/غیر 
می  100و  50فعال کرد. با فعال کردن این گزینه مقدار گرد کردن دو مقدار 

انتخاب کرده و در منو بعدی روش گرد کردن که شامل دو گزینه رند توان 
 کردن به عدد کمتر و رند کردن به عدد نزدیکتر را انتخاب کرد.
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 ششمبخش 
 فلش مموریتوابع ( 6

 با استفاده از فلش مموری : توانیمدر این قسمت 
بعد از لود شدن ثانیه  4الی  3پس از اتصال فلش مموری به ترازو بعد از 

 فلش می توان وارد منوی توابع فلش مموری شد.
فلش را به ترازو وصل  ابتداکاال به ترازو وارد کرد به این صورت که  -

و ورود مشخصات  دیرویمکرده سپس به بخش توابع فلش مموری 
 بر روی ترازو ذخیره شود. کاالهاتا  دیمانیمو منتظر  دیزنیمکاال را 

بر روی ترازو را در داخل فلش مموری ذخیره کرد به  یکاالهااطالعات  -
این صورت که ابتدا فلش را به ترازو وصل کرده سپس به بخش توابع 

و منتظر  دیزنیمو ذخیره مشخصات کاال را  دیرویمفلش مموری 
 ذخیره شود. بر روی فلش مموری کاالهاتا  دیمانیم

به این صورت که  کردگزارش ریز فروش ترازو را بر روی فلش ذخیره  -
ابتدا فلش را به ترازو وصل کرده سپس به بخش توابع فلش مموری 

تا گزارش بر  دیمانیمو منتظر  دیزنیمو گزارش ریز فروش را  دیرویم
 ذخیره شود. روی فلش مموری

 بعد از انجام دادن موارد فوق خروج فلش مموری را بزنید -
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 هفتمبخش 
 ( مشخصات شبکه7
 

 تنظیمات آی پی (1-7
 .کرد تنظیمت وی را یگ  IPسرور و   IP ،ترازو  IP توانیم منواز این 

بعد از تنظیم آی پی های مورد نظر می بایست ترازو یک بار خاموش و روشن 
 شود.

 
 ( مد اتصال به شبکه2-7

در این منو می توان حالت اتصففال به شففبکه را بر روی سففرور یا کالینت قرار 
 اتصال به نرم افزار سیب صدر باید بر روی کالینت تنظیم شود.(داد. )برای 

 
 ( پورت شبکه3-7

شبکه قابل تنظیم است. )برای اتصال به نرم  با انتخاب این منو پورت ارتباط 
 تنظیم شود( 5000افزار سیب صدر باید بر روی 
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 بخش هشتم
 ( ثبت مشخصات کاربران8

ترازو را تعریف و میزان سطح دسترسی آن ها را در این منو می توان کاربران 
 تعیین کرد و به هر کدام رمز عبور مختص به خود اختصاص دهند.

کلید مشتری را زده برای تغییر کاربر در حین کار با ترازو کلید شیفت را زده و 
 تا شناسه کاربر و رمز عبور را وارد کرده تا با کاربر مورد نظر وارد ترازو شوید.

 
 کنترل دسترسی (1-8

در این منو می توان ورود با کاربر در حین روشن کردن ترازو را فعال/غیر فعال 
کرد. با فعال کردن این گزینه هنگامی که ترازو روشن می شود شناسه و رمز 

 عبور کاربر پرسیده می شود و بدون وارد کردن آن وارد ترازو نمی شود.
 
 ( تعریف مدیر2-8

می توان رمز عبور مدیر را تغییر داد، ابتدا رمز قبلی را با ورود به این بخش 
وارد کرده سپس رمز جدید را وارد کرده و در منو بعد می توان نام مدیر را وارد 

و روز عبور  0کرده و کلید منو را برای ذخیره بزنید. شناسه پیش فرض مدیر 
 پیش فرض نیز صفر می باشد. مدیر به تمامی منوها دسترسی دارد.

 
 ( تعریف صندوقدار3-8

با ورود به این منو می توان کاربر را به همراه نام، رمز عبور و تعیین دسترسی 
 1و رمز عبوز  1به منوها را تعریف کرد. ترازو دارای کاربر پیش فرض با شناسه 

 9تا  1با دسترسی فقط به گزارشات فروش دارد. شناسه کاربر می تواند از 
 تعریف شود.

 
 .فرمائید سؤالبه هر طریقی رمز خود را فراموش کردید از شرکت یا نماینده  نکته : اگر
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