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تعميرگاه مرکزي  77784641و 77784651
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نحوه تنظيم کد کاربردي
ابتدا كليد  SHIFTرا فشار ميدهيم سپس كليدد فروش تعددادي را فشدار ميددهيم
عبارت  YES = 1و  NO = 0ظاهر ميشود با فشار دادن كليد  0غير فعال و با فشار
دادن كليد  ID 1فعال ميشود كد عبدارت  NEW IDظداهر دددو و دسدت او دمدادو
دريافت كد دناسايي  1الي  6رقمي ميشود .پس از وارد كردن كد مورد نظر كليدد کد
فروش را فشار دهيد حال پس از خاموش و رودن كردن دست او عبدارت ENTER
 IDروي صفح نمايش ظاهر ميشود با وارد كردن كد صحيح دست او فعال ميشود.
نكت  :جهت غيرفعال كردن قابليت IDكليد  SHIFTو فروش تعدادي را فشار دهيدد
در اين حال فشردن كليد صفر اين قابليت غير فعال ميشود.
انتخاب فيلتر دستگاه
جهت انتخاب فيلتر ب منظور توزين بارهاي لغزان بدين ترتيب عمل كنيد:
كليد  SHIFTو  1را فشار دهيد در اين حالت با انتخاب هر كدام از كليدهاي عددي 1
تا  9ميتوان فيلتر را انتخاب نمود اعداد بزرگتر نشان دهندو فيلتر قويتر ميبادد در انتها با
فشردن كليد چاپ دست او ب حالت توزين ميرود.
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تنظيمات چاپگر دستگاه
ابتدا كليد  SHIFTو سپس چاپ را فشار دهيد حال با انتخاب كليدهاي  1تا  7بد
تنظيمات پرينتر وارد ميشويد.
كليد  : 1جهت وارد كردن پيغام ابتداي فاكتور يا نام فرودد او ميباددد كد حدداك ر 32
كاراكتر را ميتوان تايپ كرد.
كليد  : 2جهت وارد كردن دمارو تلفن ( حداك ر  16كاركتر)
كليد  : 3جهت وارد كردن دمارو ترازو يا باسكول ( حداك ر  2كاركتر)
كليد  : 4جهت وارد كردن پيغام دمارو يك براي انتهاي فاكتور (  32كاركتور)
كليد  : 5جهت وارد كردن پيغام دمارو دو براي انتهاي فاكتور (  32كاراكتر )
كليد  : 6چاپ باركد جهت هر كاال با فشردن كليد /0صفر غيرفعال و با فشردن كليد 1
فعال ميشود.
كليد  :7چاپ باركد قيمت كل با فشردن كليد /0صفر غيرفعال و با فشردن كليد  1فعال
ميشود.
کاربرد کد شناسايي و نحوه تنظيم آن ID MODE :
كاربرد كد دناسايي ب اين صوت ميبادد ك كاربر ميتواند يدك كدد ددش رقمدي را بد
صورت رمز ب دست او بدهد در اين صورت دست او پس از هر بدار خداموش و روددن
ددن ب حالت  IDميرود و تا كد دناسايي كاربر وارد نشود دست او ب حالت توزين بداز
نمي ردد.
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 SCREEN SAVERيا محافظ صفحه نمايش
كليد  SHIFTو كليد حافظه را فشار دهيد حال س حالت براي انتخاب محافظ صفح
وجود دارد.
حالت : 1در اين حالت نمايش ر دمارو تلفن را نشان ميدهد.
حالت  : 2در اين حالت نمايش ر كرود نمايش ميدهد
حالت  : 3در اين حالت نمايش نقط روي صفح ظاهر مي ردد.
با فشردن كليد 2 ، 1يا  3حالت مربوط انتخاب مي ردد حال با انتخاب يكي از
كليدهاي  1يا  3يا  5زمان محافظ صفح انتخاب مي ردد ك ب درح زير ميبادد.
كليد  : 1زمان  1دقيق
كليد  : 3زمان  30دقيق
كليد  : 5زمان  5دقيق
نحوه تنظيم ساعت و تقويم
ابتدا كليد  SHIFTو سپس كليد دقت را فشدار دهيدد سداعت و تقدويم نمدايش دادو
ميشود برا ي تنظيم ساعت و تقويم از كليد دقت و كليدد هداي عدددي  1تدا  9اسدتفادو
ميكنيم و براي ذخيرو دن كليد چاپ را فشار ميدهيم بدراي خدروا از حالدت سداعت و
تقويم كليد پاک را فشار دهيد.
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مالحظات
این راهنما حاوی اطالعات الزم برای استفاده صحیح از باسكول الكترونیكي مدل SG 12
میباشد .اطالع از مفاد این راهنما استفاده از دستگاه را آسان و عمر دستگاه را طووالني رور
مي کند.

نكات :
 باسكول را بايد روي يك سطح صاف و بدون لرزش قرار دهيد. -باسكول را از تغييرات ناگهاني و دماي دديد دور ن

داريد.

 محل استفادو از باسكول نبايد داراي رطوبت و بخار بادد باسكول را در محل خشك ن هداريد. باسكول را در معرض وزش بادهاي تند نادي از پنك و كولر و همچنين در معدرضنور دفتاب قرار ندهيد.
 برق دست او را از پريز جداگان تهي نمائيد .و حتدي المقددور در مكانهاييكد داراينوسانات دديد برق ميبادد از ت بيت كنندو ولتاژ استفادو كنيد.
 باسكول را از هر منبع نويز مانند دست او هاي وات باال تلفن هاي بي سيم و گودديهمراو و المپهاي ويتريني ( نئون) دور ن

داريد.

 براي استفادو بهتر از دست او و طول عمر بيشتر باطري بهتر است در ابتددا ،دسدت اوحداقل  12ساعت با برق كار كند.
 در صورت امكان بدن باسكول را ب سيم ارت ،زمين وصل كنيد. محل استقرار باسكول بايد دور از كابل هاي ولتاژ قوي بادد. جهت تميز كردن باسكول حتماً باسكول را از برق دهر جدا كنيد.1

 از قرار دادن بار ب مدت طوالني روي دست او پرهيز كنيد. از وارد دوردن نيرو ب طور خيلي سريع بر روي كف جداً خودادري كنيد. جهت جلوگيري از صدم رسيدن ب دست او از قراردادن اديائي ك وزن دنها بيش ازوزن نامي باسكول مي بادد جداً پرهيز نماييد.
راهنماي نصب
 دست او را در محل مناسبي قرار دادو و با تنظيم پاي ها توسط حباب تدراز دندرا تدرازنمائيد .
 براي انجام اين كار بهتر است پاي ها تا حد امكان كم باز دوند تا از لدرزش باسدكولجلوگيري دود.
 قوطي يا لول نمايش ر را ك بر روي كف قرار گرفت است بصدورت عمدودي بدا پديمربوط محكم نمائيد.
 گارد محافظ ك روي كف قرار گرفت را بلند كنيدو ب وسيل پي هاي مربوط دن را بكف محكم كنيد.
 كابل مخصوص سنسور را از داخل قوطي علمك عبور دهيدد و در محدل مخصدوصروي نمايش ر نصب كنيد و سپس نمايش ر را با دو عدد پي ب قوطي علمك وصل كنيد.
(( پي هاي مربوط روي نمايش ر بست ددو اند)).
كابل برق را ب محل مربوط دست او متصل و سپس دن را ب برق متصل كنيد. -كليد پاور را ك در قسمت راست نمايش ر قرار دارد در حالت رودن قرار دهيد.
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ماشين حساب
ابتدا كليد ماشين حساب را فشاردهيد در اين حالت دست او وارد حالت مادين حساب
ددو و با كليدهاي  = × ÷ + -ميتوانيد عمليات مورد نظر را انجام دهيد .براي بازگشت
ب حالت توزين كافيست كليد ماشين حساب را فشار دهيد.
قطعه شمار
ابتدا كليد قطعه شمار را فشار دهيد سپس تعدادي از قطعات را روي كف قرار دهيدد و
تعداد دنها را وارد كنيد و در پايان كليد چاپ را فشار دهيد دست او وزن واحد را محاسب
نمودو و ضمن نمايش دن در قسمت وزن ،دمادو دمارش قطعات مي دود حال
با قرار دادن قطعات روي كف تعداد دنها محاسب ددو و در قسمت قيمت كل نمايش دادو
ميشود.
نكته  :جهت بازگشت ب حالت توزين كليد قطع دمار را فشار دهيد.
بسته بندي
ابتدا كليد  SHIFTو سپس كليد جمع وزني را فشار دهيد حال مقدار وزن هر بست را
وارد كنيد سپس كليد چاپ را فشار دهيد در اين حالت بدا گذاددتن بدار روي كفد بد
محض اينك وزن ب ميزان تعريف ددو برسد دست او دالرم ميدهد.
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فروش به روش جمع وزني
اين قابليت جهت فروش مقدار زيادي از يك كاال ميبادد ك بنا ب داليلي نميتدوان تمدام
محمول كاال را روي كف قرار داد و ب ناچار ميبايستي بار را در چندين قسمت روي كف
قرار داد در اين حالت جهت انجام عمليات فروش ابتدا قيمت كاال را توسط كليدد اعدداد
وارد كنيد سپس قسمتي از بار را روي كف قرار دادو و كليد جمع وزني را فشار دهيدد
اين عمليات را جهت تمامي محمول انجام دهيد در پايان عمليات با فشردن كليد چداپ
پرينت صادر مي ردد.
ترازو :

تلفن :

ساعت  02: 39 :تاريخ
1392/01/01

جمع وزني
نام كاال

سيب

تعداد/وزن

1000

قيمت كل

8/300

تعداد 03 :
مبلغ كل 8300 :

فاكتور فوق نشادهندو فدروش كداالي سديب از طريدش روش جمدع وزندي در  3مرتبد
بارگذاري ميبادد.
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تنظيم صفر (( پارسنگ ))

چنانچ در حين كار بدون اينك كااليي روي كف باسكول بادد صفح وزن عددي غير از
صفر را نشان دهد با فشار كليد پارسنگ ((صفر )) صفح نمايش ر وزن  ،صدفر خواهدد
دد .با فشردن كليد پارسنگ قادر خواهيد بود تا

1
4

ظرفيت دست او با روي كفد قدرار

دهيد و پارسنگ نمائيد.
تذکر  :رودن بودن چراغ  LEDمربوط ب پارسنگ ب اين معني است ك دما ظرف يا
باري روي كف باسكول قرار دادو و وزن دن توسط كليد پارسنگ صفر كردو ايد.
توزين ساده
براي توزين سادو كاال ،كافيست دنرا روي سيني باسكول قرار دهيد در اين حالت دست او
ب طور اتوماتيك وزن را اندازو گيري كردو و دن را روي نمايش ر وزن  ،نمايش ميدهد.
محاسبه قيمت کاال :
براي اين كارپس از انجام توزين سادو بايستي بهاي هر كيلو توسط كليددهاي عدددي يدا
كليدهاي حافظ ب دست او وارد دود در اين حالت بهاي هر كيلو بر روي صفح نمدايش
قسمت قيمت واحد ظاهر ددو و قيمت كل ب صورت خودكار محاسب و بر روي صفح
قيمت كل كاال نمايش دادو مي دود.
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عمليات فروش کاالهاي وزني
براي محاسب قيمت چند قلم كاالي وزني ،كافيست پس از محاسب قيمت هر كداال کلید
فروش را فشار دهيد .بدين ترتيب ارزش كاال در حافظ دست او ذخيرو مي دود .حدال
اگر اين كار براي كاالهاي بعدي تكرار دود در صفح قيمت واحد عبارت  T = 00نشان
دهندو تعداد كاالي فروخت ددو است ( حداك ر تدا  25كداال ) و در صدفح قيمدت كدل
مجموع قيمت كاالي فروخت ددو ب مشتري را خواهيم دادت.
عمليات فروش کاالهاي غير وزني
ب منظور فروش تعدادي ابتدا قيمت كاالي مورد نظر را وارد ميكنيم سپس كليدد فروش
تعدادي را فشار ميدهيم و تعداد دن كاال را توسط كليدهاي عدددي وارد ميكنديم و در
نهايت كليد فروش را فشار ميدهيم تا عمليات فروش تعدادي ثبت گردد.
نكته  :درپايان عمليات فروش با فشردن كليد چاپ فاكتور مربوط ب دن عمليات چداپ
ميشود.
نكته  :در عمليات فروش ميتوان جهت سهولت كار از كليدهاي حافظد اسدتفادو نمدود
طريق ثبت مشخصات كاال در قسمت مربوط توضيح دادو ددو است.
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گزارش ريز فروش

گزارش ريز فروش

اين قابليت جهت صدور پريندت از گدزارش
ريز فروش ب دكل مقابدل ميباددد گدزارش
ريددز فددروش يددك گددزارش از كددل فددروش
بصورت تدك تدك كداال بد همدان ترتيدب

ترازو :

تلفن :

ساعت  02: 39 :تاريخ
1392/01/01
نام كاال

دستي
دستي
دستي

تعداد/وزن

2/800
1/200
*20

قيمت كل

280
240
200

عمليات فروش ب درح زير ميبادد.
فشردن ب ترتيب كليدهاي SHIFT



كل فروش
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گزارش حافظه دلخواه
جهت گزارد يري فروش از مجموع وزن و قيمت كل يك كاالي مورد نظر ك طي روز ،
هفت يا ماو فروخت ميشود.
نحوه گزارش حافظه مسقيم دلخواه:

  SHIFTكل فروش حافظ  انتخاب دمارو حافظ  1تا 18
نحوه گزارش حافظه غير مستقيم دلخواه

  SHIFTكل فروش حافظ   SHIFT انتخاب دمارو حافظ  19تا 36
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ثبت قيمت کاال در حافظه غير مستقيم :
ابت ا قیمت کاال را وارد کرده سپس کلی هاي حافظه  SHIFT و کلی حافظه مدررد
نظر را فشار دهی .
نحوه استفاده از کليدهاي حافظه در عمليات فروش
اين قابلیت جهت سهرلت و تسريع در عملیات فروش به شرح زير میباش .
حافظه مستقيم :فشردن کلی حافظه مررد نظر و سپس کلی فروش يا فروش تعدادي

حافظه غير مستقيم  :فشردن کلی

 SHIFTسپس کلی مررد نظر و سپس کلی فروش

يا فروش تعدادي

گزارش فروش :
اين قابلیت جهت ص رو پرينت از کل گزارش فروش به شرح زير میباشد  .ابتد ا کلید
 SHIFTو  2مرتبه ک فروش را فشار دهید درايدن حالدت گدزراش کدل فدروش را
گزارش كل فروش

همانن نمرنه صادر میكن .

تلفن :

تعداد كل  :نشاندهنده تعداد كل كاالهاي فروخته شده توسط روش
تعدادي ميباشد.
وزن كل  :نشاندهنده كل وزن كاالهاي فروخته شده توسط فروش
وزني ميباشد.
مبلغ كل  :نشاندهنده كل مبلغ دريافتي از كل فروش ميباشد.

تعداد كل :
وزن كل :
مبلغ كل :

ترازو :
ساعت  02: 39 :تاريخ
1392/01/01

 37عدد
 6/000كيلوگرم
265564

حذف گزارش ک فروش :
در صورت نياز ب حذف و صفر كردن گدزارش كدل فدروش كليدد  SHIFTو کد
فروش و حذف را فشار دهيد.
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حذف عمليات فروش
در صورتيك بعد از انجام عمليات بخواهيم دنرا حذف كنيم (م ال :بددليل مرجدوع كدردن
كااليا انصراف مشتري از خريد) كليد حذف را فشار دهيد .در اين صورت كل عمليدات
حذف میشرد.
نحوه ثبت مشخصات کاال در حافظه
ثبت نام و قيمت کاال در حافظه
اين دستگاه داري  18ع د حافظه مستقیم و  18ع د حافظه غیدر مسدتقیم جهدت رهیدره
مشخصات کاال میباش جهت استفاده از اين قابلیت به روش زير عمل میكنیم :
ثبت نام کاال در حافظه مستقيم :
به ترتیب کلی هاي   SHIFTچاپ  حافظه را فشار دهی سپس کلید حافظده
مررد نظر را فشار دهی سپس نام کاال را تايپ کرده و کلی چاپ را فشار دهی .
ثبت نام کاال در حافظه غير مستقيم:
به ترتیب کلی هاي   SHIFTچاپ  حافظه  SHIFT را فشدار دهید سدپس
کلی حافظه مررد نظر را فشار دهی سپس نام کاال را تايپ کرده و کلی چاپ را فشدار
دهی .
ثبت قيمت کاال در حافظه مستقيم:
ابت ا قیمت کاال را وارد کرده سپس کلی حافظه و کلید حافظده مدررد نظدر را فشدار
دهی .
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