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                          فترچه راهنما                                                                              د
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 نـمـايـشـگـر تـوزيـن

 SG 15مدل:



 

        صفحات فهرست

 صفحه عنوان

 1 نمایشگر

 1 ها در قسمت نمایشگر LEDعملکرد 

 2 کیبرد

 2 از کلیدهای کیبرد استفاده راهنمای

 SCREEN SAVER 3 حالت

 4 قابلیت اتصال دستگاه به کامپیوتر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه اجرا :

  1کلید شماره   کل فروش   تنظیمات 

 گزارش كل فروش

جهت گزارشگیری از قیمت کل و وزن کل کاالهای وزنی فروخته شده و نیز کل 

 کاالهایی که تعدادی فروخته شده اند میباشد.

 نحوه اجرا :

  2کلید شماره   کل فروش   تنظیمات 

 

 گزارش حافظه دلخواه :

کاالی مورد نظر که جهت گزارشگیری فروش از مجموع وزن و قیمت کل یک 

 طی روز ، هفته  یا ماه فروخته میشود.

 نحوه اجرا :

 انتخاب شماره صفحه  انتخاب صفحه    کل فروش   تنظیمات 
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 اتصال به كامپيوتر

ساده) بدون پرینتر ( قابلیت اتصال بهه کهامپیوتر را جههت انت هال      SG 15دستگاه 

 اطالعات را دارد.

 

 گزارشات فروش

قابلیت جهت گزارشگیری از کلیه عملیات فروش دستگاه بوده و کاربر میتواند این 

در منو با انتخاب هر کهدا  از گزینهه ههای مهورد نظهر ، پرینهت گن را گرفتهه و        

عملیات را انجا  دهد که شامل گزارش ریز فروش ، گزارش کل فروش و گزارش 

 حافظه دلخواه میباشد.

ت میبایست بعد از وارد کردن کلید کل فروش : برای ورود به بخش گزارشانكته 

 را وارد نموده سپس کلید چاپ را بزنید. 290167پسورد 

 

 گزارش ريز فروش

جهت گزارشگیری تمامی اقال  فروخته شده از اولین فاکتور تا گخرین فهاکتور بهه   

همان ترتیب فروش میباشد. بیشترین تعداد کاالی ذخیره شهده در گهزراش ریهز    

مورد میباشد و بعد از گن گزارشات قبلی پاک شده و فروش جدید را  500فروش 

 ذخیره مینماید.
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 نـمـايـشـگـر   :

 

                                                                                                         

 ها در قسمت نمايشگـر : LEDعملكرد 

 LEDزمان روشن شدن  LEDنام 

Zero  . زمانیکه دستگاه در حالت صفر باشد 

Hold   هنگا  ثابت نگاه داشتن وزن و عدد بر روی صفحه نمایشگر 

+M .هنگامیکه در عملیات فروش کاالیی فروخته شده باشد این نماد روشن میشود 

Bat .هنگا  استفادۀ دستگاه از باطری بدون برق 
 

 

 

 

 

 

4

ر ز ژ
 

6

ط ظ ع  غ
 

  5

س ش ص ض
 

8

ل م ن
 

9

و ه ی
 

7

ف ق ک گ
 

2

ت ث ج چ
 

3

ح خ د ذ
 

1

ا آ ب پ
 

0

" ∗ ي − 
 

00

فاصله
 پاک 

روشن 1صفحه 

خاموش
 تنظیمات 

 کل فروش پارسنگ 2صفحه 

 حذف فروش 3صفحه 

 قیمت ثابت چاپ حافظه

این راهنما حاوی اطالعات الز  برای استفادۀ صحیح از نمایشگر  : مالحظات

را گسان و عمهر   باشد . اطالع از مفاد این راهنما استفاده از دستگاه توزین می

 کند .  تر می دستگاه را طوالنی

  LED - SEVEN SEGMENT:  نوع نمايشگر
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 راهنماي استفاده از كليدها

خاموش

روشن
 

 جهویی  صهرفه  باعث و خاموش نمایشگر صفحة ، کلید این فشردن با

 کافیسهت  نمایشهگر  صهفحة  کهردن  روشهن  جهت میشود انرژی در

 . فشار دهید را کلید این مجدد

 پارسنگ
   م دار دستگاه این در پارسنگ کلید

1

4
 مثبهت  جههت  در را ظرفیت 

 .کند می   صفر

 چاپ

 

 جهت چاپ و صدور فاکتور فروش میباشد.
 

 کلید اعداد
جهت واردکردن اعداد قیمت کاال و نیز ثبهت نها  و مشخصهات در    

 تنظیمات پرینتر

 تنظیمات

 

 جهت انجا  تنظیمات دستگاه کاربرد دارد.
 

 فروش

 کل فروش

 حذف

 قیمت ثابت

  جهت انجا  عملیات فروش به مشتری کاربرد دارد.

 1صفحه 

 2صفحه 

 3صفحه 

 حافظه

در حافظه دستگاه بهه  جهت تنظیمات و ذخیره مشخصات کاال 

 کار میرود.

 تنظيم حافظه ها 

 حافظه جهت ثبت مشخصات ) قیمت و نا  کاال ( میباشد. 30این دستگاه دارای 
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    جهت کاالهایی با قیمت ثابت ابتدا توسط کلید اعداد یا حافظه هها قیمهت

را فشار دهیهد درایهن مرحلهه     قيمت ثابتکاال را وارد نمائید سپس کلید 

توسط کلید اعداد تعهداد کهاالی مهدنظر را وارد کهرده و در انتهها کلیهد       

 را فشار دهید. فروش

  فهاکتور فهروش صهادر     چـا  در انتهای عملیات فروش با فشردن کلید

 گردد.

 SG 15سهاده و   SG 15: در پایان عملیات فروش ههر مشهتری در دسهتگاه    نكته 

باید فشار داده شود در غیر این صورت حساب مشهتریها بها    چا پرینتردار کلید 

  یکدیگر جمع و باعث ایجاد اشتباه میشود.

 

 حذف عمليات فروش

کل عملیهات مشهتری    حذفو  كل فروشدر صورت نیاز میتوان با فشردن کلید 

 را حذف نمود.

 تنظيم شماره فاكتور 

 میباشد.این قابلیت جهت صفر کردن شماره فاکتور به شرح زیر 

 را فشار دهید. حذفو  تنظيماتبه ترتیب کلیدهای 
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 SCREEN SAVERحالت 

میباشهد    SCREEN SAVERدارای چندین حالت نمهایش   SG15دهنده وزن نشان

که با فعالسازی این قابلیت نمایشگر در زمانهایی که بالاستفاده میباشد بهه حالهت   

SCREEN SAVER .میرود  

 عمل میکنیم:جهت تنظیم به روش زیر 

   را فشار دهید جهت غیهر فعهال    حافظهو  تنظيماتبه ترتیب کلیدهای

را فشار دهید و جهت فعالسازی کلیدهای زیهر را فشهار    صفرکردن کلید 

 دهید.

  حالهت نمهایش نمایشهگر را     3تا  1در این حالت با فشردن یکی از اعداد

مهان  ز 6-5 -3-1انتخاب کرده و سپس بها فشهردن  یکهی از کلیهدهای     

 مدنظر را انتخاب نمائید.

 عمليات فروش

 جهت انجا  عملیات فروش و صدور فاکتور به روش زیر عمل میکنیم :

   کاالی مورد نظر را روی کفه قرار داده سپس توسط کلید اعداد یا حافظه

 را فشار دهید. فروش ها قیمت کاال را وارد نمائید سپس کلید
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 ثبت قيمت كاال در حافظه 

 کاالی مورد نظر را توسط کلید اعداد وارد نمائید.قیمت  -1

 کلید حافظه را فشار دهید. -2

( را فشههار داده سههپس یکههی از    3تهها  1یکههی از کلیههدهای صههفحه )   -3

 را فشار دهید. 9کلیدهای صفر تا 

 دراین حالت قیمت کاال در صفحه حافظه مورد نظر ذخیره شده است.

  ثبت نام كاال در حافظه

را به ترتیب فشهار   حافظهو در گخر کلید  چا سپس  تنظيماتکلید    -1

 دهید.

 را فشار دهید. 3تا  1یکی از کلید های صفحه  -2

اعداد را فشار دهید ) این کلید همهان حافظهه ای    9تا  0یکی از کلیدهای  -3

 میشود که نا  کاال در ان ذخیره میشود.(

شهته  سپس توسط کلید اعداد و حروف نا  کهاال را وارد نمائیهد توجهه دا    -4

هر کلید چند حرف قرار داده شده است کهه بهه ترتیهب و بهه     در باشید 

 دفعات فشردن کلید میتوان از تما  حروف هر کلید استفاده کرد.

 در : تمامی قابلیت هایی که مربوط به صدور پرینت و فهاکتور میباشهد ف هط    نكته

 د دارد.وجو  (SG15-P)مدل پرینتردار 
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 تنظيمات پرينتر

تنظیمات جهت درج عبارات مد نظر شما در فهاکتور فهروش میباشهد جههت     این 

                                                      مراحل زیر را انجا  دهید. گنها تنظیم

  پس بها فشهردن ههر    سرا فشار دهید  چا و  تنظيماتبه ترتیب کلید های

کدا  از کلیدهای زیر تنظیمات مدنظر را انجا  دهید . در انتهای انجها  ههر   

 نرا ثبت نمائید.گ چا تنظیم از مراحل زیر با فشردن کلید 

  میتوانید توسط کلید اعهداد پیها  ابتهدای فهاکتور را ثبهت       1با فشردن کلید

 نمائید.

  ره تلفن مد نظر را در فاکتور میتواند توسط کلید اعداد شما 2با فشردن کلید

 ثبت نمائید.

   شهماره تهرازوی ) جههت     اعهداد میتوانیهد توسهط کلیهد     3با فشردن کلیهد

 فروشگاهی که بیش از یک ترازو دارند ( را وارد  نمائید.

  میتوانید پیا  انتهای فهاکتور را توسهط کلیهد اعهداد ثبهت       4با فشردن کلید

 نمائید.

  انتهای دو  فاکتور را ثبت نمائید.میتوانید پیا 5با فشردن کلید   

: در هر مرحله از عملیات فوق با فشردن کلید پاک میتوانید عبارت مد نظر  نكته

 را اصالح کنید و یا به حالت توزین بروید.
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 ساعت و تقويم 

این قابلیت جهت نمایش زمان و درج گن در فاکتورههای فهروش میباشهد جههت     

 کنید.تنظیم به شرح زیر عمل 

  را فشهار   قيمت ثابتسپس کلید  تنظيماتجهت نمایش زمان ابتدا کلید

 دهید.

  سپس  قيمت ثابتسپس  تنظيماتجهت تنظیم زمان به ترتیب کلیدهای

زمهان را   اعـداد و کلیهدهای   پارسنگو  تنظيماتمیتوانید با کلیدهای 

 زمان را ثبت نمائید. چا تنظیم و در انتها با فشردن کلید 

  جهت خروج میباشد. پاكکلید 

 

 

ساعت و ت ویم به صورت سخت افزاری و توسط یک ماژول در این : قابلیت نكته 

 دستگاه تعبیه گردیده است.
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