
 (گزارش فروش تعدادی8-3-4

در این گزارش قیمت کل مبلغ کل فروشی است که  

نوشابه ... ( به فروش رفته  –اقالم تعدادی ) شامپو 

دادی میباشاد  و مقدار کل تعداد تمام کاالهاای تعا  

دفعات فروش نیز تعاداد فروشای ماه باه  اورت      

 فروش تعدادی انجام شده است را چاپ میکند.

 

 

 ( چاپ فاکتور با شماره9-3-4

این منو جهت چاپ فاکتور مجدد با شماره فااکتور اتات بان اناواا مااا  ا ا        

 فاکتوری را کن در زماا  ذشتن چاپ ک ده اید را با وارد شدا در این منو وزدا

 فاکتور با هماا شماره ایی کن وارد ک دید چاپ میشود. شماره فاکتور و کلید 

 

واردک دا شماره فااکتور   ←چاپ فاکتور با شماره   ← زارشات ف وش ←منو

 زدا ←

 

 : تغییر قیمت کاالهای مورد نظر 4-4

 جهت تغیی  قیمت یک کاالی ذخی ه شده بن صورت زی  امل کنید.

 

  ←منو ←تغیی  قیمت   ←فظن را وارد کنیدیک حا  ←تغیی  قیمت
 مشت ی

ب  شت
 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 گزراش فروش تعدادی

 قیمت کل :

 مقدار کل : 

1507 
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 1 دفعات فروش  :
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 صیه ها :تو
 باسکول را در محلی خشک نگهداری کنید .  -

ور دستگاه را از محل هایی که تشعع زیاد وجود دارد که باعث نویز میشود د -

 نگهدارید.

 از ورود آب به دستگاه جلو گیری کنید . -

ساعت به برق شهر  12برای طول عمر بیشتر باطری ابتدا دستگاه را به مدت  -

 و ل کنید.

 

 قابلیت ها :
 .عدد حافظه  1024حداکثر تعداد حافظه :  -

 .کاال در یک فاکتور  28حداکثر کاالی فروش در یک فاکتور  -

 . هفروش منفی کاال ها روی کف -

 .رمز ورود به منو  -

 .گزارش مختلف از فروش 8دارای  -

 .دارای تنظیمات فاکتور -

 .دارای چاپ فاکتور با شماره فاکتور دلخواه  -

 

 

 

 
1 



 (جهت تغییر رمز ورود به منو 1-7-4

 دستگاه را خاموش و روشن کنید و در شمارش معکوس مراحل زیر را انجام دهید.

رمز قبلی را   ID ENTERاین حالت  در حین شمارش معکوس فروش تعدادی در

ز جدیاد را وارد کنیاد و مناو را    ر این قسمت رما د   YES=1  NO=0وارد کنید 

 بزنید.

 اگر به هر طریقی رمز خود را فراموش کردید از شرکت یا نماینده سوال کنید. :  نکته

 

 

 ( گزارش دوره ای فروش : 6-3-4

جهت اطالع و چاپ گازارش از اینکاه یاک دوره    

ماه ( چه میزان فاروش و تعاداد دفعاات را     1)مثالً

 گزراش میدهد.

 

 

 ( گزارش قیمت دستي 7-3-4

برای گزارشات قیمت دستی برای گزراشات فروش 

با استفاده از  افحه کلیاد ) دساتی ( از ایان مناو      

استفاده میشود که در این گزارش  قیمت کل فروش 

 دستی و تعداد دفعات فروش چاپ میشود.

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 گزراش دوره ای فروش 

 12/06/94 از تاریخ :

 26/06/94تا تاریخ : 

 1507 قیمت کل : 

 1 : دفعات فروش 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 گزراش قیمت دستي

 1507 : مت کلقی

 1 : دفعات فروش 
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 )بارکد روی  فر باشد.( را بزنید. "و من"رفته و کلید  "بارکد سطری چاپ شود  -23

 ن را انتخاب کنید.آچاپ شدن یا نشدن  -24

 یکبار مکان نما به سمت پایین -25

 ) روی  فر باشد ( را بزنید. "منو  "رفته و کلید  "بارکد کلی چاپ شود  -26

 چاپ شدن یا نشدن آن را انتخاب کنید. -27

بار کلید 2برای برگشت به منوی توزین  در  -82
مشت ی

ب  شت
 را بزنید.  (  خروج)  

 

 ظیمات رمز ورود به منو( تن 7-4

این دستگاه این قابلیت را دارد که جهت ورود به منو یک رمز قرار داده شاود کاه باه    

  ورت زیر عمل میشود.

 .دستگاه را یکبار خاموش روشن کنید  ON/OFFبا استفاده از کلید 

 

تمام شود:  منتظ  شویم شمارش ←ف وش تعدادی  ←درحین شمارش معکوس

YES=1   / NO=0 

پایان میرسد را انتخاب کنید به مرحله بعد و اگر  فر را انتخاب کنید مراحل به  1اگر 

 و به منوی وزن میرود.

 ←مناو    ←123456رمز جدید را وارد کنید مااا  :    ←انتخاب شد  1ف ضاً 

 میشوید.  LCDحا  با رمزی کن وارد ک دید وارد منو 
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 بخش اول 

 ( نحوه سیم بندی لودسل 1_1

  لحیم  می شود.   DB9: سیم های لودسل به  ورت زیر به ) نری( مرحله اول

   DB9   پین های  
 پایه کانکتور رنگ سیم لودسل

1پین  مشکی  

6پین  قرمز  

8پین  سفید  

9پین  سبز  

5پن  بدنه ) شیلد (  

 

 بخش دوم

 کالیبره دستگاه  –دقت   -تنظیم ظرفیت  ( 2_1

 کالیبره  –دقت  –: انتخاب ظرفیت  مرحله اول

پا  از روشان کاردن    خااموش  کنیاد.     ON/OFF دستگاه را با استفاده از کلید 

  دستگاه مراحل زیر را انجام دهید.
 کنتا     ←تغیی  ظ فیات باا رارتان      ← کنت   ←درحین شمارش معکوس 

روی کفان  قا ارداا باار   ←تغییا  قیمات   ←کنتا     ←تغیی  دقت با رارتن  

رس از نمایش اادد کاابیه ه    ← منو ←وارد ک دا مقدار بار با کلید ااداد ←

1                               5 

 

6                         9 

        

    

2 



دتاتااه را یاک باار روشان و      ← زنیم و م حلن بن رایاا می تدیکلید راک را م

 .                                                                 خاموش کنید

 

 ( انتخاب دقت 2-2

را یک بار خاموش و روشن کنیاد و مرحلاه دوم را    : دستگاه مرحله اول

 انجام دهید.

  مرحله دوم
دتتااه  ←کنت    ←رارتن  با تغیی   ←راک   ←در حین شمارش معکوس 

 را یکهار خاموش و روشن کنید. 

 

 ( کالیبره کردن دستگاه 3-2

 :   مرحله اول

 .دستگاه را یک با روشن خاموش کنید و مرحله بعد را انجام دهید 

 :  مرحله دوم

ق اردادا باار روی کفان     ←تغیی  قیمت  ←منو  ←در حین شمارش معکوس 

دتاتااه   ←راک  ←مشاهده ادد کابیه ه  ←منو  ←وارد ک دا مقدار بار  ←

 .را یکهار  خاموش و روشن کنید
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 کلید منو را بزنید. "آدرس فروشگاه  "برروی  -6

 را بزنید.درس فروشگاه را وارد نموده و کلید منو آ -7

 کلید منو را بزنید. -8

یک بار کلید  -9
 حذف


 را بزنید  

 برروی شماره تلفن کلید منو را بزنید. -10

 شماره تلفن را وارد نمائید. -11

 کلید منو را بزنید. -12

یک بار کلید  -13
 حذف


 .را بزنید  

 کلید منو را بزنید.  "شماره ترازو  "برروی  -14

 بزنید. شماره ترازو را وارد کنید و کلید منو را -15

کلید  -16
 حذف


 را یکبار بزنید.  

 رفته و کلید منو را بزنید.  "پیام انتهای چاپ  "بروی -17

 د کنید و کلید منو را بزنید.ارپیام انتهای فاکتور را و -18

یک بار کلید  -19
 حذف


 .را بزنید  

 بر روی پیام انتهای چاپ دو رفته و کلید منو را بزنید. -20

 کنید و کلید منو را بزنید.پیام انتهای چاپ دو را وارد  -21

یک بار کلید  -22
 حذف


 .را بزنید  
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 تنظیمات ساعت  5-4

 کلید منو را بزنید. -1

کلید  -2
 حذف


 بار بزنید.2را  

 بار کلید منو را بزنید.2 " منو تنظیمات تاات" ب روی  -3

 تاات را وارد کنید. -4

 کلید منو را بزنید. -5

کلید  -6
 حذف


 را یکهار بزنید. 

 را بزنید . " وی تنظیم تاریخ من" ب روی  -7

 06/03/1394تاریخ را وارد کنید :       ماا   -8

 کلید منو را بزنید. -9

بار کلید2ب ای ب  شت  -10
 مشت ی

ب  شت
 ) خ وج (  را بزنید. 

 

 تنظیمات چاپگر  6-4

 روی نمایشگر کلید منو را بزنید. "توزین  در  "با نمایش منوی  -1

بار کلید 3 -2
 حذف


 ات چاپگر نمایش داده میشود.را بزنید تنظیم  

 بار بزنید.2کلید منورا  -3

کراکتر ( سپ  کلید  30نام فروشگاه را بنویسید ) حداگثر  "پیام ابتدای چاپ  " -4

 منو را بزنید.

کلید  -5
 حذف


 را بزنید. 
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  بخش سوم
 ( تعریف کاال بر روی کلید های حافظه 1-3

 

 استفاده نمایید. کلید منوجهت رفتن به مرحله بعد از  

جهت راهنمایی  ←یک حافظن را بزند  ←ثهت مشخصات کاال  ←منو

قیمت کااال   ← نوع حافظن ←نام کاال  ←بن بند ابف م اجعن نمایید 

صدر با کلید  ب  شت بن منو توزین
 مشت ی

ب  شت
   .    

باا زدن مساتقیم کلیاد حافظاه      30تاا  1جهت انتخاب حافظه های  (الف 

 .  انتخاب می شود
 

 به شکل زیر عمل کنید. 60تا  31جهت انتخاب حافظه های  (2-3

 شماره حافظن  ←صفحن 
   

  به شکل زیر عمل کنید. 964تا  60جهت استفاده از حافظه های  (3-3

 (  220انتخاب حافظه ی ال : مث) حافظه  ←از  فحه کلید 220وارد کردن 
 

 حذف کاالی تعریف شده : (4-3

      ←منو  
 حذف


 یک حافظن را بزنید.  ←     

4 



 بخش چهارم 

 نحوه فروش و حذف فروش 

 ( نحوه فروش وزنی با استفاده از حافظه 1-4

 ( بار را روی ترازو قراردهید 2-4

 ( حافظه مورد نظر را انتخاب کنید.3-4

( کلید       4-4
 فروش

+ 
 را بزنید      

 را بزنید     ( برای چاپ فروش کلید     5-4

 کاال در یک عملیات فروش می باشد. 28حداکثر فروش 

 

 : ( نحوه فروش وزني به صورت وارد کردن قیمت از صفحه کلید 1-2-4

 6د کنید ) حداکثر اربار را روی باسکول قرار دهید سپ  قیمت فروش را و

و برای ثبت   رقم میباشد ( سپ  کلید فروش را زده و برای پرینت کلید 

 فروش را فشار دهید.فروش کلید ثبت 

 

 

 

 

5 



 ( گزارش فروش تعدادی 8-3-4

نوشابه ...  –در این گزارش قیمت کل ، مبلغ کل فروشی است که اقالم تعدادی )شامپو 

مقادار کال ،تعاداد تماام     ( به فروش رفته اسات و  

کاالهای تعدادی میباشد و دفعات فروش نیز تعداد 

فروشی که به  ورت فروش تعادادی انجاام شاده    

 است را چاپ میکند. 

جهت پاک کردن گزارشات بدین  ورت کاه در مناوی گزارشاات حاذف اطالعاات      

 فروش را بزنید.

 

 (چاپ فاکتور با شماره 9-3-4

با شماره فاکتور است به عنوان مثال اگر فاکتوری را  این منو جهت چاپ فاکتور مجدد

که در زمان گذشته چاپ کرده اید را با وارد شدن در این منو و زدن شماره فااکتور و  

 فاکتور با همان شماره ای که وارد کردید چاپ میشود. کلید 

 ←وارد کردن شاماره فااکتور   ←چاپ فاکتور با شماره←گزارشات فروش ←منو 

 زدن کلید 

 

 تغییر قیمت کاالهای مورد نظر 4-4
 جهت تغییر قیمت یک کاالی ذخیره شده به  ورت زیر عمل میکنیم.

 ←منو  ←تغیی  قیمت ←یک حافظن را وارد کنید ←تغیی  قیمت 
مشت ی

ب  شت
 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 گزراش فروش تعدادی

 : قیمت کل

 مقدار کل : 

1507 

1 

 1 : دفعات فروش 
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 ( گزارش دوره ای حافظه فوری4-3-4
اگر بخاواهیم  گزارش دوره ای حافظه فوری مانند روزانه فوری است با این تفاوت که 

 از یک تاریخ خاص تا تاریخ روز را گزراش بگیریم از این منو استفاده میکنیم.

 

 (گزارش روزانه فروش5-3-4

برای  گازارش فاروش کال روز و تعاداد دفعاات      

 گزارش استفاده میشود. فروش از این 

 

 

 (گزارش دوره ای فروش : 6-3-4

جهت اطالع و چاپ گزارش از اینکه در یک دوره 

تعداد دفعات فروش  ماه ( چه میزان فروش  1) مثال

 را گزارش میدهد.

 

 ( گزارش قیمت دستي 7-3-4

برای گزارشات فروش با اساتفاده از  افحه کلیاد    

)دستی( از ایان مناو اساتفاده میشاود کاه در ایان       

دساتی و تعاداد دفعاات     گزارش قیمت کل فروش

  فروش چاپ میشود.

 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 فروشگزراشات روزانه 

 76127 : قیمت کل

 4 : دفعات فروش 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 فروش دوره ایگزراشات 

 12/06/94از تاریخ 

 26/06/94تا تاریخ 

 76127 : قیمت کل

 4 : دفعات فروش 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ : 

 فروش قیمت گزراشات 

 1507 : قیمت کل

 1 : دفعات فروش 
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 )جن  از نوع وزنی نباشد( ( نحوه فروش به صورت تعدادی: 2-2-4

کاالی تعدادی مورد نظرتاان در آن ذخیاره شاده را    با استفاده از حافظه که 

در تمامی فروش ها در آخر برای ثبت فروش و چاپ فااکتور   د.وارد نمائی

 را انجام دهید.  4-5و  4-4مراحل 

 

 ( نحوه فروش به صورت تعدادی ) دستي (3-2-4 

وارد کردن قیمت از طریق  فحه کلید ، زدن کلید فاروش تعادادی ساپ      

 .  زدن کلید فروش  و پرینت 

نحوه فروش منفی : بدین شکل که اگر بااری را پارسانگ کارده باشاید باا      

ان با کلیاد  برداشتن مقداری از بار وزن بار برداشته شد منفی میشود که میتو

 فروش این مقدار را فروخت و فاکتور گرفت.

 

 ( جهت حذف یک کاال از فاکتور به شرح زیر عمل میکنیم.4-2-4

 حذف   ←  کنت  

 01PPکلید کنترل جهت انتخاب کاالی مورد نظر است که در نمایشگر با  

 داده است. نشان 
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 گزارش فروش 

 ید گزارشات را پاک کنید.با یددرگزارشات اگر نام کاال را تغییر داد

 

 ( گزراش حافظه 1-3-4

 به منظور گزارش گرفتن از یک حافظه دلخواه به  ورت فوق عمل کنید. 

  برای جابه جا شدن در منوها از کلیاد  
 حذف


  بان منظاور راایین رفاتن و از کلیاد        

 فروش

+ 
 و را بزنید. به منظور باال رفتن استفاده میشود و برای تائید کلید من     

 یک حافظه را بزنید.   ←گزراشات روزانه حافظه ←گزارشات فروش  ←منو 

 

 نام کاال حافظه موردنظر ذخیره شده است. -1

 بارکد کاال که در باسکول و ایندیکیتور استفاده نمیشود. -2

 قیمت کل :کل فروش روزانه فروش از این حافظه راگزارش میدهد -3

کل فروش در یک  مقدارکل : مقدار  -4

 روز که این کاال فروخته شده است.

دفعات فروش : تعداد فروشی که در  -5

از این کاال فروختاه شاده    یک روز

 ست.ا

 
 

 

 17:31ساعت :          26/06/1394تاریخ :  

  گزراشات روزانه حافظه

 0001 شماره حافظه : 

1 : 01البالو نام 

2 : 6260079272546 بارکد 

3 : 4500 قیمت کل 

4 : 1 مقدار کل 

5 1 روش : دفعات ف 
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 ( گزارش دوره ای حافظه2-3-4

گزراش دوره ای حافظه مانند پرینت مقابل اسات کاه زمانیکاه بخاواهیم ماثال یاک           

 دوره ای یک ماهه از این کاال گزارش بگیریم از این گزارش استفاده میکنیم.
 17:31ساعت           26/06/1394تاریخ : 

 ی حافظهگزراشات دوره ا

 24/06/94از تاریخ

 26/06/94تا تاریخ  

 0001 شماره حافظه :

 01البالو نام :

 6260079272546 بارکد :

 9000 قیمت کل :

 2 مقدار کل :

 2 دفعات فروش : 

 

 

 (گزارش روزانه حافظه فوری3-3-4

جهت دریافت گزارش در مناو گزارشاات روی گازراش    

باق گازراش   روزانه حافظه فوری بزنید که یک گزراش ط

 فوق را دریافت خواهید کرد .

فروش وزنی : اقالم کاالهایی که بصورت وزنی در قسمت 

فروش وزنی فروخته میشاود و اقالمای کاه باه  اورت      

فروش تعادادی فروختاه شاده اسات در قسامت پاایین       

 گزارش و فروش تعدادی میباشد. 

 17:41ساعت    26/06/94تاریخ 

 گزارش روزانه حافظه فوری

 فروش وزنی

 قیمت وزن نام کاال

 25040 29200 سیب

 35040 29200 جمع کل :

 

 فروش تعدادی

 قیمت تعداد نام کاال

 9000 2 01البالو

 9000 2 جمع کل :

 

 44040قیمت کل :                                     
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