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 صدرامشخصات ترازوي 
 شرح مشخصه

 kg 50 ظرفیت

 g 10 دقت

 kg 8 پارسنگ

 cm 43/5 * 39/5 ابعاد ترازو

 °0c° ~ +40c محدوده تغییرات دمایی

 240V 50HZ-180 برق ورودی

 آمپرساعت 5 –ولت  6 –خشک  نوع باطری

 %95 حداکثر رطوبت
 

 نکات مهم در نگهداري و استفاده مناسب از دستگاه

 در حفظ و نگهداري كارت گارانتي دستگاه خود دقت كنيد.

 دقت كنيد كابل برق در مسير تردد و يا در برابر نور مستقيم خورشيد قرار نداشته باشد.

در صورت كثيف شدن كفه توزين آنرا از ترازو جدا نموده، پس از شست وشو و خشک  كکردن   

 در جاي خود قرار دهيد.

خکالي  چنانچه در حين كار، دستگاه دچار اختاللي شد، آنرا خاموش كنيد سپس كفکه تکوزين را   

كرده، از عدم تماس آن با اشياء مطمئن شويد. آنگاه دوبکاره دسکتگاه را روشکن كنيکد و مطکاب       

 دستورهاي داده شده در اين راهنما عمل نمائيد.

 به هيچ وجه از الكل، بنزين و حالل هاي مشابه به منظور تميز نمودن دستگاه استفاده ننمائيد.

بي دليل ترازو خودداري نمائيد. درصکورتيكه مکدت زمکان     در زمان قطع برق، از روشن كذاردن

طوالني به استفاده از ترازو نداريد، با استفاده از كليد روشن و خاموش اصلي دستگاه را خاموش 

 كنيد.

11 



 

 کنترل عملیات فروش 

عمليات فروش كاالهاي هر مشتري را بررسي  کنترلدر صورت نياز ميتوان توسط كليد 

كاالي مورد نظر را حذف كکرده و   حذفو بازديد نمود و در صورت نياز با فشردن كليد 

 از حساب مشتري كسر نمود.

 

 ثبت عملیات فروش 

در صورتيكه نياز به صدور و ارائه پرينت عمليات فروش به مشکتري نباشکد ميتکوان بکا     

ات فروش مشتري را در حافظه دستگاه ذخيره نمود انجام عملي ثبت فروشفشردن كليد 

 % الزم ميباشد.100اين عمليات جهت صحت گزارش كل فروش 

 

  ماشین حساب

( ميتکوان از ماشکين    ÷× -و كليدهاي چهارعمل اصلي ) +  ماشین حسابتوسط كليد  

 حساب دستگاه استفاده كرد.
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 مالحظات
 

 

 

 :نکات 

 ترازو را بايد روي ي  سطح صاف و بدون لرزش قرار دهيد. -

 از تغييرات ناگهاني و دماي شديد دور نگه داريد. ترازو را -

 ترازو را در محل خش  نگهداريد. -

ترازو را در معرض وزش بادهاي تند ناشي از پنكه و كولر و همچنين در معرض  -

 نور آفتاب قرار ندهيد.

 برق دستگاه را از پريز جداگانه تهيه نمائيد. -

قوي و هر منبکع ولتکاژي كکه    ترازو را در صورت امكان دور از كابل هاي ولتاژ  -

 باعث نويز الكتريكي مي شود نگهداريد.

 هنگام تميز كردن ترازو از ورود آب به درون ترازو جلوگيري كنيد. -

براي استفاده بهتر از دستگاه و طول عمر بيشکتر بکاطري بهتکر اسکت در ابتکدا،       -

 ساعت با برق كار كند. 12دستگاه حداقل 

دستگاه از قراردادن اشکيائي كکه وزن آنهکا    جهت جلوگيري از صدمه رسيدن به  -

 بيش از وزن نامي ترازو مي باشد جداً پرهيز نماييد.

ستون نمايشگر ترازو را با احتياط نصب كنيد تکا كابکل رابکط  درون آن آسکيب      -

 نبيند.

 50حتررا   این راهنما حاوی اطالعات الزم برای استفااه  حتح ا از اترازوی اروفروی وت      

م باشر. اطالع از مااه این راهنما استفااه  از هستفها  را استا  و عمتر هستفها  را      ك لوی  

 طوالی  ار م  كنر.
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 راهنماي نصب 

سيني ابتدا اليه چسب دوطرفه اي كه روي سيني انتقال تعبيه شده را جدا نموده و پشت  -

 استيل كه داراي عالمت ميباشد در محل عالمت گذاري نصب نماييم.

سيني ترازو را روي ترازو قرار دهيد و مطمئن شويد كه سيني بطور كامل در محل خود  -

 قرار گرفته باشد.

دستگاه را در محل مناسبي قرار داده و با تنظيم پايه ها توسط حباب تراز آن را تکراز   -

كار بهتر است پايه ها تا حد امكان كم باز شوند تا از لرزش جلکوگيري   نماييد. براي اين

شود. ستون نمايشگر را با احتياط در محل تعبيه شده قرار دهيد تا كابکل رابکط درون آن   

 و آنرا توسط پيچ هاي مربوطه به كفه ببنديد. آسيب نبيند

برق شکهر متصکل    كابل دستگاه را به محل مخصوص آن متصل و دو شاخه ترازو را به -

 كنيد و ترازو را روشن كنيد دستگاه پس از تستهاي داخلي آماده كار ميباشد.

 

 راهنماي کاغذ گذاري

 درب پرينتر را باز كنيد. -

 كاغذ را در محل مربوطه قرار دهيد و سر كاغذ را از زير غلط  عبور دهيد. -

بيکرون باشکد   د يک سپس سر كاغذ را به مقداري كه وقتي درب پرينتر را مکي بند  -

 كشيده  تا خارج شود و درب پرينتر را ببنديد.

 

 : در صورت تمام شدن كاغذ دستگاه هشداري به صورت آالرم ممتد ميدهد. نکته
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 تعداد كاالهاي فروش شده

 تعداد كاالهاي فروش تعدادي شده

 جمع كل وزن كاالهاي وزني فروش رفته

 جمع قيمت كل كاالهاي فروش شده 

 گزارش کل فروش 

اين قابليت جهت صدور پرينت از كل فروش دستگاه ميباشد كه نمونه آن به شكل مقابل 

 ميباشد.

 

 

 

 

 دهنده باطريهشدار 
يده ميشکود، در ايکن   نبکوق شک   يهنگامي كه شارژ باطري از حد استاندارد خود كمتر شود صکدا 

عدم توجه به اين مورد باعث كوتاه شدن عمکر   نها استفاده كرد.تحالت نبايد از دستگاه با باطري 

 باطري و خرابي دستگاه ميشود.

 

 سرویس دهي به چند مشتري 

مشتري بصورت همزمان  سرويس دهي كنکد بکه    3اين دستگاه ميتواند در ي  لحظه به  

مشتري را انجام داد  3فروش همزمان به  انتخاب مشترياين صورت كه ميتوان با كليد 

مقابل حافظه روشن باشد نشان دهنده وجود كاالي فروخته شده    در صورتيكه نماد   

 به آن مشتري مي باشد.
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 گزارش كل فروش
ترازو : 77784641تلفن :   

02/02/1392تاريخ:  02:04ساعت:   
 

 كاال
 عدد

 كيلوگرم
$$$ 

3 
2 

0.150 
1415 

 

 ركورد فروش
 تعداد كل
 وزن كل
 قيمت كل

 

 

 



 

گاه ابتدا عدد رمز ت: پس از دادن رمز به دستگاه ، پس از هر مرتبه ريست كردن دس کتهن

 را فشار دهيد.   =            را وارد كرده سپس كليد

 

 عملیات فروش

 فروش و جمع قیمت چند کاالي وزني

 

 اين قابليت جهت كاالهاي وزني به شرح زير ميباشد.

 اعداد يا كليدهاي حافظه.وارد كردن قيمت كاال توسط كليد  -

 .فروشقراردادن باربروي دستگاه و فشردن كليد  -

 .چاپتكرار عمليات فوق جهت تمامي كاالها و سپس كليد  -

بعد از انجام عمليات فوق دستگاه فاكتور فروش را كه شامل نام كاال ، قيمت كاال، جمکع  

 كل فروش ميباشد را صادر ميكند.

 

 فروش و جمع کاالهایي با قیمت ثابت 

 اين قابليت جهت فروش كاالهاي با قيمت ثابت مانند انواع كمپوت و ... به شرح زير ميباشد:

 وارد كردن قيمت يا نام كاال توسط كليد اعداد يا حافظه -

 فشردن كليد قيمت ثابت و وارد كردن تعداد كاالي مورد نظر. -

 چاپ پس از اتمام عمليات فشردن كليد  تكرار عمليات فوق جهت تمامي كاال -

عمليات فروش وزني و فروش از طري  قيمت ثابت را با هم در ي  فاكتور ميتوان : نکته

 .انجام داد
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 راهنماي استفاده

 روشن خاموش کردن

براي روشن كردن دستگاه پس از اتصال دو شاخه برق، كليد سکمت راسکت تکرازو را در    

 دستگاه پس از تست هاي داخلي آماده كار مي باشد.حالت روشن قرار دهيد. 

 

روي صفحه كليد به منظور روشن وخاموش نمکودن نمايشکگر    ON/OFF: كليد  نکته

طري كکار  بکا ميباشد وبه منظور جلوگيري از مصرف زياد ) خصوصاً زماني كه دستگاه با 

ه دسکتگاه بکال   دقيقکه ( كک   30شده است و در زمانهاي طوالني ) بيشکتر از   هميكند ( تعبي

 استفاده است بهتراست توسط كليد اصلي دستگاه را خاموش كنيد.  

 

 پارسنگ

را پارسننگ  براي پارسنگ كردن، ظرف خالي را بر روي سيني ترازو قرار داده و كليکد  

مربوط بکه   فشار دهيد در اين حالت نمايشگر وزن مقدارصفر را نشان مي دهد.  و نماد 

پارسنگ روشن ميشود.حال اگکر ظکرف خکالي را از روي سکيني برداريکد صکفحه وزن       

مقداروزن پارسنگ شده را به صورت منفي نشان ميدهکد .  كکه مجکدداً بکا فشکار كليکد       

 به حالت اول باز  مي گردد.  پارسنگ

 

 نحوه ثبت مشخصات کاال در حافظه

 نام و قيمت كاال به شرح زير ميباشد:عدد حافظه جهت ذخيره  60اين دستگاه داري 
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 ( 30تا  1روش ثبت نام کاال در حافظه مستقیم : ) 

 را فشار دهيد. شماره حافظه  چاپ SHIFT  به ترتيب كليدهاي  -

مورد نظر را فشار دهيد سپس توسط كليد حروف نام كاالي مورد  حافظهكليد  -

 نظر را تايپ كنيد.

 مرتبه فشار دهيد. 2حروف دوم كليدهاي دوحرفي كليد مورد نظر را جهت استفاده از :  نکته

 را فشار دهيد در اين حالت پرينتر نام كاال را چاپ و صادر ميكند. چاپكليد  -

 

 (60تا  31: ) (SHIFT)وش ثبت نام کاال در حافظه غیر مستقیم ر

را   SHIFT حافظه شماره  چاپ SHIFT  به ترتيب كليکدهاي  -

 فشار دهيد.

مورد نظر را فشار دهيد سپس توسط كليد حروف نام كاالي مورد  حافظهكليد  -

 نظر را تايپ كنيد.

 را فشار دهيد در اين حالت پرينتر نام كاال را چاپ و صادر ميكند. چاپكليد  -

 

 روش ثبت قیمت کاالدر حافظه ها 

 ( 30تا  1ثبت قیمت در حافظه مستقیم : ) 

و كليکد حافظکه    شماره حافظهابتدا قيمت كاالي مورد نظر و سپس به ترتيب كليدهاي 

 مورد نظر را فشار دهيد.
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 به شرح زير ميباشد: 6-5-3-1: زمانهاي كليدهاي  نکته

 = زمان ي  دقيقه 1كليد 

 دقيقه 30= زمان  3كليد 

 دقيقه 5= زمان  5كليد 

 دقيقه 60= زمان  6كليد 

 

  ID MODEکاربرد کد شناسایي و نحوه تنظیم آن 

كنکد   كاربرد كد شناسايي به اين صورت ميباشد كه كاربر ميتواند ي  رمز به دستگاه وارد

تا پس از هر مرتبه ريست كرد دستگاه بدون وارد كردن رمز مربوطه دستگاه در حال قفل 

  .باقي بماند

 :روش تنظيم اين قابليت به شرح زير ميباشد

 

 

 

 

 

 

انتخاب حالت 

 نمايشگر توسط كليد

اعداد 4تا   1هاي   

SHIFT 
انتخاب زمان فعال 

شدن توسط كليدهاي 

1-3-5-6  

 حافظه
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پس از فشردن 

يكي از 

  1يا  0كليدهاي 

وارد كردن 

رمز توسط 

 كليد اعداد
= 

SHIFT 
=  1فشررررررردن كليررررررد  

 فعال كردن و

= غيرفعرررررال 0كليرررررد  

 كردن

 قيمت ثابت
 نمايشگر عبارت

 

 را نمايش ميدهد

YES:1 

NO:2 
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  تلفن 

 

  

 

 شماره ترازو 

 

 

 

 پیام انتها 

 

 

 

 تنظیمات ساعت و تاریخ 

 را فشار دهيد . کنترلجهت انجام تنظيم زمان به ترتيب كليدهاي         و  

 كنيد.آنرا ثبت =      سپس توسط كليد اعداد و كنترل زمان را تنظيم و با فشردن كليد 

 

 تنظیمات اسکرین سیور
 يياين قابليت به گونه اي عمل ميكند كه بعد از تنظيم آن توسط كاربر دستگاه در زمانهکا 

  كه فعال نيست به حالت اسكرين سيور ميرود و تنظيمات آن به شرح زير ميباشد:

 ( 60تا  31ثبت قیمت در حافظه غیر مستقیم : )

SHIFT 
وارد كررررردن شررررمار  

تلفن توسط كليد هراي 

 اعداد

 2 چاپ

SHIFT 
وارد كردن شمار  

 3 چاپ ترازو با كليد اعداد

SHIFT 
وارد كردن پيام 

 4 چاپ توسط كليد حروف
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و  SHIFTو  شماره حافظهابتدا  قيمت كاالي مورد نظر و سپس به ترتيب كليکدهاي  

 مورد نظر را فشار دهيد. حافظهسپس كليدهاي 

 

 استفاده از حافظه ها  نحوه

جهت استفاده از اطالعات نام و قيمت كاالي موجود در حافظه ها در عمليات فروش بکه  

 شرح زير عمل ميكنيم :

 فشردن كليدهاي حافظه مورد نظر:  حافظه مستقیم 

 ابتدافشردن كليد  حافظه غیرمستقیم :SHIFT   سپس فشردن كليد حافظکه

 .مورد نظر

 

 نحوه تنظیم پارامترهاي دیگر در فاکتور 

اين قابليت جهت ثبت اطالعات فاكتور مانند نکام و آدرس فروشکگاه ميباشکد    

ترتيکب درج شکده ميتکوان    وعملكرد آن به شرح زير ميباشد. با فشردن كليدها به 

 اين تنظيمات را انجام داد.

  پیام ابتدا 

 

 

 
SHIFT 

وارد كرررررررردن پيرررررررام 

توسرررررط كليرررررد هررررراي 

 حروف دار

 1 چاپ
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