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11000دفترچه راهنمای ترازوی محک مدل     

برای کاربرانی که از ترازوی دیجیتال محک استفاده می نمایند  11000دفترچه راهنمای ترازوی محک مدل 

محک می باشد که در تولید ترازو سالهای زیادی است طراحی گردیده است ، ترازوی محک ساخت کارخانه ی 

 فعالیت دارد و بهترین ترازو دیجیتالی ساخت کارخانه ی ترازو محک است .

 متعلقات ترازو

 کابل اتصال ترازو به کامپیوتر

 سینی پالستیکی 

 سینی استیل لبه دار

 راهنمای استفاده از ترازو

درخواستکابل اتصال ترازو به کامپیوتر در صورت   

 سی دی نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر در صورت درخواست

 نکته قبل از روشن نمودن ترازو :

 ترازو را در جایی مسطح و ثابت قرار دهید .

 دستگاه را ترازو نمایید .

 توجه داشته باشید ترازو در معرض وزش باد قرار نگیرد زیرا نوسان می اندازد .

استفاده نمایید . از نزدیک ترین پریز برق  
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کیلو گرم توزین صورت نگیرد . 50کیلو گرم یا  35بیش از حد ظرفیت ترازو معادل   

 نفوذ مایعات به داخل ترازوی دیجیتال موجب آسیب دیدن ترازو می گردد .

 وزن کشی

 پس از روشن کردن ترازو توسط کلید روشن / خاموش اصلی دستگاه را به حالت آماده به کار برسانید .

 ترازو سه نمایشگر وزن ، قیمت و مبلغ کل می باشد.

خاموشکلید روشن /   

 با فشردن کلید موقت روشن خاموش ، ترازو به حالت آماده به کار در می آید .

 خاموش نمودن موقت ترازو نیز توسط همین دکمه می باشد .

 پارسنگ

 ظرف خالی را درون کفه ی توزین قرار دهید .

دهید ، چراغ پارسنگ روشن می گردد . کلید پارسنگ را فشار  

 جنس مورد نظر را درون ظرف بگذارید .

 پس از مشاهده وزن خالص با برداشتن ظرف و مواد ترازو به حالت قبلی باز می گردد.

 محاسبه
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محاسبه ی مبلغ مانده ی مشتریاز طریق این گذینه می توانید مانده حساب مشتری را پس از کم نمودن مبلغ 

ب نمایید .کاال حسا  

 ابتدا دکمه ی مانده را فشار دهید .

 مبلغ پرداخت شده توسط مشتری وارد نمایید .

 دکمه ی مانده را مجدد وارد نمایید .

گردد.عددی که در ردیف سوم نمایشگر قید گردیده است مبلغی است که باید تحویل مشتری   

 محاسبه مبلغ کاال

ترازو می توانید مبلغ کاال را محاسبه نمایید .بعد از قرار دادن کاال بر روی کفه ی   

روی کیبرد ، قیمت کاال را ثبت نمایید این قیمت در ردیف دوم نمایشگر  9تا  0بوسیله ی دکمه های ارقام 

 نشان داده می شود و در ردیف سوم مبلغ کل حساب می گردد .

ردن دکمه ی حافظه ی ثبت شده بالفاصله قبال قیمت کاالی مورد نظر را در ثبت نموده اید با فش هصورتیکدر 

 قیمت ثبت شده در نمایشگر ردیف دوم نمایش داده شده و محاسبه ی مبلغ در ردیف سوم انجام می گردد .

بعد توضیح داده می شود .  مراحلنحوه ی استفاده از حافظه های قیمت در   

انجام می گردد.دکمه عملیات ردن این با فش  کشی با  وزناز هر بار  بعدقیمت واحد کاال ها  نمودنصفر   AC  

در زمانی که خریدار به اندازه ای مشخصی مبلغی از کاال می خواهد ابتدا قیمت را از طریق حافظه به روی 

ر دهید که ردیف سوم مبلغ مورد نظر نمایش داده نمایشگر بیاورید و با توجه به قیمت کل کاال روی سینی قرا

 می شود .
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 مشاهده حساب مشتری 

جمع کل حساب به نمایش در می آید و سپس با استفاده از  1با وارد نمودن دکمه ی گزارش و سپس مشتری 

.دکمه های فلش باال و فلش پایین می توانید مبالغ ریز مشتری را مشاهده نمایید   

 حذف یکی از اقالم در حساب مشتری

نمایید.را وارد  1دکمه گزارش و بعد مشتری   

 با استفاده از دکمه های فلش باال و فلش پایین ، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید .

 و یا حذف را جهت حذف شدن مبلغ مورد نظر وارد نمایید . ACدکمه ی 

 پاک کردن کل حساب مشتری

با وارد کردن دکمه ی  1بعد از فشردن دکمه ی گزارش و بعد مشتری  AC ب یا حذف می توانید کل حسا

نماییدمشتری را حذف   

 چاپ فاکتور مشتری :

را وارد نمایید . 1دکمه ی گزارش و سپس کلید مشتری   

 با وارد کردن دکمه ی چاپ به مفهوم چاپگر شروع به چاپ می نماید .

 پس از چاپ حساب مشتری به حساب فروش منتقل می گردد . 

 انتقال اقالم حساب مشتری به حساب فروش :
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فروش وجود دارد.مشتری به حساب انتقال اقالم از حساب برای سه روش می توان   

وقتی حساب مشتری در حال نمایش بود کلید فروش را وارد نمایید ..1  

وقتی حساب مشتری در حال نمایش بوده کلید چاپ را وارد نمایید..2  

پس از انتقال می توانید حساب مشتری صفر نمایید..3  

ترازو فروشگاهیحساب فروش در   

نوع کاال را می شود در حافظه ی ترازوی محک وارد نمود در صورتیکه تعداد کل کاال ها در  2000 تعداد

قلم برسد با ثبت کاالی جدید از کاالهای قدیمی حذف می گردد. 2000حساب فروش به   

 ذخیره ی مبلغ کاال در حساب فروش

داده می شود کلید فروش را وارد نمایید . راه اول : وقتی مبلغ کاال در ردیف سوم نمایش  

 راه دوم : وقتی مبلغ کاال در ردیف سوم نمایشگر در حال نمایش است کلید چاپ را وارد نمایید .

است.راه سوم : با انتقال اقالم حساب مشتری به حساب فروش ذکر شده   

 انتخاب نوع گزارش فروش

و فروش ریز قلم می باشد . ترازوی دیجیتالی محک دارای امکان گزارش تجمعی  

دکمه ی تنظیم را انتخاب نمایید ..1  

دکمه ی گزارش را انتخاب نمایید..2  



7 

به صورت پیش فرض ترازو به صورت گزارش فروش ریز تنظیم شده است برای تبدیل به حالت تجمعی از .3

 دکمه ی فلش باال و فلش پایین استفاده نمایید .

ال و فلش پایین گزارش فروش ریز اقالم و تجمعی با یکدیگر جا به جا می با هر یک از دکمه های فلش با.4

 گردد .

مجدد دکمه ی تنظیم را انتخاب نمایید ..5  

 مشاهده ی ریز اقالم فروش

دکمه ی گزارش را انتخاب نمایید ..1  

دکمه ی فروش را انتخاب نمایید .2  

از اقالم فروخته شده را مشاهده نمود . با دکمه ی فلش باال و فلش پایین می توان مبلغ کل هر یک.3  

جهت اطالع از ریز هر یک از اقالم می توان با انتخاب آن کلید چاپ را انتخاب و گزارش کامل دریافت نمود ..4  

فروشپاک نمودن حساب   

ACپس از انتخاب دکمه گزارش و بعد دکمه  یا حذف می توانید حساب فروش را پاک نمایید .   

 بحسانکته : در زمانیکه در مرحله ی قبل گزارش فروش ریز کاال ها را انتخاب نموده اید ، با پاک کردن 

فروش ، حساب ریز کاال ها نیز پاک می گردد ، در صورتیکه در مرحله ی قبل ، گزارش فروش کلی را انتخاب 

 نموده اید ، با پاک کردن کل حساب فروش ، فروش کلی نیز پاک می گردد .

نکته : برای اینکه حساب فروش را به طور روزانه مالحظه نمایید در اول روز حساب فروش پاک نمایید و اگر 

   بخواهید حساب فروش خود را به طور ماهیانه داشته باشد اول هر ماه حساب را صفر نمایید .
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 چاپ گزارش فروش

نمایید.گزارش را انتخاب .1  

دکمه ی فروش را انتخاب نمایید..2  

با انتخاب دکمه ی چاپ ترازو شروع به صدور فاکتور می نماید..3  

زمانیکه در مراحل قبل ، گزارش فروش ریز را انتخاب نمودید ، با انتخاب دکمه ی چاپ گزارش فروش ریز .4

 کاال ها چاپ می شود.

زمانی که ترازوی دیجیتال در حالت شبکه قرار داشته باشد هیچ گزارش چاپ نمی شود ..5  

زمانی که ترازوی دیجیتال در حالت شبکه قرار داشته باشد هیچ گزارش چاپ نمی شود..6  

 چاپ گزارش کلی یک قلم کاال

کلید گزارش را انتخاب نمایید..1  

کلید حافظه ی کاال ی مورد نظر را انتخاب نمایید تا شماره حافظه و صفحه نمایان گردد..2  

فروش کلی برای حافظه ی مورد نظر ارسال گردد .کلید چاپ را انتخاب نمایید تا گزارش .3  

3از صفحه ی  10گرفتن گزارش از حافظه ی   

دکمه ی صفحه را انتخاب نمایید..1  

با استفاده از دکمه ی فلش باال و فلش پایین صفحه را انتخاب نمایید..2  
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کلید صفحه را فشار دهید..3  

دکمه ی گزارش را انتخاب نمایید..4  

خ را انتخاب کنید. – 10دکمه ی .5  

کلید چاپ را فشار دهید..6  

 ساعت

 با انتخاب دکمه ساعت ترازو در حالت ساعت قرار می گیرد .

ا فشردن دکمه ی فلش راست ، فلش چپ گزینه ی ساعت را انتخاب نمایید و با فلش باال و ب تنظیم ساعت

 فلش پایین تنظیم را اجرا نمایید .

نمایید تا ترازو دیجیتالی به حالت توزین باز گردد .سپس دکمه ساعت را انتخاب   

  تاریخ

 با انتخاب دکمه ی تاریخ ترازو در حالت تاریخ قرار میگیرد .

ا انتخاب دکمه های فلش راست و فلش چپ می توانید سال ، روز ، ماه را انتخاب با دکمه های بتنظیم تاریخ 

 فلش باال و فلش پایین تنظیم نمایید و پس از تنظیم دکمه ی تاریخ را فشار دهید . 

 قسمت ترازوی قطعه شمار

 با استفاده از این امکان شمارشی سریع قطعات را خواهید داشت .
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ش را انتخاب نمایید.دکمه ی شمار.1  

یک یا تعدادی از قطعه را روی کفه ی ترازوی دیجیتال قرار دهید ، در زمانی که هیچ قطعه ای روی کفه .2

گیرد.نباشد ترازو در حالت شمارش قرار نمی   

تعیین نمایید . 9تا  1تعداد قطعه هایی که روی ترازو قرار گرفته است را با دکمه های .3  

را در نظر می گیرد. 1عددی وارد نگردد ترازو به صورت اتوماتیک عدد در صورتی که .4  

کلید شمارش انتخاب نمایید ..5  

قطعاتی که می خواهید با ترازو شمارش گردد بر روی کفه ی توزین قرار دهید ، پس از قرار دادن قطعات ، .6

 ترازو به صورت خودکار تعداد قطعات را به نمایش در می آورد .

خاب دوباره ی دکمه ی شمارش ، ترازو به حالت توزین باز می گردد.با انت.7  

 چاپگر

دارای قابلیت اتصال به چاپگر می باشد و به سادگی خرید  MDS11000ترازوی دیجیتال محک مدل 

پرینتر محک می توانید ، ترازو را به پرینتر مجهز نمایید و گزارش فروش را برای مشتری و فروشگاه چاپ 

 نمایید .

 قرار دادن رول کاغذ درون چاپگر

ترازو از دکمه ی اصلی خاموش نمایید..1  

در روی چاپگر را باز کنید..2  



11 

لطک مشکی رد نمایید.غرول کاغذ را از زیر .3  

اهرم سبز که در سمت راست غلطک است را به طرف خودتان بکشید تا غلطک از هد فاصله بگیرید ..4  

غلطک الستیکی رد نمایید و به سمت باال بکشید ، رول باید موازی با غلطک باشد . از زیرکاغذ را .5  

اهرم سبز را به حالت قبلی باز گردانید..6  

کاغذ را از شیار قاب چاپگر عبور دهید و در پوش را نصب نمایید ..7  

ترازو محک را روشن نمایید..8  

نهایی در ترازو فروشگاهی پیغامتعیین نام فروشگاهی و   

ترازو دیجیتالی این امکان وجود دارد که نام فروشگاه در ابتدای فاکتور و پیغام نهایی در انتهای فاکتور چاپ 

 گردد.

ف را فشار دهید تا ترازو در حالت نام فروشگاه قرار گیرد. – 24دکمه ی تنظیم و .1  

پ را انتخاب نمایید تا ترازو در حالت دریافت پیغام نهایی قرار گیرد. – 4دکمه ی تنظیم و .2  

دکمه های حروف الفبا و کلید های ارقام ، نام فروشگاه یا پیغام نهایی وارد گردد. ازبا استفاده .3  

در انتهای کار دکمه ی تنظیم را انتخاب می نماییم..4  

حرف باشد. 48نهایی حداکثر در  پیاماسم فروشگاه و نکته:  

نمایید. هاستفاد – 35برای ایجاد اتصال بین حروف از کلید نکته:  
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AC برای حذف هر حرف یا ایجاد فاصله بین حروف از کلید نکته: . نماییدیا حذف استفاده    

استفاده نکته : برای مشاهده ی حروف قبل یا بعد می توانید از کلید های فلش دست چپ و فلش دست راست 

 نمایید .

 تعیین نام و نوع کاال

حافظه ی ترازوی دیجیتال می توانید نام کاال ها را ثبت نمایید.در   

کلید صفحه را انتخاب نمایید و با استفاده از کلید های فلش باال و فلش پایین صفحه ی مورد نظر را تعیین .1

 نموده و کلید صفحه را انتخاب نمایید .

پیام ک را انتخاب کنید تا ترازو در حالت دریافت نام کاال قرار گیرد ، در این قسمت  – 26کلید تنظیم را و .2

   (داخلی حافظه یا مٓ )ر

روی نمایشگر نمایان می گردد .   

را برای تعیین حافظه ی کاالی مورد نظر انتخاب نمایید. 25 – 1تا  1- 1یکی از دکمه های .3  

گردد.نمایان میبعد از انتخاب حافظه مورد نظر پیام .4  

Defin type 

و اگر  0در این مرحله اگر نوع کاالیی که می خواهید در حافظه ی کاال ذخیره شود ، وزنی است باید کلید  

گردد.را انتخاب  1نوع تعدادی باشد ) غیر وزنی ( کلید    

نمایید.با استفاده از کلید های حروف الفبا و کلید ارقام ، نام کاال را ثبت .5  

در انتهای کار دکمه ی تنظیم را ثبت کنید..6  
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استفاده  - - 25حرف تعیین گردد .نکته : برای ایجاد اتصال مابین حروف از دکمه  15نکته : نام کاال نهایتا در 

ACنمایید .نکته : برای حذف هر حرف یا ایجاد نمودن فاصله مابین حروف از دکمه ی  ذف استفاده یا ح 

های فلش راست ، فلش چپ استفاده  کنید .نکته : برای مشاهده نمودن حروف قبل یا بعد می توان از دکمه

.نمایید  

  نمایشگر:تنظیم شدت نور 

ا استفاده از این قابلیت در ترازو محک ، این امکان فراهم است که شدت نور نمایش دهنده به دلخواه مشتری ب

.گرددو بر اساس نور محیط تعیین   

ن را انتخاب نمایید. – 30کلید تنظیم و سپس کلید .1  

از دکمه های فلش پایین و فلش باال شدت نور نمایش تعیین می گردد.با استفاده .2  

برای خروج از این حالت دکمه تنظیم را انتخاب نمایید..3  

نکته : توجه کنید در زمان قطعی برق و حالت استفاده از باتری ترازو باال بودن شدت نور باتری ترازوی 

کاهش نور نمایشگر می توانید مدت بیشتر از ترازو در این  دیجیتال بیشتر استفاده می گردد ، در این زمان با

نمایید.حالت استفاده   

 اتصال ترازو به کامپیوتر 

این امکان فراهم گشته که ترازو را به آسانی به کامپیوتر  MDS 11000در ترازوی دیجیتالی محک مدل 

کامپیوتر متصل نمایید و اطالعات ترازو را به اتصال دهید و با استفاده از نرم افزار محک ترازوی دیجیتال را به 

 کامپیوتر انتقال دهید .

 نکته : ترازو کابل اتصال مخصوص دارد که از نمایندگی ترازوی محک می توانید تهیه نمایید.
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 امکاناتی که با اتصال ترازو به کامپیوتر می توانید استفاده نمایید.

ترازو مشاهده ی اقالم فروخته شده در حافظه ی فروش  

کاالمشاهده و تغییر قیمت اجناس در حافظه ی   

 مشاهده و تغییر نام کاال در حافظه ی کاال

 مشاهده و تغییر نام و اطالعات فروشگاه

 مشاهده ی صفحه ی نمایشگر ترازو

 مشاهده و تعیین شماره ی ترازوی دیجیتالی

 بایگانی اطالعات فروش ترازو دیجیتالی

دیجیتالترازو  مشاهده و ثبت ساعت و تاریخ  

 اتصال ترازو به شبکه 

ترازوی دیجیتال محک این امکان را دارد که به چندین ترازو به صورت هم زمان متصل گردد و نهایتا تمام 

ردند و اطالعات ترازو توسط کامپیوتر تنظیم و کنترل گردد و باید ترازو های دیجیتال به کامپیوتر متصل گ

می گردد. برای هر ترازو یک شماره تعیین  

دکمه ی تنظیم را انتخاب نمایید..1  

ش را انتخاب نمایید. – 17دکمه ی .2  

توسط دکمه های فلش باال و فلش پایین شماره ی ترازو را تعیین نمایید..3  
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دکمه تنظیم را انتخاب نمایید..4  

گردد و به صورت خودکار این طریق با تعیین شماره برای هر ترازو ، کامپیوتر با ترازو ها ارتباط بر قرار می 

شماره ی آنها مشخص می گردد و برای استفاده از اطالعات هر ترازو تنها شماره ی ترازو دیجیتالی را وارد 

 نمایید .

 نکته : وقتی که ترازو ها در شبکه هستند امکان دسترسی به اطالعات فروش وجود ندارد .

ه نمود .نکته : از شماره برای چندین ترازو نمی توان استفاد  

 نکته : وقتی که ترازو به شبکه متصل نیست شماره ی ترازو را صفر تعیین نمایید.

 


