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 13000MDSدفترچه راهنمای باسکول 

 متعلقات باسکول-

 )در صورت درخواست( ،سینی گالوانیزه،استیلسینی فلزی تخت 

 کابل برق

 دفترچه راهنمای استفاده از باسکول

 آچار آلن

 کابل اتصال به کامپیوتر یا شبکه

CD  در صورت درخواست(نرم افزار( 

 

 دستگاه نکات قبل از روشن کردن-

 برای جا به جایی باسکول دیجیتال از دستگیره های جانبی دستگاه استفاده نمایید . – 1

 برای جا به جایی باسکول هرگز از گارد و و کفه استفاده ننمایید . – 2

 برای جا به جایی ابتدا تسمه های محافظ که مابین کفه و شاسی است را نصب نمایید . – 3
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 باسکول را تراز نمایید . – 4

 از قرار دادن دستگاه در مجاورت ماشین های برقی فشار قوی خود داری نمایید . – 5

 از پریز برق با ارت برای استفاده برق جهت باسکول استفاده نمایید . – 6

 محافظ برق برای اتصال برق استفاده نمایید . از – 7

 هرگز کفه ی باسکول را به عنوان چهار پایه قرار ندهید . – 8

 در مدل باسکول متحرک از له کردن و عبور از خرطومی برق خودداری نمایید . – 9

 از پرتاب کاال بر روی کفه خودداری نمایید . – 10

 گیری نمایید .از سقوط کاال بر روی باسکول جلو  – 11

 از کشیدن کاال بر روی کفه جلو گیری نمایید . – 12

 کاال را در مرکز کفه قرار دهید . – 13

 از قرار دادن کاال بیش از ظرفیت باسکول جلو گیری نمایید . – 14

 بر روی باسکول دیجیتال آب نریزید . – 15

ی دستگاه ز شستن خشک نمایید ، بر روبرای تمیز کردن باسکول محک ، سینی را جدا نموده و پس ا – 16

 آب نریزید و با دستمال مرطوب تمیز نمایید .

 جهت تنظیم زاویه ی عمودی نمایشگر از ضامن پالستیکی استفاده نمایید . – 17
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برای خاموش کردن از کلید کیبرد استفاده نمایید مگر آنکه بخواهید برای مدت زیادی از باسکول  – 18

 اصلی بر روی بدنه استفاده نمایید . on/offز دکمه ی استفاده ننمایید ا

 استفاده از باسکول صنعتی را به پرسنلی که با دستگاه ارتباط مستقیم دارند آموزش دهید ._19

 دستکاریدر صورت بروز مشکل در کارکرد با واحد خدمات پس از فروش باسکول تماس بگیرید و از  – 20

 دستگاه خودداری نمایید .

قیمت کاال ظاهر  عد از روشن کردن باسکول به وسیله کلید اصلی در نمایشگر اول وزن و در نمایشگر دومب_21

 می شود . 

ن دستگاه و با فشردن کلید خاموش ، دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد ، برای روشن شد_22

 خروج از حالت آماده به کار ، مجدد کلید خاموش را فشار دهید .

 تنظیم دقت در توزین-

 ظاهر شود . setثانیه فشار دهید تا عبارت  2دکمه پاک را به مدت  – 1

 تنظیم دقت شوید . modeرا فشار دهید تا وارد  0کلید  – 2

 دقت مورد نظر انتخاب نمایید . 1تا  0با استفاده از دکمه های  – 3

 در انتها دکمه پاک را فشار دهید . – 4

 کلید صفر-

 لزوم از کلید صفر برای صفر کردن باسکول استفاده می نمایید.در صورت 
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 کلید پارسنگ-

، به روش زیر  زمانی که نیاز دارید که وزن خالص کاالیی  را بدون در نظر گرفتن ظرف آن مشاهده نمایید

 عمل نمایید :

 ظرف خالی را بر روی کفه ی توزین قرار دهید . – 1

 دکمه ی پارسنگ را فشار دهید تا چراغ پارسنگ روشن گردد . – 2

 جنس را درون ظرف قرار دهید . – 3

ردد و گبا رویت وزن خالص کاال با برداشتن جنس درون ظرف وزن به صورت کامال خودکار صفر می  – 4

 چراغ نمایشگر پارسنگ خاموش می شود

 محاسبه مبلغ کاال-

 وارد کرد : قیمت کاال را میتوان به دو روش

 9تا  0الف : توسط دکمه های اعداد 

 9تا  0ب : توسط دکمه های حافظه ی قیمت کاال : دکمه ی حافظه به عالوه 

یید  در این حالت بعد از قرار دادن کاال بر روی کفه و وارد کردن قیمت کاال ، مبلغ کل را مالحظه می نما

  .یابدنمایشگر مجموع به حالت قیمت کاال انتقال می 

 حافظه ی قیمت کاال-

 باشد.حافظه جهت ذخیره نمودن قیمت کاال می  10دارای  MDS13000باسکول فروشگاهی مدل 
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 ذخیره ی قیمت کاال در باسکول --

 قیمت کاال را وارد نمایید . – 1

 دکمه ی ذخیره را فشار دهید . – 2

 برای دکمه ی حافظه انتخاب نمایید. 9تا  0یکی از دکمه های  – 3

 ساعت-

 نمایش داده شود . setثانیه نگه دارید تا عبارت  2دکمه ی پاک را  – 1

 با فشردن دکمه ی یک می توانید وارد تنظیم ساعت شوید . – 2

 تنظیم نمایید . 1و  0با فشردن دکمه های می توانید ساعت و یا دقیقه را با اعداد  – 3

 پس از تنظیم با دکمه ی پاک از منو خارج می شوید – 4

 تاریخ-

 ثانیه نگه دارید . 2دکمه پاک را  – 1

 نمایش داده شود . setبا فشردن دکمه ی  – 2

 وارد تنظیم تاریخ می شوید . 2با فشردن دکمه ی  – 3

 نمایید . ممی توانید تاریخ را تنظی 1و  0با دکمه ی  – 4

 با فشردن دکمه ی پاک از منو خارج می شوید . – 5
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 شمارش توسط باسکول-

 ظاهر شود . setثانیه نگه دارد تا عبارت  2دکمه ی پاک را  – 1

 را فشار دهید . 4دکمه  – 2

ای را روی  یک عدد از قطعه یا کاالی مورد نظرتان را روی کفه قرار دهید ، در صورتی که هیچ شیء – 3

 سینی قرار ندهید به باسکول به قسمت شمارش نمی رود .

  اگر تعدادی قطعه قرار داده اید تعداد و اگر یک عدد است یک را انتخاب نمایید . – 4

مشخص می  مورد نظر ، باسکول به صورت اتوماتیک تعداد قطعات را با قرار دادن مجموعه ای قطعات – 5

 نماید .

 با فشاردن دکمه ی پاک ، باسکول صنعتی به حالت اول باز می گردد . – 6

 تنظیم نور نمایشگر -

ل محک را بر اساس با استفاده از این قابلیت ، این امکان به شما داده میشود که مقدار نور نمایشگر باسکو

، شدت نور نمایشگر  نور محیط به اندازه دلخواه تنظیم نمایید ، بهتر است در محیط های روشن و پر نور میزان

 را زیاد و در محیط های کم نور و تاریک شدت نور نمایشگر کم باشد.

 برای این منظور به ترتیب زیر عمل نمایید :

 نمایان شود . SETثانیه فشار دهید تا کلمه  2کلید پاک را به مدت  – 1
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 را فشار دهید . 5کلید  – 2

 شدت نور نمایشگر باسکول را به اندازه مناسب تنظیم نمایید . 1و  0با استفاده از کلیدهای  – 3

 برای خارج شدن از این وضعیت مجددا کلید پاک را فشار دهید. – 5

 نکته

ایشگر موجب می گردد اال بودن شدت نور نمبا توجه به اینکه در زمان قطع برق و استفاده از باطری باسکول ، ب

در پایین ترین  که باتری باسکول مدت کمتری شارژ نگه دارد و شدت نور نمایشگر باسکول به صورت اتوماتیک

سکول استفاده حد خود قرار میگیرد ، این موضوع باعث می شود که شما بتوانید زمان بیشتری از باتری با

 کنید.

 ارسال وزن به کامپیوتر-

 به روی نمایشگر ظاهر شود . SETثانیه فشار دارید تا کلمه  2کلید پاک را  – 1

 کلید جاپ را فشار دهید . – 2

 تنظیم نمایید . MODE2و  MODE1میتوانید عملکرد کلید چاپ را در   – 3

 مجددا کلید پاک را فشار دهید. MODE2یا  MODE1بعد از انتخاب  – 4

 نکته

 با فشردن کلید چاپ ، عمل چاپ انجام می شود و فاکتور چاپ می شود . MODE1در 

 شود.با فشردن کلید چاپ ، وزن و مبلغ نشان داده شده روی نمایشگر به کامپیوتر ارسال می  MODE2در 
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 ای )جهت توزین بیشتر از ظرفیت باسکول(قابلیت توزین چند مرحله 

ن کل چند مرحله را توزین را در چند مرحله انجام دهید و در نهایت وزاستفاده از این قابلیت میتوانید عمل 

 مشاهده و چاپ نمایید .

 به روش زیر اقدام نمایید : 

 نمایش داده شود . SETثانیه نگه دارید تا کلمه  2کلید پاک را به  – 1

 را فشار دهید . 6کلید  – 2

3 – LED . مربوط به مجموع روشن می شود 

ن توزین شده قبلی بعد از هر بار توزین و ثابت شدن وزن ، کلید ذخیره را فشار دهید تا وزن جاری به وز – 4

 اضافه شو ، ردیف دوم نمایشگر جمع کل وزن را نشان می دهد .

 برای خروج از این حالت مجددا کلید پاک را فشار دهید. – 5

 چاپگراتصال به -

وش می ابلیت اتصال به چاپگر حرارتی محک جهت چاپ فکتور فرباسکول محک در تمام مدل ها دارای ق

 باشد .

 اجعه کنید.مر MMP48برای آماده سازی و طریقه استفاده از چاپگر به دفترچه راهنمای پرینتر محک مدل 
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 چاپ فاکتور فروش-

 ظاهر شود . SETثانیه نگه دارید تا کلمه  2کلید پاک را  – 1

 را فشار دهید . 3کلید  – 2

 قرار دهید . NET PRINTبه وسیله کلید باسکول محک را در حالت  – 3

 مجددا کلید پاک را فشار دهید. – 4

 کاالی مورد نظر را روی کفه باسکول فروشگاهی قرار هید . – 5

 قیمت واحد کاال را وارد باسکول کنید . – 6

مان و تاریخ می زبا زدن کلید چاپ ، چاپگر شروع به چاپ وزن کاال ، قیمت واحد و مبلغ کاال به همراه  – 7

 نماید .

 نکته

وتر این اسامی را جهت چاپ نام فروشگاه ، پیام تبلیغاتی و نام کاال در فاکتور فروش ، شما از طریق کامپی

 می باشد. ، متعلق به حافظه های قیمت کاال تعریف و به باسکول فروشگاهی ارسال نمایید ، نام کاال

 فاکتورتعیین تعداد چاپ 

 ظاهر شود . SETدکمه پاک را دو ثانیه فشار دهید تا کلمه  – 1
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 را فشار دهید . 8دکمه  – 2

ظاهر می شود . در این حالت باسکول فروشگاهی از هر فاکتور فروش یک  print0روی نمایشگر عبارت  – 3

 بار چاپ می گیرد .

 برای تغییر این حالت را فشار دهید . – 4

ار چاپ می بظاهر می گردد در این حالت باسکول از هر فاکتور فروش دو  print1روی نمایشگر عبارت  – 5

 گیرد .

 د پاک را فشار دهید .برای خروج از این حالت مجددا کلی – 6

 به کامپیوتراتصال -

 باسکول دیجیتال محک دارای امکان اتصال به کامپیوتر است .

ر باسکول را مشاهده و یا با استفاده از نرم افزار ارتباط باسکول با کامپیوتر ، شما می توانید اطالعات موجود د

 تغییر دهید .

 ظاهر شود . SETثانیه فشار دهید تا کلمه  2کلید پاک را  – 1

 را فشار دهید . 3کلید  – 2

 قرار هید . net serialبه وسیله باسکول را در حالت  – 3

 مجددا کلید پاک را فشار دهید. – 4

 امکاناتی که به وسیله کامپیوتر در اختیار شما قرار می گیرد به شرح زیر است:-
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 قلم کاالی فروخته شده در باسکول محک  2000امکان مشاهده و ذخیره  – 1

 امکان مشاهده و تغییر قیمت کاال در حافظه های قیمت کاال – 2

 امکان مشاهده و تغییر نام فروشگاه و پیام – 3

 امکان مشاهده صفحه نمایش باسکول – 4

 امکان بایگانی و گزارش گیری از اقالم فروخته شده – 5

 مکان مشاهده و تعیین شماره باسکول و شماره غرفها – 6

 امکان مشاهده و تنظیم ساعت و تاریخ باسکول – 7

 ( wifiارتباط بی سیم ) -

ا داشته دارای امکان اتصال چندین باسکول و ترازو به طور همزمان ر MDS13000در باسکول محک مدل 

مجزا توسط  از باسکول و ترازو ها به صورتو نهایتا به یک کامپیوتر متصل می گردد و اطالعات هر یک 

 کامپیوتر کنترل شود .

 برای این منظور به ترتیب زیر عمل نمایید :

 ظاهر شود . SETثانیه فشار دهید تا کلمه  2کلید پاک را  – 1

 را فشار دهید . 3کلید  – 2

 قرار هید . net serialبه وسیله کلید باسکول را در حالت  – 3

 مجددا کلید پاک را فشار دهید . – 4



13 

 امکان اتصال به چاپگر خارجی وجود دارد . net printنکته : در حالت 

 

 

 راهنمای سریع صفحه کلید باسکول محک :-

 9تا  0    باسکول:دکمه های اعداد و حافظه های  _1

 پاک   باسکول : پاک نمودن قیمت کاال از حافظه ی  _2

 صفر      محک:صفر نمودن باسکول  _3

 پارسنگ                        پارسنگ:قابلیت  _4

 ذخیره       حافظه:  ذخیره قیمت کاال در _5

 حافظه       باسکول :دستیابی به حافظه های _6

 نمایشگرها         کاال:        مشاهده ی مبلغ _7

 چاپ               فروش:       چاپ فاکتور _8

 + پاک 0         توزین:              تعیین دقت _9

 + پاک 1                                   :ساعت  _10
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 + پاک 2              :                         تاریخ_11

 + پاک 3         سریال:    تنظیم درگاه خروج _12

 + پاک 4               یکسان:کاال ها با وزن  _13

 + پاک 5                 نمایشگر:تنظیم نور _14

 + پاک 6  .   ای:قابلیت توزین چند مرحله _15

 + پاک 8             فاکتور:          تعداد چاپ  _16

 پاکچاپ +    کامپیوتر:ارسال وزن و مبلغ واحد از باسکول به  _17

 

 

 

 


