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 يكي از كاملترين نمايشگرهاي GAMMA-07نمايشگر مدل 

 .توزين ديجيتال مي باشد كه برخي از مشخصات آن در ذيل آمده است

 :مشخصات
  ين پر و خاليتوز 16000( 1

 بهمراه قيمت واحد براي هر کاال  ف(ريقابل تععدد کد کاال )  255( 2

 تري )قابل تعريف(عدد کد م 255( 3
 ثابت  يونهايکام يالوزن خ ،عدد  300( 4

 ون يدر شماره پالک کام يامکان وارد نمودن حروف فارس( 5

 ( توسط اپراتور يحرف فارس 15ف نوع کاال )يامکان تعر( 6

 ن فرمت چاپ قبض باسکولييامکان تع( 7

 براي انواع خودروها شامل: تريلي، خاور، نيسان و غيره. ( تعريف حق توزين8
 ريز و درشت() ر فونت چاپييامکان تغ( 9

 و آدرس واحد توليدي در قبض باسکولامکان تعريف نام ( 10
 با قطع برق يپاک نشدن يخ فارسيساعت و تار( 11
   Membrane ديکل 32برد يک( 12
 و امکان تايپ فارسي صال به کيبرد کامپيوترت( قابليت ا13

 هيثان ت بريب 34400مم يوتر با سرعت ماکزيبه کامپاتصال ال جهت يپرت سر( 14

 با درخشش فوق العاده  240*  60 کيگراف  LCDشيصفحه نما( 15

 شيدر صفحه نما يش حروف و کلمات فارسينما( 16

 ف و کد مشترييرد ،خيون خاص، تارياز موارد: کد کاال، شماره کام يريالن گيب( 17

 ه يهنمونهه در ثان 100بيتهي بها سهرعت  24 (A/D)تهال  يجيمبدل آنالوگ بهه د( 18
 قيدقلعاده افوق 
 اهم 350عدد لودسل  8وصل ( 19
  ACه لودسل يولتاژ تغذ( 20
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 ثابهت بها يک )صهفر باسهکول در فصهول مفتلهف ت رياتومات يحرارت ي( جبران ساز21
 شود.( يبره خارج نميمي ماند و از کال

 µV/ Digit  0.1کننده  يتحساسيت ت و( 22

 (ياريرله  )اخت يفرمان خروج 8( 23
 Scale 2) شهه ريک نمايههن مسههت ل بههه يسههتم تههوزيس 2امکههان وصههل ( 24

Weighing) )اختياري( 
  يتال قويجيفيلتر آنالوگ و د( 25
 . باشد 10ا ي 5نه يکه ز يلوگرم در حالتيک 1ش وزن با دقت ينما( 26

 نرم افزار توسط مودم و کامپيوتر.کردن   Upgradeقابليت ( 27
 هت استفاده از کامپيوتر )راي ان(ج xpتحت ويندوز ( نرم افزار کامل باسکول 28
  (10V , 4-20mA-0)( امکان تعريف خروجي 29
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 پيش نيازها:
از روي صفحه نمايش  "لودسل وصل نيست"پيغام  ،ودن لودسل به سيستمنموصل با 

 شود. مانند شکل زير: يمحذف شده و يک عدد نمايش داده 
 
 
 
 
 

 ستميمات سيتنظ
 
 .رديصورت مي پذ  Menu ديستم توسط کليمات سيه تنظيکل
 .ر را نشان مي دهديش موارد زيم صفحه نمايرا مي زن  Menuد يکل

 

 
 
 
 
 

و براي بازگشت به صفحه قبل کليد  نييد فلش سمت پايکلجهت رفتن به صفحه بعد 
  فلش به سمت باال را بزنيد.

 

 

 

 

 

 

085325 

1385/09/06        14:56:47 

 دوشنبه 
 

1- Date  ( تاريخ ) 
2- Time  ( ساعت ) 

3- Memory ( حافظه ) 

4- Print Format  ( نحوه چاپ ) 
 

5- Serial Port : 4800 , n , 8 , 1 

6- Configuration 

7- Calibration 

8- Change Password 
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 پايين د فلش سمتيکل
 
 
 
 
 
 

  اي فوق خارج مي شويد.هMenuنيز از هر يک از  Escبا زدن کليد 
ر ييهبطهور ماهال بهراي تغ .ميد مترادف با آن منو را بزنيستي کليبراي ورود به هر منو، با

تک تهک مهوارد  حال به توضيح م يرا مي زن 2د يم ساعت کليبراي تنظ و 1د يخ کليتار
 و قرار داشتن در صفحات فوق مي پردازيم. Menuبا توجه به زده شدن کليد فوق 

9- Auto power off: 0 

A- Hardware test 

B- Reserved 

C- Reserved 
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  (Date)خ يم تاريتنظ -1

 

 1د يکل -

م و سهپ  بها يماه را تنظه  Enterديبا زدن کلو برد ابتدا سال را وارد کرده يتوسط ک -
 .مييمي آ بيرون  Enterديکل م کرده و باظيمجدد روز را تن  Enterديکل زدن

 پهاک  Clearد يهدر هر مرحله اگهر اشهتباهي در وارد نمهودن اعهداد رد داد توسهط کل
و با فشردن آن به يک مرحلهه قبهل يعنهي  باشدي د انصراف ميکل Escد ليک .ميکني م

 باز مي گرديم. Menuصفحه 
 

 

 (Time)م ساعت يتنظ -2

 

 2د يکل -

 هه و يدقبترتيه   Enterديهکلمتهوالي برد ابتدا ساعت را وارد کرده با زدن يتوسط ک -
 .ميين مي آبيرو  Enterدر پايان با فشردن کليد م کرده و ظيه را تنيسپ  ثان

 اعهداد را  Clearديهدر هر مرحله اگر اشتباهي در وارد نمهودن اعهداد رد داد توسهط کل
 . باشد د انصراف مييکل  Escديکل. ميپاک کنمي توانيم 

 

 (Memory)مات حافظهيمنوي تنظ -3

 3د يکل -

 صفحات زير ظاهر مي شوند. Menuدر پنجره  3با فشردن کليد 
 
 
 
 
 

 كد كاال و قيمت واحدف يتعر -1
 ونهاي خاصيوزن خالي کام -2

 کل حافظه  پاک کردن -3

 ونهاي خاصيپاک کردن وزن خالي کام -4
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 ين را جهت رفتن به صفحه بعد فشار دهيد.پاي کليد فلش سمت
 
 
 
 

کليد فلش به سمت باال جهت بازگشت به صفحه قبل فشار دهيد يا در صورت اتمام کار 
 باز گرديد. Menuبه صفحه  Escبا کليد 

 

 كد كاالف يتعر
کاال مي شويم کد را که ف کد يمات حافظه، وارد منوي تعريدر منوي تنظ 1 ديبا زدن کل
  Enterديکل ( سپ 255تا  0 ينم  )عددي بيکني مرقمي مي باشد وارد  3يک عدد 

 د. )مانند منوي زير( شو ن کد ظاهر مييمربوط به اي کاالرا مي زنيم، 
 
 
 
 
 

دهاي فلهش ي( و کلفارسي کيبرد کليد 8و سپ  انتفاب حروف فارسي ) 1کليد  با زدن
. ي رويمم يشحرف پ 15و تا  ن، چپ و راست حرف مورد نظر را انتفاب کردهييباال، پا
در  .مياستفاده مي کنه  Clearديو پاک کردن از کل  Menuدليجاد فاصله از کيبراي ا

 .خارج مي شويمثبت و   Enterديانتها با کل
 )برحس  واحد تعريهف شهد کهه عمومها کيلهوگرم مي توانيم قيمت واحد  2با زدن کليد 

را فشار مي دهيم سپ   2م، وقتي کليد آن کاال را به صورت ريال تعريف کنيمي باشد( 
را مي توانيم در ن طه چين مربوط به قيمت واحد قرار دههيم سهپ  کليهد  9تا  0اعداد 

Enter  را مي زنيم و با کليدESC .خارج مي شويم 

 تعريف كد مشتري -5
 تعريف حق توزين -6
 چاپ كدهاي كاال -7
 چاپ كدهاي مشتري -8

 1كد: 
 نام -1
 قيمت واحد )ريال(   -2

 (Esc)خروج                                         
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 ( كاميون 300ونهاي خاص )يوزن خالي كامف يتعر
شماره  ،ميشوي م خاليف وزن يمات حافظه، وارد منوي تعريدر منوي تنظ 2د يبا زدن کل

 دهاي جههت دار اسهتفاده يهجهاد حهروف فارسهي از کليبراي ا .ميکني ون را وارد ميکام

ون مورد نظر اگهر در حافظهه يم وزن خالي کاميزني را م Enterد يکل م و سپ يمي کن
در صورت وارد  .د را وارد نموديتوان وزن جد مي ن صورتير اغيشود در ي باشد ظاهر م
 .شودي ون مورد نظر از حافظه حذف ميامک ،کردن صفر

 پاک كردن كل حافظه 

  .ميمي زن ميمات حافظه هستيرا وقتي در منوي تنظ 3 ديکل
عهدد رمهز  .کل حافظه پاک مي شهود  Enterديکل پ  از وارد کردن عدد رمز و سپ 

 .مي باشد  43211براي پاک کردن حافظه 

 ونهاي خاص يپاک كردن وزن خالي كام

 پ  از وارد کردن عدد رمهز .ميم مي زنيمات حافظه هستيوقتي در منوي تنظ را 4 ديکل
 ونهههاي خههاص از حافظههه پههاک ي، وزن خههالي کام Enterديههکل و سههپ ( 43211)

 .مي شود

 تعريف كد مشتري

در منوي تنظيمات حافظه، وارد منوي تعريف کد مشتري مي شويم. کد را  5با زدن کليد 
را وارد مهي کنهيم. مشهتري  Enter ديکل ( سپ 255ا ت 0وارد مي کنيم )عددي بين 

 و سپ  انتفهاب حهروف فارسهي Enter ديکل مربوط به اين کد ظاهر مي شود با زدن
کليد پايين کي برد( و کليد فلش باال، پايين، چپ و راست حرف مورد نظر را انتفاب  8)

پاک کهردن از و  menuحرف پيش مي رويم. براي ايجاد فاصله از کليد  15کرده و تا 
 خارج مي شويم. Enterاستفاده مي کنيم در انتها با کليد  Clearکليد 

 تعريف حق توزين 
مي توانيم براي هر توزين چه پر و چه خالي نوع خودرو را مشفص کنهيم و مبلهح حهق 

 توزين را تعيين نماييم. 
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 نوع خودرو خاص نام گذاري شده است: 7دست اه براي 
 تريلي -1
 چرد  10 -2
 چرد 6 -3
 خاور -4
 نيسان -5
 وانت -6
 متفرقه -7

که مي توان براي هر نوع خودرو مبلح پيش فرض حق توزين را ذخيره نمود. براي ايهن 
 کار بايستي مراحل زير را انجام دهيم:

Menu کليد     

 کليد 3
 فلش پايين
 کليد 6 )تعريف حق توزين(

 )به عنوان ماال(  صفحه زير نمايش داده مي شود.
 ريال 010.000تريلي             -1
 ريال 005.000چرد         10 -2
  ريال 006.000چرد           6 -3
 ريال 007.000خاور              -4

 با فلش پايين مي توان به صفحه بعد رجوع کرد. 
 ريال 004.000نيسان             -5
 ريال 004.000وانت               -6
 ريال  006.000  متفرقه           -7

قيمت حق توزين هر خودرو کليد متناظر با رديف آن خهودرو را زده و قيمهت  براي تغيير
را زده و  4جديد را وارد مي کنيم بطور ماال براي تعيين حق توزين خاور بايسهتي کليهد 
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 کليهد حق توزين را وارد نمود )سه رقم سمت چهپ حهق تهوزين کهافي اسهت(.  سهپ 
ENTER  مي زنيم.را 

پ  از تعيين حق توزين در منوي ذکر شده قبلي حال به نحوه وارد نمهودن مشفصهات 
 خودرو در موقع توزين مي پردازيم. 

با کليد کاميون پر يا خالي اطالعات را وارد کرده و هن ام ذخيره کردن اطالعات يا چاپ 
 گرفتن صفحه زير نمايش داده مي شود: 

 نيسان -5    تريلي -1
 وانت -6   چرد10 -2
 متفرقه -7   چرد 6 -3
 خاور -4

 ESC کليهد يها Enter کليهد اگر نفواهيم حق توزين را اعمال کنيم با کليد پرينت يا
 خارج شده و قبض باسکول را بدون حق توزين چاپ مي گيريم.

 در غير اين صورت عدد متناظر با نهوع خهودرو را وارد کهرده و سهپ  ذخيهره يها چهاپ 
 گيريم.  مي

را بزنيم، مبلح مربوط به خودرو متفرقه در زير آن  7ودروهاي متفرقه اگر کليد در مورد خ
 آن را تغيير داد و سپ  چاپ گرفت.   Clearظاهر مي شود که مي توان با کليد

ذکر است که براي هر توزين چه پر و چه خالي يک بار حق توزين درج مي شود.  الزم به
( مبلح حق توزين اتوماتيک وار دو برابر خواهد  براي توزين هاي کامل ) شامل پر و خالي

 . شد
همچنين نوع و تعهداد ههر  ( و9جمع ريالي کارکرد باسکول در منوي بيالن )همان کليد 

 )رجوع به بيالن گيري(خودرو چاپ گرفته مي شود.  

 چاپ كدهاي كاال
انتفهاب . با ميمي زن  ميمات حافظه هستيرا وقتي در منوي تنظ فلش سمت پايين  ديکل

مي توان کدهاي کاالهاي تعريف شده را ديد و در صورت نياز به چاپ بها زدن  5گزينه 
 ( را مي توان چاپ نمود.255تا  0کليد چاپ کليه کدها )
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 ور به آن در حين کار و احيانا فراموش کردن کد مربوطه است. تراپاين کار جهت رجوع ا

 

 چاپ كدهاي مشتري
. با انتفهاب ميمي زن  ميمات حافظه هستيي در منوي تنظرا وقت فلش سمت پايين  ديکل

تعريف شده را ديد و در صورت نياز به چهاپ بها زدن  مشتريدهاي کمي توان  8گزينه 
 ( را مي توان چاپ نمود.255تا  0) ي مشتريکليد چاپ کليه کدها
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 (Print Format)منوي  فرمت چاپ  -4

 
 بايد به صورت زير عمل نمود. اين منو جهت تنظيمات چاپ قبض مي باشد و 

 )نحوه فرمت چاپ(  4د يکل -
 
 ر فعال يا غيفعال   تر در قبض باسکوليچاپ ت -1
  Small 1 , Small 2 ,  Large 1 ,  Large 2  فونت چاپ -2
  5تا  1عدد    تعداد دفعات چاپ قبض -3
 ، نوع دلفواه  2استاندارد ، نوع    فرمت قبض باسکول -4
 

 ، پيش فرض(defaultفعال )  تر در قبض باسكول چاپ تي -4-1
ض مي باشد و در صورتيکه قهبض قهبال چهاپ باين آيتم جهت قرار دادن تيتر بر روي ق

و سپ  کليد فلهش چهپ و يها  1شده باشد و نيازي به تيتر نداشته باشد با فشردن کليد 
 مي توانيم آن را غيرفعال نماييم. Enter با کليد راست و سپ 

 

 Small 1 (Default)ونت چاپ ف -4-2
،  Small1،Small2اين آيتم براي تغيير قطر چاپ حروف مي باشد و در چهار حالت 

Large1 ،Large2  و فلهش چهپ و راسهت قابهل تغييهر  2قرار دارد و با زدن کليهد 

 مي باشد.
 

 1(Default)تعداد دفعات چاپ قبض   -4-3
کپي مي باشد و براي تغيير  5کپي تا  آيتم فوق جهت تکرار کردن قبض و در اصل تعداد

راست براي زياد کردن و فلش چهپ بهراي کهم سمت و سپ  فلش  3آن با زدن کليد 
 يهين شهده ثبهت عمهورد ت Enter کليهد کردن تعداد آن مهي باشهد و در پايهان بها زدن

 مي گردد.
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 (Default)فرمت قبض باسكول     استاندارد  -4-4
و سپ  فلش چپ و راسهت  4باسکول با زدن کليد جهت انتفاب يکي از حاالت قبض 

و نوع دلفواه را که در زير آمده انتفاب نموده و سپ   2مي توانيد موارد استاندارد، نوع 
 ثبت نمايد. Enterبا کليد 

 

 2قبض:                              نام واحد توليدي                                     
 ش. کاميون االک تاريخ ساعت وزن 
 12345 سي  زميني 1385/03/10 9:50 14540 پر

    14:37 3450 خالي
     11090 خالص

 آدرس واحد توليدي 

 فرمت چاپ استاندارد 
 

 
 3قبض:          نام واحد توليدي                                                         

 وزن  ش. کاميون تاريخ ساعت
 14540 پر 12345 1385/03/10 9:50

 3450 خالي   14:37

 11090 خالص سي  زميني  

 آدرس واحد توليدي 

 فرمت چاپ نوع دوم
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در حالتي که فرمت چاپ نوع دلفواه انتفاب شود، بايستي با کليد فلش سمت پايين وارد 
 را اختيار کنيم. 5صفحه دوم نمايش شده و گزينه 

 
 
 
 
 

 خواهتعريف فرمت دل -4-5

 و پ  از وارد کردن رمزوارد منوي تعريف فرمت دلفواه چاپ قبض شده  5با زدن کليد 
 .ميکني ر عمل ميق زيبه طر Enter کليد )صفر( و زدن

 Truck      kala     date     timef         

   1.1       1.15    1.30      1.50 

 

 Timee      wf        we       wn 

   3.50      1.60      3.60     5.60 

 عهدد  kala  2ر کلمهيعدد سطر و ستون درج شده است به طور ماال ز 2تم ير هر آيز
 .باشدي کاغذ م 15و ستون  1ده شده که به معني چاپ نوع کاال در سطر يد 1 و 15

 .ر دادييتم را تغيتوان سطر و ستون هر آي م  Enterکليد با زدن
  truck ونيشماره کام -
   kala وع کاالن -
   date  تاريخ -
    timef ساعت پر -
   timee ساعت خالي -
   wf  وزن پر -
  we وزن خالي -
   wn وزن خالص -

 تعريف فرمت دلخواه   -5
 تعريف مشخصات واحد توليدي  -6
 0عدددد   فاصله خالي باالي قبض -7
 9تا 
 ناقص، كامل  ه چاپ توزين دومنحو -8
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ن جاي ييشود که معرف تعي  ري باز ميآخر، صفحه د Enter کليد ت با زدنيدر نها
 .باشدي م  (خ، ساعت و وزنيپالک، نوع کاال، تار .ش) ريچاپ کلماتي نظ

 Truck ره پالکشما
 Kala  نوع کاال 
 date  تاريخ 
 time  ساعت 
 weight  وزن 

truck kala date time weight 
  01  20       32      45        55 

 
 مشخصات واحد توليدي -4-6

 25مي توان نام واحد توليدي )حداکار  6در صفحه دوم از نحوه چاپ با فشردن کليد 
 ض باسکول تعريف نمود.تداي چاپ قبحرف( را در اب

دو آيتم تعريف نام و تعريف آدرس ظاهر مي شوند که با فشردن کليد  6با فشردن کليد 
 و همچنين انتفاب حروف فارسي مي توانيد آنها را تعريف کنيد. 2و  1
 

 (Default)فاصله خالي باالي قبض  -4-7
فاصله براي  ,ي صفحهخط از باال 9در منوي نحوه چاپ مي توانيد تا  7با فشردن کليد 

 چاپ قبض ايجاد نماييد. 
 يتم براي چاپ صحيح موارد در قبض از قبل چاپ شده مي باشد.آاستفاده بيشتر از اين 

 
 (Default)نحوه چاپ توزين دوم: ناقص  -4-8

 ناقص و يا کامل( مشفص خواهد شد.نحوه چاپ توزين دوم ) 8با انتفاب گزينه 
 سکول )توزين دوم کاميون تکراري( آيتم هاي قبليچاپ ناقص يعني در چاپ قبض با
 چاپ شده دوباره چاپ نفواهد شد.

 ، قبض دوم کامل چاپ مي شود.در حالت کامل
 (Serial Port) لايرت سروم سرعت پيتنظ -5
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   Menuد يکل -
  ييند  فلش سمت پايکل -
  5د يکل -

کليهد  ب کرده و باال را انتفايرت سرود فلش سمت راست و چپ سرعت پيکل 2له يبوس
Enter 4800م هدار تعريهف شهده در دسهت اه هها معمهوال  .ميد مي کنهييتا,n,8,1  

 مي باشد.
Bps 38400 , 19200 , 9600 , 4800 , 2400 , 1200 : boud rate 

                                                         (none) n : pority 

          8 : bit 

        1 : stop bit 
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 (Configuration) دستگاهم پارامترهاي يتنظ -6
  Menuد يکل -
 ن ييد فلش سمت پايکل -

  6د يکل -

  .ن منو مفصوص افراد متفصص نص  باسکول مي باشديا
 ظهاهر  دسهت اهپارامترهاي مربهوط بهه   Enterکليد پ  از وارد کردن عدد رمز و زدن

 .شود يم
1- Capacity: 0-999999 

قرار داده مي شود که بيشتر از اين  61000تن  60يت باسکول ماال براي باسکول ظرف
 شدن باسکول مي باشد. Overم دار عالمت ............. آمده که نشانه 

2- Disp Div: 1-2-5-10-20-50-100 
کيلو نمايشي  5کيلو،  5دست اه  5دقت دست اه را تعيين مي کند ماال با قرار دادن عدد 

 نمايش مي دهد. 5را صفر و بيشتر از آن را  2/5ني کمتر از دارد يع
3- Digital Filter: 4-8-16-32*-64-128 

 A/Dميان ين تعداد نمونه گيري ديجيتال از 
4- Sample/sec: 10-25*-50 

 Load Cellتعداد نمونه گيري از 
5- Analog Filter (Hz): 
6- Zero Set: 0-999999 

قهرار داده شهود بيشهتر از  200توان وزن را صفر نمود. يعني اگر بازه اي که در آن مي 
200kg .را نمي توان صفر نمود 

7- Zero Track: 0-1-2-3-4 
که در صورت وجود داشتن بر روي باسکول صفر مي کند ايهن  Disp Divضريبي از 

ي کار براي آن است که وزنهاي بسيار ناچيز از روي باسکول حذف شوند و در اندازه گير
 دخالت نکنند.

8- Point: 0-1-2-3-4-5 
 ((2.1)يعني يک رقم اعشار  1)محل قرار گرفتن اعشار مي باشد ماال  اعشارن طه 

 .استدقت بهتر به معني انتفاب  ٭
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 (Calibration)ون  يبراسيمنوي كال -7
  Menuد يکل -

 ن ييد فلش سمت پايکل -

 7د يکل -

 .ل مي باشدن منو مفصوص افراد متفصص نص  باسکويا
 .ميومي شن منو  ايوارد   Enterديکل پ  از وارد کردن عدد رمز و زدن

 
1- Zero  dead      عدد وزن روي باسکول       عدد 
             02168423 
2- Span 
3-  Alpha رقمي )ضري  کاليبراسيون(  8عدد    (00425476) 

4- Esc > Save & Exit 
 مي شود . ن مرحله وزن مرده صفريم .در ايرا مي زن  1د يباسکول را خالي کرده و کل

 م .يرا زده و وزنه استاندارد را روي صفحه مي گذار 2د يکل
دهاي فلش يتوسط کل .ميرا مي زن Enterد يکل برد وارد کرده و سپ يعدد وزن را با ک

 ا همهان عهدديهون يبراسهي  کاليضهر .ميق انجام دههيم دقيم تنظين مي توانييباال و پا
ALPHA تعيين خواهد شد. 

 .ميشوي خارج م Esc ديبا کل

يادداشت شود بعلت آنکه اگهر مشهکلي پهيش  Alphaپ  از اتمام کار بهتر است عدد 
 کاليبره قبلي اعمال مي گردد. Alphaبيايد با وارد کردن مجدد عدد 

 (Change Password)تغيير پسورد  -8
 را تغيير دهيد. 6و  7در اين منو مي توانيد پسورد مربوط به منوهاي 

9- Auto Power Off 

دقي ه کهار  5کردن پارامتر کاري کنيد که اگر باسکول بمدت  1در اين منو مي توانيد با 
نکند چراغ پشت صفحه نمايش خاموش شود. اين چراغ با تغييهر فرمهان و يها زدن ههر 

فحه نمايش باشد چراغ پشت ص 0باره روشن مي شود در حالتي که اين پارامتر وکليدي د
 دائما روشن خواهد بود.
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 كاركرد اپراتوري
 

استفاده از اين سيستم بر روي باسکولها مي توانيد کاميون خالي، پر، پر و خهالي و جهت 
 همچنين کاميونهاي خاص را توزين نماييد که شرح آن در زير آورده شده است.

 فارسي نماييد. Setتذکر: قبل از شروع کار بهتر است پرينتر را با زدن دکمه 

 

 توزين كاميون خالي -1
 در اين حالت کاميون خالي بر روي باسکول قرار مي گيرد و با زدن کليد کاميون خالي 

 
 صفحه بصورت زير ظاهر مي شود.

 
 
 
 
 
 

همچنين مي توانيد پ  از  و اميون شماره کاميون مورد نظر را وارد نماييدم ابل کلمه ک
ليدهاي فلش نسبت به وارد کردن کپهي از حرفههاي سهمت وارد کردن دو رقم اول با ک

چپ صفحه براي پالک خودرو اقدام نماييد و سپ  سه رقم آخر پهالک خهودرو را وارد 
 را بزنيد. Enterنموده و کليد 

 در اين حالت صفحه بصورت زير نمايان مي گردد.
 
 
 
 

 د جب     كاميون:
 س ص ط    
 ع ق ل    
 م ن ه    

 

 ?????پر   589<23كاميون 
 7200خالي    

 خالص    
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 زيهر ظهاهر  اطالعات ذخيره شده و صفحه Enter ديکل در صفحه فوق در صورت زدن
 مي گردد.

 
 
 
 
 
 

که مي توانيد در صورت وارد کردن حق توزين موارد فهوق )در صهفحه .... توضهيح داده 
شده است( با فشردن کليد متناظر با آن م دار را وارد و ثبت نماييد و در غير اينصورت با 

 از صفحه خارج شويد. Enter ديکل زدن مجدد
را         مي توانيد بر روي صفحه دوم دکمه پرينتد در صورتيکه بفواهيد پرينت ب يري

 صفحه حق توزين موارد فوق را تکرار نماييد تا پرينت گرفته شود.بزنيد و سپ  با آمدن 
مجددا آن قبض را چاپ  Enterدر اين قسمت در صورت تمايل مي توانيم با زدن کليد 

 از برنامه خارج شويم. Esc مي توانيم با زدن کليد کنيم و در صورت عدم تمايل به چاپ
 

 توزين كاميون پر -2
 در اين حالت کاميون پر را بر روي باسکول قرار داده و با زدن کليد کاميون پر 

 )توزين کاميون خالي( تکرار نماييد. 1موارد را مانند آيتم 
 

 توزين كاميون پر و خالي -3
ي توانيد بها انجهام يکهي از دو در صورتيکه بفواهيد پرينت پر و خالي را با هم ب يريد م

مرحله فوق و ذخيره اطالعات و سپ  انجهام مرحلهه بعهدي و پرينهت قهبض را کامهل 
 دريافت نماييد.

 -5   تريلي -1
 نيسان

 وانت -6  چرخ 10 -2
 متفرقه -7  چرخ 6 -3
 اورخ -4
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مهي دهيهد و بها زدن کليهد  مبطور ماال کاميون خالي را وزن نموده و مراحل آن را انجا
Enter .خارج مي شويد 

جام مراحل آن قبض کامل شده و با سپ  با وارد کردن کاميون پر و دادن شماره آن و ان
 قبض بطور کامل پرينت مي شود. 2زدن دکمه پرينت بر روي شکل 

 
 چاپ مجدد قبض ذخيره شده

قهبض مهورد  و ميزن يرا م Enter ديکل را مي زنيم شماره قبض را وارد کرده و 1کليد 
 نمايش داده مي شود. LCDنظر روي صفحه 

مجددا آن قبض را چاپ  Enterيم با زدن کليد در اين قسمت در صورت تمايل مي توان
 از برنامه خارج شويم. Escمي توانيم با زدن کليد  کنيم و در صورت عدم تمايل به چاپ
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 رييالن گيب

 
 .ر را نشان مي دهدزيش موارد يصفحه نما .ميرا مي زن  9 ديکلبراي بيالن گرفتن 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 بيالن از كد كاال -1
 صفحه زير مي آيد. 1 با زدن کليد

 
 
 
 
 

 الن از نوع کاال يب -1
 ون خاصيالن از شماره کاميب -2
 خ يالن از تاريب -3
 فيالن از رديب -4

 بيالن از كد مشتري -5

 بيالن از كد كاال
 1385/08/23 از تاريخ    

 1385/09/07  تا تاريخ 
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ظاهر مي شود و  (…)در پايين صفحه سمت چپ  Enter ديکل اريخ و زدنبا تعيين ت
 صفحه زير ظاهر مي شود. Enter ديکل با زدن کد کاالي مورد نظر و

 
 
 
 
 

تعداد آمار وزن شده کد  1پرينت آنها گرفته مي شود و زدن کليد  Enterبا زدن کليد 
 خارج مي گردد. Enter کليد نشان داده شده و با زدن مجددکاالي مورد نظر 

 

 بيالن از كاميون خاص -2
ظاهر مي شود و با وارد کردن  1صفحه اي مانند صفحه تاريخ مورد  2با زدن کليد 
 صفحه وارد کردن شماره کاميون ظاهر مي شود. Enterکليد تاريخ و زدن 

 صفحه به صورت زير ظاهر ميشود. Enter کليد با وارد کردن شماره کاميون و سپ 
 
 
 
 
 
 

پرينت  Enterآمار را مالحظه نمود و با زدن کليد  1مي توان با زدن کليد  1مانند آيتم 
 را دريافت نمود.

 

 (Enter)ادامه 
 > 1كليد <آمار تعداد 

 11111كاميون: 

 <Enter>ادامه 
 > 1كليد <آمار تعداد 
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 بيالن از تاريخ -3
ظاهر مي شود و با وارد کردن تاريخ و  1صفحه مانند صفحه تاريخ مورد  1با زدن کليد 

)در صورتيکه  Enter کليد موارد را يک به يک با زدن مي توانيد Enter کليد زدن
 پرينتر خاموش باشد( مالحظه نمود.

 و در صورت روشن بودن پرينتر پرينت گرفته مي شود.
 

 بيالن از رديف -4
 صفحه بصورت زير ظاهر مي شود. 4با زدن کليد 

 
 
 
 

يش فرض را مي توانيد رديف پ Clearجهت تغيير دادن رديف مورد نظر با زدن کليد 
 پرينت گرفته مي شود. Enter کليد پاک و رديف مورد نظر را وارد نماييد سپ  با زدن

نبايد از آخرين عدد رديف به حافظه سپرده شده بيشتر  "تا رديف"الزم بذکر است عدد 
 باشد.
 

 بيالن از كد مشتري -5
ي زنيم در را م 5با زدن فلش پايين روي صفحه اول بر روي صفحه دوم رفته و کليد 

ظاهر مي شود و همانند آن با وارد  1اين حالت صفحه اي با مشفصه تاريخ رديف 
 آنها را ببينيم. LCDکردن کد مشتري مي توانيد پرينت را گرفته يا بر روي 

 1از رديف:   
 5تا رديف:   
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 وتر:يبرد كامپيطرز كار با ك

 يون خالي: کامF1د يکل
 ون پري: کامF2د يکل
 نتي: پرF3د يکل
 نتريدن پرکر ي: فارسF4د يکل
 F5 :TARE  INد يکل

 F6 :TARE  OUTد يکل
 (MENU): منو SPACEد يکل
 (CLEAR): پاک کردن BACK SPACEد يکل

 ENTER :ENTERکليد 
 ESC :ESCکليد 

شود و  يل ميحروف کوچک به حروف بزرگ تبد SPACEک با فشار يپ با يهن ام تا
 رد.يگ يقرار م يفاصله خال SPACEد يفشار مجدد کل
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بر روي كامپيوتر و وارد شدن درون  GAMMA-07يقه نصب كردن برنامه طر

 برنامه

 مي گذاريم. CD-Romرا درون  CDابتدا  -1
 مي رويم. CD-ROMسپ  به درون درايو  -2
 کليک مي کنيم. GAMMA-07 files newsروي شاخه  -3
 کليک مي کنيم. Setupروي فايل  -4
اجرا مي شود در اولين قدم روي دکمه  setupبرنامه  setupبعد از اجراي فايل  -5

Next کنيم. کليک مي 
سپ  در پنجره بعدي آدرس برنامه درون هاردديسک را مي پرسد که نيازي به  -6

 کليک مي کنيم. Nextتغيير دادن آدرس نيست و سپ  روي دکمه 
 کليک مي کنيم. Nextدر  پنجره بعدي هم دوباره روي دکمه  -7
را کليک مي  Closeپ  از ريفتن فايل درون هاردديسک دکمه در مرحله بعدي  -8

 کنيم.
را از درون  Shourtcut ،GAMMA-07پ  از اتمام مراحل باال فايل  -9

menu يStart .اجرا مي کنيم 
جره اي باز مي شود که بايد نام کاربري و کلمه عبوري را نابتدا در مرحله اول پ -10

 درون آن وارد کنيم.
وارد ميکنيم و روي دکمه تاييد  1و روبروي کلمه عبور هم  1ي نام کاربر در روبرو -11

 کليک مي کنيم.
سپ  برنامه مورد نظر باز مي شود که در قسمت ارتباط سريال اگر قرمز رنگ  -12

قطع مي باشد و اگر سبز رنگ باشد ارتباط سريال  RS232باشد ارتباط سريال 
RS232 وصل مي باشد. 
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 منوها

 فمنو تعاري

در اين قسمت اطالعات مفتلفي را به برنامه مي دهيم و براي  اطالعات پايه: -1

 هميشه درون برنامه ذخيره ميکند.

کنيم و در پنجره جديد يک کد و دي ري نام  بر روي دکمه تعريف کليک ميراننده: 

 کنيم: راننده را وارد مي
 کنيم. دکمه تاييد کليک مينام: احمد احمدي     و سپ  بر روي      1براي ماال: کد: 

براي اصالح کردن اطالعات راننده بر روي راننده مورد نظر کليک مي کنيم و سپ  
کنيم و سپ  روي دکمه  اصالح ميرا روي دکمه اصالح کليک مي کنيم و اطالعات 

 اصالح کليک مي کنيم.
حذف براي حذف کردن راننده مورد نظر هم روي راننده کليک مي کنيم و سپ  دکمه 

 کليک مي کنيم. yesزنيم و بر روي  را مي
 در قسمت جستجو مي توان براساس کد يا نام راننده جستجو انجام داد.

توسط دکمه انتفاب کنيم و در پنجره جديد  بر روي دکمه تعريف کليک مي خودرو: 

نوع پالک، نوع پالک مربوط به خودرو را انتفاب مي کنيم. سپ  در قسمت شماره 
ک مربوط به خودرو در قسمت وزن خالي، وزن خالي خودرو را وارد مي کنيم. پالک، پال

 سپ  با دکمه تاييد عمليات پايان مي گيرد.
سپ  بر روي دکمه و  11000وزن خالي:   39 ن 8419شماره پالک: براي ماال: 

 کنيم. تاييد کليک مي
ر کليک مي کنيم بر روي راننده مورد نظوزن خالي خودرو براي اصالح کردن اطالعات 

کنيم و سپ  روي  اصالح ميرا و سپ  روي دکمه اصالح کليک مي کنيم و اطالعات 
 دکمه اصالح کليک مي کنيم.

و سپ  خودروي مورد نظر کليک مي کنيم روي  ،مورد نظرخوردوي براي حذف کردن 
 کليک مي کنيم. yesر روي بزنيم و  دکمه حذف را مي
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کنيم و در پنجره جديد يک کد و دي ري نام  ک ميبر روي دکمه تعريف کليمشتري: 

 کنيم: را وارد مي مشتري
 مدي     و سپ  بر روي دکمه تاييد کليک ميمحمد محنام:      1براي ماال: کد:

 کنيم.
مورد نظر کليک مي کنيم و سپ   مشتريبر روي  مشتريبراي اصالح کردن اطالعات 

کنيم و سپ  روي دکمه  اصالح مي راروي دکمه اصالح کليک مي کنيم و اطالعات 
 اصالح کليک مي کنيم.

کليک مي کنيم و سپ   مشتري مورد نظروي ر ،مورد نظر مشتريبراي حذف کردن 
 کليک مي کنيم. yesزنيم و بر روي  دکمه حذف را مي

کنيم و در پنجره جديد يک کد و دي ري نام  بر روي دکمه تعريف کليک ميشهر: 

 نيم:ک را وارد ميشهر جديد 
 کنيم. و سپ  بر روي دکمه تاييد کليک مي     تهراننام:      1براي ماال: کد:

مورد نظر کليک مي کنيم و سپ  روي دکمه  شهرر روي کد شهر ببراي اصالح کردن 
کنيم و سپ  روي دکمه اصالح کليک  اصالح ميرا اصالح کليک مي کنيم و اطالعات 

 مي کنيم.
کليک مي کنيم و سپ  دکمه شهر مورد نظر روي  ،مورد نظر شهربراي حذف کردن 

 کليک مي کنيم. yes بر رويزنيم و  حذف را مي

 کاالکنيم و در پنجره جديد يک کد و دي ري نام  بر روي دکمه تعريف کليک مي كاال:

 و در قسمت بهاي هر تن قيمت کاال را به ريال وارد مي کنيم. کنيم را وارد مي
 کنيم. و سپ  بر روي دکمه تاييد کليک مي    سيمان: نام     1براي ماال: کد:

مورد نظر کليک مي کنيم و سپ  کاالي بر روي  کاالبراي اصالح کردن اطالعات 
کنيم و سپ  روي دکمه  اصالح ميرا روي دکمه اصالح کليک مي کنيم و اطالعات 

 اصالح کليک مي کنيم.
کليک مي کنيم و سپ  دکمه کاالي مربوطه روي  ،مورد نظرکاالي براي حذف کردن 

 کليک مي کنيم. yesر  روي بزنيم و  حذف را مي
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بر روي دکمه کاربر کليک مي کنيم و در پنجره جديد يک کد و دي ري نام كاربر: 
 کاربر را وارد مي کنيم.

و در قسمت کلمه عبور، کلمه عبور مربوط به کاربر را وارد مي کنيم. در قسمت تعيين 
براي انتفاب سرپرست کاربران مي باشد و دکمه کاربر مربوط به  Adminکاربر دکمه 

کاربران متفرقه مي باشد. براي اصالح کردن کاربر بر روي کاربر مورد نظر کليک مي 
کنيم و سپ  بر روي دکمه اصالح کليک مي کنيم و اطالعات را اصالح مي کنيم و 

 سپ  روي دکمه اصالح کليک مي کنيم.
مورد نظر روي کاربر مربوطه کليک مي کنيم و سپ  دکمه  براي حذف کردن کاربر

 کليک مي کنيم. yesحذف را مي زنيم و بروي 
کنيم و در پنجره جديد نوع خودرو و  بروي دکمه تعريف کليک مينوع خودرو: 

 دي ري قيمت توزين آن را وارد مي کنيم.
 دکمه تاييد کليک و سپ  بر روي  1000براي ماال: نوع خودرو: کاميون    حق توزين: 

 مي کنيم.
بر روي نوع خودر مورد نظر کليک مي کنيم سپ  براي اصالح کردن حق توزين خودرو 

روي دکمه اصالح کليک مي کنيم و اطالعات را اصالح مي کنيم و سپ  روي دکمه 
 اصالح کليک مي کنيم. 

سپ  براي حذف کردن نوع خودروي مورد نظر، روي خودروي مربوطه کليک مي کنيم 
 کليک مي کنيم. yesدکمه حذف را مي زنيم و بروي 

در اين قسمت مي توان نام واحد توليدي که در نوار  تعريف نام واحد توليدي: -2
آبي رنگ برنامه نوشته شده است را به نام واحد توليدي مورد نظر تغيير داد. براي اينکار 

مي شود که در روبروي پ  از کليک روي تعريف نام واحد توليدي  پنجره اي باز 
قسمت نام نام واحد توليدي مورد نظر را وارد مي کنيم و سپ  روي تاييد کليک مي 

 کنيم.
روي منوي تنظيم پورت کليک مي کنيم پنجره تنظيمات ارتباط  تنظيم پورت: -3

بايد انتفاب شده باشد و  Com1کلمه  Portسريال باز مي باشد در جلوي پنجره ي 
بايد انتفاب شده باشد سپ  دکمه تاييد را  4800عدد  Port Speedدر قسمت 

 انتفاب مي کنيم.


