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 يكي از كاملترين نمايشگرهاي GAMMA-07 C نمايشگر مدل 
 .توزين ديجیتال مي باشد كه برخي از مشخصات آن در ذيل آمده است

  اروپا CEو  OIML-R76نمایشگر باسکول ساخت ایران باگواهی استاندارد بین المللی  اولین وتنها( 1

  ین پر و خالیتوز 135000( 2

 تري )قابل تعریف(شعدد كد م 255( 3

 ونهاي ثابتیوزن خالی كام ،عدد  300( 4
 ونیامکان وارد نمودن حروف فارسی در شماره پالک كام( 5

 توسط اپراتور و قیمت واحد هر كدام  حرف فارسی( 15ف نوع كاال )یامکان تعر( 6

 شیو كلمات فارسی در صفحه نما ش حروفینما( 7

 ن فرمت چاپ قبض باسکولییامکان تع( 8

 براي انواع خودروها شامل: تریلی، خاور، نیسان و غیره. ( تعریف حق توزین9
 ()كوچک و بزرگ ر فونت چاپییامکان تغ( 10

 و آدرس واحد تولیدي در قبض باسکولامکان تعریف نام ( 11
 طع برقپاک نشدن ساعت و تاریخ با ق( 12
   Membrane دیكل 32برد یك( 13
 و امکان تایپ فارسی صال به كیبرد كامپیوترت( قابلیت ا14

 هیت بر ثانیب 34400مم یوتر با سرعت ماكزیبه كامپاتصال ال جهت یت سرورپ( 15

 میلیون رنگ با وضوح عالی 16اینچLCD 800*480 (7  ،) شیصفحه نما( 16
 صورت دلخواه( قابلیت تنظیم رنگ منوها به 17

 كامپیوتر نرم افزار توسطكردن   Upgradeقابلیت ( 18
 LQ350و  LQ300اتصال به چاپگرهاي سوزنی  ( قابلیت19
 (PCL5و زبان  )یا پرینترهاي لیزري مشابه داراي پورت پارالـل HP1320و  HP2035لیزري  هاي(قابلیت اتصال به چاپگر20
 ف و كد مشتريیرد ،خیون خاص، تاریه كاماز موارد: كد كاال، شمار يریالن گیب( 21

 نمونه در ثانیه فوق العاده قوي100بیتی با سرعت  24( A/Dمبدل آنالوگ به دیجیتال )( 22
  Ω350عدد لودسل  8وصل ( 23
  ACه لودسل یولتاژ تغذ( 24
 .(نمی شود  لیبره خارج( جبران سازي حرارتی اتوماتیک ) صفر باسکول در فصول مختلف تقریبا ثابت می ماند و از كا25
 µV/ Digit  0.1كننده  یتحساسیت تقو( 26
  يتال قویجیفیلتر آنالوگ و د( 27
 با دقت یک دهم زینه توزینش وزن ینما( 28

 رایگان(ماه  6نرم افزار كامل باسکول تحت ویندوز جهت استفاده از كامپیوتر )( 29
 OIML-R76-2مطابق با   EMI و ESDداراي گواهینامه آزمون ( 30

 فرمان خروجی رله )اختیاري( 16تا 1( 31
 ( )اختیاري(Scale Weighing 2سیستم توزین مستقل به یک نمایشگر) 2( امکان وصل 32
 )اختیاري( Encoder(امکان تعریف خروجی 33
 براي ارسال اطالعات در متراژهاي باال)اختیاري( RS485(داراي پورت 34
 )اختیاري(  (10V , 4-20mA-0)امکان تعریف خروجی  (35
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 پیش نیازها:

 یک عدد نمایش داده  واز روي صفحه نمایش حذف شده  "--E--"پیغام  ،ودن لودسل به دستگاه گامانموصل با 

 شود. مانند شکل زیر: یم

 

 
 

 ستمیمات سیتنظ
 .ردیصورت می پذ  Menuد یستم توسط كلیمات سیه تنظیكل
 .ر را نشان می دهدید زش مواریم صفحه نمایرا می زن  Menuد یكل

 

 
 

 ید.را بزن چپو براي بازگشت به صفحه قبل كلید فلش به سمت  راستد فلش سمت یكلجهت رفتن به صفحه بعد 
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  هاي فوق خارج می شوید.Menuنیز از هر یک از  Escبا زدن كلید 
فتـه و ري گزینه مـورد نظـر ایین بر رواز كلیدهاي باال و پ و یا با استفاده مید مترادف با آن منو را بزنیستی كلیبراي ورود به هر منو، با

تک تک موارد  ل به توضیح حام یرا می زن 2د یم ساعت كلیبراي تنظ و 1د یخ كلیر تارییبطور مثال براي تغ .را می زنیم Enterكلید 
 و قرار داشتن در صفحات فوق می پردازیم. Menuبا توجه به زده شدن كلید فوق 

 

 

  (Date)خ يارم تیتنظ -1
 

 را می زنیم.  Enterرفته و كلید  1یا توسط كلید هاي باال و پایین بر روي گزینه  1د یكل -
 

 
 
 م كرده و بـاظیرا تن سالجدد م  Enterكلید م و سپس با زدنیرا تنظ اهم  Enterدیبا زدن كلو را وارد كرده  روزبرد ابتدا یتوسط ك -

 .مییمی آ بیرون  Enterكلید
 

 
 
نصـراف مـی باشـد و بـا كلیـد ا Escپاک می كنیم. كلید  Clearهر مرحله اگر اشتباهی در وارد نمودن اعداد رخ داد توسط كلید  در

 باز می گردیم. Menuفشردن آن به یک مرحله قبل یعنی صفحه 
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 (Time)م ساعت یتنظ -2

 

 را می زنیم.  Enterرفته و كلید  2یا توسط كلید هاي باال و پایین بر روي گزینه  2د یكل -
 

 
 
در پایان با فشـردن م كرده و ظیه را تنیقه و سپس ثانیدقترتیب ه ب Enterدیكلمتوالی برد ابتدا ساعت را وارد كرده با زدن یتوسط ك -

 .مییبیرون می آ  Enterكلید 
 

 
 

نصـراف مـی باشـد و بـا كلیـد ا Escلید پاک می كنیم. ك Clearدر هر مرحله اگر اشتباهی در وارد نمودن اعداد رخ داد توسط كلید 
 باز می گردیم. Menuفشردن آن به یک مرحله قبل یعنی صفحه 
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 (Memory)مات حافظهیمنوي تنظ -3
 

 را می زنیم.  Enterرفته و كلید  3یا توسط كلید هاي باال و پایین بر روي گزینه  3د یكل -
 

 
 
 

 ظاهر می شوند. صفحات زیر Menuدر پنجره  3با فشردن كلید 
 

 

 
 
 
 
 

 كد كاالف يتعر-3-1
وارد منوي را می زنیم(،  Enterرفته و كلید  1)یا توسط كلید هاي باال و پایین بر روي گزینه مات حافظهیدر منوي تنظ 1 دیبا زدن كل

را می   Enterكلید سسپ( 254تا  0 ینم  )عددي بیكنی مرقمی می باشد وارد  3 یک تا كاال می شویم كد را كه یک عددف كد یتعر
 ( د. )مانند تصویرشو ن كد ظاهر مییمربوط به اي كاالزنیم، 
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ن، چـپ و راسـت حـرف ییدهاي فلش باال، پـای( و كلگاما كیبرد بر روي فارسی كلید 8و سپس انتخاب حروف فارسی ) 1كلید  با زدن
 استفاده    Clearدیكل و پاک كردن از  Menuدلیاصله از كجاد فیبراي ا .  ی رویممیش حرف پ 15مورد نظر را انتخاب كرده و تا 

یوتر متصـل بـه یبرد كـامپ)الزم  به ذكر است براي تایپ حروف فارسی از ك خارج می شویمثبت و   Enterدیدر انتها با كل .میمی كن
وما كیلوگرم می باشد ( آن ده كه عممی توانیم قیمت واحد )بر حسب واحد تعریف ش 2با زدن كلید  (.دستگاه هم می توان استفاده نمود

قطه چین مربوط بـه قیمـت نرا می توانیم در  9تا  0را فشار می دهیم سپس اعداد  2، وقتی كلید كاال را به صورت ریال تعریف كنیم
 خارج می شویم. ESCرا می زنیم و با كلید  Enterواحد قرار دهیم سپس كلید 

 
 ( كامیون 300ونهاي خاص )یوزن خالي كامتعريف  -3-2

، وارد را مـی زنـیم(  Enterرفتـه و كلیـد  2)یا توسط كلید هاي باال و پایین بر روي گزینه مات حافظهیدر منوي تنظ 2د یبا زدن كل
 میشوی م ف وزن خالییمنوي تعر

 

 
م یزنـی ا مـر Enterید كل و سپس شماره كامیون را وارد می كنیم براي ایجاد حروف فارسی از كلیدهاي جهت دار استفاده می كنیم 

ت وارد در صـور .نمـود د را واردیـتوان وزن جد می ن صورتیر اغیشود در ی ون مورد نظر اگر در حافظه باشد ظاهر میوزن خالی كام
 .شودی ون مورد نظر از حافظه حذف میكام ،كردن صفر
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 پاك كردن كل حافظه  -3-3

را   Enterرفتـه و كلیـد  3)یا توسط كلید هاي باال و پایین بر روي گزینه میمی زن میمات حافظه هستیرا وقتی در منوي تنظ 3 دیكل
 . می زنیم(

 كل حافظه پاک می شود. Enterو سپس كلید  43211پس از وارد كردن عدد 
 

 ونهاي خاصیپاك كردن وزن خالي كام -3-4

را   Enterرفتـه و كلیـد  4پایین بر روي گزینه  )یا توسط كلید هاي باال ومیم می زنیمات حافظه هستیرا وقتی در منوي تنظ 4 دیكل
 پـاک  دستگاه افظهحاز به طور كلی ونهاي خاص ی، وزن خالی كام Enterكلید و سپس 43211 پس از وارد كردن عدد رمز. می زنیم(
 .می شود

 

 تعريف كد مشتري -3-5

، وارد را مـی زنـیم(  Enterرفتـه و كلیـد  5وي گزینه )یا توسط كلید هاي باال و پایین بر ردر منوي تنظیمات حافظه 5با زدن كلید 
نیم. مشتري مربـوط كرا وارد می  Enter( سپس كلید 254تا  0منوي تعریف كد مشتري می شویم. كد را وارد می كنیم )عددي بین 

ـــــد  ـــــا زدن كلی ـــــود ب ـــــی ش ـــــاهر م ـــــد ظ ـــــن ك ـــــه ای ـــــی Enterب ـــــروف فارس ـــــاب ح ـــــپس انتخ  وس
ف پـیش مـی حـر 15و تـا  و كلید فلش باال، پایین، چپ و راست حرف مورد نظر را انتخاب كرده( دستگاه گاما بردكلید فارسی كی 8)

)الزم   خارج می شویم Enterاستفاده می كنیم در انتها با كلید  Clearو پاک كردن از كلید  menuرویم. براي ایجاد فاصله از كلید 
 .هم می شود استفاده كرد(گاما به دستگاه به ذكر است براي تایپ حروف فارسی از كیبرد كامپیوتر متصل 

 

 تعريف حق توزين  -3-6
نوع خودرو خاص  7تگاه براي نوع خودرو را مشخص كنیم و مبلغ حق توزین را تعیین نماییم. دس( و پر م براي هر توزین )خالیمی توانی

راحل زیـر را ار بایستی مره نمود. براي این ككه می توان براي هر نوع خودرو مبلغ پیش فرض حق توزین را ذخینام گذاري شده است 
 انجام دهیم:

Menu كلید                   3)تعریف حق توزین(                  كلید6كلید                          
 صفحه زیر نمایش داده می شود. )به عنوان مثال( 

 

 
 

ال براي تعیین م بطور مثمی كنی ن خودرو را زده و قیمت جدید را واردقیمت حق توزین هر خودرو كلید متناظر با ردیف آ براي تغییر
را   Enter كلید ست(.  سپسرا زده و حق توزین را وارد نمود )سه رقم سمت چپ حق توزین كافی ا 4حق توزین خاور بایستی كلید 

 می زنیم.
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 ظاهر می شود كـه مـی چین به صورت نقطه قه در زیر آنرا بزنیم، مبلغ مربوط به خودرو متفر 7در مورد خودروهاي متفرقه اگر كلید 
 آن را تغییر داد و سپس چاپ گرفت.   Clearتوان با كلید

ر و خـالی ( مل ) شامل پذكر است كه براي هر توزین چه پر و چه خالی یک بار حق توزین درج می شود. براي توزین هاي كا الزم به
 . د شدمبلغ حق توزین اتوماتیک وار دو برابر خواه

 
 چاپ كدهاي كاال -3-7

 كلیـه كـدها  ( لید )صورت نیاز با زدن كمی توان كدهاي كاالهاي تعریف شده را دید و در در قسمت حافظه  7با انتخاب گزینه 
 چاپ نمود.( را 254تا  0)

 

 چاپ كدهاي مشتري -3-8
كلیـه كـدها  ( لید )كصورت نیاز با زدن دید و در می توان كدهاي كاالهاي تعریف شده را در قسمت حافظه   8با انتخاب گزینه 

 چاپ نمود.( را 254تا  0)

 
 حافظه به كامپیوتر اطالعات ارسال -3-9

صب می كنیم سپس را نReceive All Memory همراه دستگاه گاما برنامه CDفظه به كامپیوتر از اجهت انتقال اطالعات ح
ت و تنظیمات پور ایجاد می شود حال با راه اندازي این برنامه Desktopبر روي  Gamma07 DataBaseیک آیکون با نام 

دهیم.  طالعات قرار میرا می زنیم و كامپیوتر را در حالت آماده باش دریافت ا  setport( كلید Baudrate,Comسریال آن )
مقدار  ی كند )هرقال پیدا متر انتدر قسمت حافظه دستگاه گاما اطالعات توزین به صورت تک به تک به كامپیو 9سپس با زدن كلید 

  38400قال رعت انتـرین سرعت انتقال سریعتر انجام می گیرد الزم به ذكر است كه باالتـبیشتر باشد س  Baudrateسرعت 
 می باشد( 

ز اعاتی ر برنامه بانک اطالذخیره می گرددكه می توانید آن را در ه Text  در كامپیوتر به صورت یک فایل اطالعات دریافت شده
 نمائید.  Importو...( Excel  ،Access  ،SQL Serverقبیل )از قبیل 
ت شما از بین قل اطالعاگاه حدابهترین حالت ذخیره اطالعات به صورت ماهیانه می باشد تا در موقع خرابی ناگهانی دست**پیشنهاد: 

 برود.
 ود كوشا باشید.خاطالعات  در حفظ یگانی( امکان پذیر می باشد لذاانتقال اطالعات فقط از دستگاه گاما به كامپیوتر )جهت با*تذكر: 

 
 

 چاپ كامیون هاي خاص -3-10
ن نید با زدودكه می تواشدر صفحه منوي حافظه اطالعات كامیون هاي خاص )شماره و وزن خالی( نمایش داده می  0با زدن كلید 

 ( آنها را چاپ نمائید.) كلید پرینت
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 (Print Format)اپ منوي  فرمت چ -4
 

 
 

 
 

 ، پیش فرض(defaultفعال )  چاپ تیتر در قبض باسكول  -4-1
باشد با فشردن  یتر نداشتهض می باشد و در صورتیکه قبض قبال چاپ شده باشد و نیازي به تباین آیتم جهت قرار دادن تیتر بر روي ق

 توانیم آن را غیرفعال نماییم.می  Enter با كلید و سپس كلید فلش چپ و یا راست و سپس 1كلید 
 
 

 Small 1 (Default)فونت چاپ  -4-2
د و با زدن كلید قرار دار Small1،Small2  ،Large1 ،Large2این آیتم براي تغییر قطر چاپ حروف می باشد و در چهار حالت 

 وفلش چپ و راست قابل تغییر می باشد. 2

 
 

 1(Default)تعداد دفعات چاپ قبض   -4-3
راست سمت سپس فلش  و 3كپی می باشد و براي تغییر آن با زدن كلید  5وق جهت تکرار كردن قبض و در اصل تعداد كپی تا آیتم ف

 ده ثبـت یـین شـعمـورد ت Enter كلیـد براي زیاد كـردن و فلـش چـپ بـراي كـم كـردن تعـداد آن مـی باشـد و در پایـان بـا زدن
 می گردد.
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 (Default)د رفرمت قبض باسكول     استاندا -4-4
و نوع دلخواه  2، نوع و سپس فلش چپ و راست می توانید موارد استاندارد 4جهت انتخاب یکی از حاالت قبض باسکول با زدن كلید 

 ثبت نماید. Enterرا كه در زیر آمده انتخاب نموده و سپس با كلید 
 
 

 2بض: ق                             نام واحد تولیدي                                     
 ش. كامیون كاال تاریخ ساعت وزن 
 12345 سیب زمینی 1385/03/10 9:50 14540 پر

    14:37 3450 خالی
     11090 خالص

 آدرس واحد تولیدي 

 فرمت چاپ استاندارد 
 
 

 3بض: ق                    نام واحد تولیدي                                              
 وزن  ش. كامیون تاریخ ساعت
 14540 پر 12345 1385/03/10 9:50

 3450 خالی   14:37

 11090 خالص سیب زمینی  

 آدرس واحد تولیدي 

 فرمت چاپ نوع دوم
 

 

 تعريف فرمت دلخواه -4-5

ر عمل یق زیبه طر Enter كلید زدن )صفر( و و پس از وارد كردن رمزوارد منوي تعریف فرمت دلخواه چاپ قبض شده  5با زدن كلید 
 .میكنی م
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ه معنی چاپ نوع كـاال بده شده كه ید 1 و 15 عدد  2،  كاال ر كلمهیعدد سطر و ستون درج شده است به طور مثال ز 2تم یر هر آیز
 .ستون می باشد 80( و 6و5و4و3و2و1و0سطر ) 7داراي  c 07دستگاه گاما .باشدی كاغذ م 15و ستون  1در سطر 

 .ر دادییتم را تغیتوان سطر و ستون هر آی م  Enterكلید با زدن
 

 مشخصات واحد تولیدي -4-6

 نمود. تداي چاپ قبض باسکول تعریفحرف( را در اب 25می توان نام واحد تولیدي )حداكثر  6با فشردن كلید 
 ن انتخاب حروف فارسی و همچنی 2و  1 دو آیتم تعریف نام و تعریف آدرس ظاهر می شوند كه با فشردن كلید 6با فشردن كلید 

 می توانید آنها را تعریف كنید.
 

 (Default)فاصله خالي باالي قبض  -4-7
 د نمایید. فاصله براي چاپ قبض ایجا ,خط از باالي صفحه 9در منوي نحوه چاپ می توانید تا  7با فشردن كلید 

 ز قبل چاپ شده می باشد.یتم براي چاپ صحیح موارد در قبض اآاستفاده بیشتر از این 
 

 (Default)نحوه چاپ توزين دوم: ناقص  -4-8
 ناقص و یا كامل( مشخص خواهد شد.نحوه چاپ توزین دوم ) 8با انتخاب گزینه 

 هد شد.پ نخواچاپ شده دوباره چا چاپ ناقص یعنی در چاپ قبض باسکول )توزین دوم كامیون تکراري( آیتم هاي قبلی
 كامل چاپ می شود. ، قبض دومدر حالت كامل

 
 (Default: فعال )خروج قبض-4-9

 دهد. این گزینه فقط در پرینتر سوزنی كاربرد دارد درصورت فعال بودن پس از چاپ قبض كاغذ را بیرون می
 
 

 (Default) 000: طول صفحه -4-10

نمائید )كاغذ  Enterوارد و سپس  را   ( 127تا  0را فشار دهید مقدارجدید )بین  0كلید در پرینتر هاي سوزنی براي تغییر این آیتم 
A4  = 127.) 

اده شود. در صورت ی بیرون دزه كافكاغذ به اندا ،ه از كاغذ رول این عدد را به گونه اي تنظیم نمائید كه پس از چاپدر صورت استفاد
مقدار جدید عمل  سی شود تار فارر یک بااستفاده از كاغذ غیر رول آن  را صفر تنظیم نمائید.پس از تغییر این آیتم می بایست پرینت

 نماید.
قرار  1این عدد را بر روي  A5این عدد را بر روي صفر و براي چاپ بر روي كاغذ  A4براي چاپ بر روي كاغذ در پرینترهاي لیزري 

 می دهیم.
 

 نوع چاپگر -4-11
غییر فعال می حالت ت 1 دن عددصورت كه با فشار دا انتخاب نوع چاپگر )سوزنی یا لیزري( از طریق این قسمت انجام میشود. به این

 یم.را می زن  Enterو چپ گزینه مورد نظر را انتخاب كرده و سپس  تشود و با استفاده از كلید هاي راس
 

 عداد برگ چاپ قبضت -4-12
 . داین آیتم فقط براي پرینترهاي لیزري می باشد هنگام چاپ قبض به تعداد این گزینه برگه چاپ می شو

 را بزنید. Enterرا زده و سپس با كلید فلش چپ و راست آن را تنظیم و سپس كلید  2براي تغییر این گزینه كلید 
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كاغذ  همان تعداد ه را وارد و بههنگام چاپ قبض تعداد آن سوال می گردد و می توانید تعداد دلخوا 0در صورت تنظیم این گزینه روي 
 چاپ كنید.

 
 

 شرنحوه چاپ گزا -4-13
ه می زارش گرفتزیر گ با تنظیم این گزینه بر روي تک خط در هنگام گزارش گیري تمام گزارش به صورت خط به خط مانند شکل

 شود.

 
كاال    اعت              خالص          س            قبض              تاریخ              كامیون             پر              ساعت              خالی    

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ماسه            00044             58:90             00999          40:09          01043          11ب111          21/11/93          00001  
سیمان          01000             58:81             01000          34:15          02000          11ب758          15/04/94          00002  
ماسه            00044             58:90             00999          40:09          01043          11ب111          21/11/93          00003  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 با تنظیم این گزینه بر روي كامل شکل گزارش به صورت زیر می شود.

 11ب111امیون:  ك                                  21/11/93                        09:40     01043پر                                 00001قبض : 
 ق توزین:                          )ریال(ح                 مشتري:                                00999خالی                                                
 ریال()        ی:                كل:                ف      كاال:       ماسه                        00044خالص                                              

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 11ب758امیون:  ك                                  15/04/94                        15:34     02000پر                                 00002قبض : 

 )ریال(                         ق توزین: ح                 مشتري:                                01000خالی                                                
          ریال()        كل:                           ی:   ف             سیمانكاال:                        01000خالص                                              

ه (تعداد برگرگ چاپ قبضبا مشخص می كند و این گزینه )تعداد )دفعات تکرار چاپ قبض( تعدادچاپ قبض روي هر برگ ر 3گزینه *تذكر: 

 ها را مشخص می كند.

 
 

 (Serial Port) لايرت سروم سرعت پیتنظ -5
   Menuد یكل -
  5د یكل -

قدار تعریف شـده در م .مید می كنییتا Enterكلید  ال را انتخاب كرده و بایرت سرود فلش سمت راست و چپ سرعت پیكل 2له یبوس
 می باشد. n,8,1,4800گاه ها معموال دست

Boud rate : 1200,2400,4800,9600,19200,38400 Bps 
Pority : n(none) 
bit : 8 
Stop bit : 1 
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 (Configuration) دستگاهم پارامترهاي یتنظ -6

 

 
 
 

1- Capacity: 0-999999 
شـانه نآمـده كـه  - - - - -بیشتر از این مقدار عالمـت  قرار داده می شود كه 61000تن  60ظرفیت باسکول مثال براي باسکول 

OverLoad .شدن باسکول می باشد 

 
2- Disp Div: 1-2-5-10-20-50-100 

را صـفر و  2/5كمتـر از  یعنـی كیلو نمایش داده می شـود 5كیلو،  5دستگاه  5دقت دستگاه را تعیین می كند مثال با قرار دادن عدد 
 هد.نمایش می د 5بیشتر از آن را 

 
3- Digital Filter: 4-8-16-32*-64-128 

 A/Dمیانگین تعداد نمونه گیري دیجیتال از 

 
4- Dual Range: 

زن ثبت شده  ا سقف این وباسکول در هنگام بار گرفتن تگستره كردن نمایشگر، به این صورت كه وزنی كه در این گزینه ثبت میشود 2
 نشان می دهد. Disp Divباال را با همان مقدار نمایش می دهد و از آن وزن به  Disp Divنصف 

یکنـیم، در ایـن متنظیم  20را  Disp Divوارد میکنیم و  20000را  Dual Rangeتنی ما عدد  60براي مثال براي یک باسکول 
 نشان میدهد. 20به باال را با زینه  20000و از  10را با زینه  20000حالت باسکول ما از وزن صفر تا 

 
5- Power Up Zero 

ه باشد صفر می شود.این گزینه اگر روي فعال تنظیم شود هنگام روشن شدن دستگاه وزن مانده روي باسکول به هر مقدار ك  

 
6- Zero Set: 0-999999 

 صفر نمود. را نمی توان 200kgقرار داده شود بیشتر از  200بازه اي كه در آن می توان وزن را صفر نمود. یعنی اگر 

 
7- Zero Track: 0-1-2-3-4 

ز ابسـیار نـاچیز  كه در صورت وجود داشتن بر روي باسکول صفر می كند این كار براي آن است كه وزنهـاي Disp Divضریبی از 
 روي باسکول حذف شوند و در اندازه گیري دخالت نکنند.
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8- Point: 0-1-2-3-4-5 
 ((2.1)قم اعشار یعنی یک ر 1)محل قرار گرفتن اعشار می باشد مثال  اعشارنقطه 

 
9- X10 Resolution 

 1هاي باالي  Disp Divكیلو ( در  1نشان دادن عدد ریز ) زینه 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 .استدقت بهتر به معنی انتخاب  ٭

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 (Calibration)ون  یبراسیمنوي كال -7

 
   Menuد یكل -

 7د یكل -

 .ن منو مخصوص افراد متخصص نصب باسکول می باشدیا
 .میومی شن منو  ایوارد   Enterدیكل پس از وارد كردن عدد رمز و زدن

 
 

 
 

 
 می شود . ن مرحله وزن مرده صفریر ام .دیرا می زن  1د یباسکول را خالی كرده و كل

 م .یرا زده و وزنه استاندارد را روي صفحه می گذار 2د یكل
ق انجـام یـم دقیم تنظـینن مـی تـواییدهاي فلش باال و پایتوسط كل .میرا می زن Enterد یكل برد وارد كرده و سپسیعدد وزن را با ك

 .د شدتعیین خواه ALPHA ا همان عددیون یبراسیب كالیضر .میده
 .میشوی خارج م Esc دیبا كل

كـالیبره  Alphaعـدد  یادداشت شود بعلت آنکه اگر مشکلی پیش بیاید با وارد كردن مجدد Alphaپس از اتمام كار بهتر است عدد 
 قبلی اعمال می گردد.

 
 

 (Change Password)تغییر پسورد  -8
 ر دهید.را تغیی 6و  7در این منو می توانید پسورد مربوط به منوهاي 
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9- Auto Power Off 
 ورت متوالی نمایش داده دقیقه تغییر وزنی نداشته باشد تصاویري منتخب به ص 2با فعال كردن گزینه اسالیدر اگر باسکول به مدت 

 می شود.
 د.دقیقه تغییر وزنی نداشته باشد ساعت نمایش داده می شو 2با فعال كردن گزینه ساعت اگر باسکول به مدت 

 آماده به كار باقی می ماند و صفحه نمایش خاموش نمی شود.نتخاب گزینه غیر فعال دستگاه به حالت با ا
 
 

 (Serial Formatفرمت ارسال )-10
 

 مطابق با برخی از نشانگرهاي توزین استاندارد RS232نحوه تنظیم ارسال اطالعات از طریق پورت 
 

 نام دستگاههاي موجود:
Gamma07                                      TEC 1500 
Alpha                                     TSM 8000 
TB                                         Cardinal 
LD 5218                                          Schenck 
Yahua                                           PU-800 
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 ( Set Colorsتنظیم رنگ )-11

لگوهـاي پـیش اا از قسـمت یرا به دلخواه خودتان تغییر دهید و  توسط این گزینه شما میتوانید رنگ منو ها در جاهاي مختلف دستگاه
 فرض دستگاه استفاده نمایید.

Upper Background 

 
Lower Background 

 

 
 

Main Font Color 

 
Menu Font Color 

 
Edit color 

 
Select Color 
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 كاركرد اپراتوري
 

شـرح آن در  ین نمایید كـههمچنین كامیونهاي خاص را توزید كامیون خالی، پر استفاده از این سیستم بر روي باسکولها می توانجهت 
 زیر آورده شده است.

  Setي احتیاجی به زدن كلید فارسی نمایید )در پرینترهاي لیزر Setرا با زدن دكمه  سوزنی تذكر: قبل از شروع كار بهتر است پرینتر
 نمی باشد(.

 
 توزين كامیون خالي -1

 در این حالت كامیون خالی بر روي باسکول قرار می گیرد و با زدن كلید كامیون خالی 
 صفحه بصورت زیر ظاهر می شود.

 

 
 

یدهاي فلش چهار لكقم اول با همچنین می توانید پس از وارد كردن دو ر و امیون شماره كامیون مورد نظر را وارد نماییدمقابل كلمه ك
ارد وک خـودرو را از حرفهاي سمت چپ صفحه براي پالک خودرو اقدام نمایید و سپس سه رقم آخر پـالجهت نسبت به انتخاب یکی 

 را بزنید. Enterنموده و كلید 
 در این حالت صفحه بصورت زیر نمایان می گردد.

 

 
 

ـــــورت زدندر  ـــــوق در ص ـــــفحه ف ـــــكل ص ـــــاهر  Enter دی ـــــر ظ ـــــفحه زی ـــــده و ص ـــــره ش ـــــات ذخی  اطالع
 می گردد.
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با آن مقـدار را  لید متناظركه می توانید در صورت وارد كردن حق توزین موارد فوق )در صفحه .... توضیح داده شده است( با فشردن ك
 از صفحه خارج شوید. Enter دیكل وارد و ثبت نمایید و در غیر اینصورت با زدن مجدد

 را بزنید ( )  دكمه پرینت می توانید بر روي صفحه زیردر صورتیکه بخواهید پرینت بگیرید 

 
 صفحه حق توزین موارد فوق را تکرار نمایید تا پرینت گرفته شود.سپس با آمدن 

 دم تمایل به چاپعم و در صورت مجددا آن قبض را چاپ كنی Enterدر این قسمت در صورت تمایل می توانیم با زدن كلید 

 از برنامه خارج شویم. Escمی توانیم با زدن كلید 
 
 

 توزين كامیون پر -2
)تـوزین كـامیون  1موارد را ماننـد آیـتم  در این حالت كامیون پر را بر روي باسکول قرار داده و با زدن كلید كامیون پـر 

 خالی( تکرار نمایید.
 
 

 توزين كامیون پر و خالي -3
سـپس انجـام  و تیـره اطالعـار صورتیکه بخواهید پرینت پر و خالی را با هم بگیرید می توانید با انجام یکی از دو مرحله فوق و ذخد

 پرینت قبض را كامل دریافت نمایید. ،مرحله بعدي
 د.خارج می شوی Enterمی دهید و با زدن كلید  مبطور مثال كامیون خالی را وزن نموده و مراحل آن را انجا

وم همـین در روي شکل سپس با وارد كردن كامیون پر و دادن شماره آن و انجام مراحل آن قبض كامل شده و با زدن دكمه پرینت ب
 قبض بطور كامل پرینت می شود. قسمت،

 

 چاپ مجدد قبض ذخیره شده -4
 ایش داده می شود.نم LCDروي صفحه  قبض مورد نظر و میزن یرا م Enter دیكل را می زنیم شماره قبض را وارد كرده و 1كلید 

مـی  مایل بـه چـاپمجددا آن قبض را چاپ كنیم و در صورت عدم ت Enterدر این قسمت در صورت تمایل می توانیم با زدن كلید 
 از برنامه خارج شویم. Escتوانیم با زدن كلید 
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 ريیالن گیب
 .را نشان می دهد رزیش موارد یصفحه نما .میرا می زن  9 دیكلبراي بیالن گرفتن 

 

 
 

 بیالن از كد كاال -1
 صفحه زیر نشان داده می شود. 1با زدن كلید 

 

       
 

ایین صفحه سمت پدر  Enter دیكل اریخ و زدنبا تعیین تمی توانید تاریخ مورد نظر را وارد نمایید  Clearدر این قسمت با زدن كلید 
 صفحه زیر ظاهر می شود. Enter دیكل ر وظاهر می شود و با زدن كد كاالي مورد نظ (…)چپ 

 

 
 
 

 مجدد ظر نشان داده شده و با زدنتعداد آمار وزن شده كد كاالي مورد ن 1پرینت آنها گرفته می شود و زدن كلید  Enterبا زدن كلید 
 خارج می گردد. Enter كلید

 

 بیالن از كامیون خاص -2
ی توانید تاریخ مورد نظر را م Clearدر این قسمت با زدن كلید ظاهر می شود و  1صفحه اي مانند صفحه تاریخ مورد  2با زدن كلید 
 صفحه وارد كردن شماره كامیون ظاهر می شود. Enterكلید با وارد كردن تاریخ و زدن وارد نمایید 

 صفحه به صورت زیر ظاهر میشود. Enter كلید با وارد كردن شماره كامیون و سپس
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 ت نمود.پرینت را دریاف Enterآمار را مالحظه نمود و با زدن كلید  1وان با زدن كلید می ت 1مانند آیتم 
 

 بیالن از تاريخ -3
تر )در صورتیکه پرین Enter دكلی می توانید موارد را یک به یک با زدن Enter كلید و با وارد كردن تاریخ و زدن 3با زدن كلید 

 خاموش باشد( مالحظه نمود.
 پرینت گرفته می شود. ،بودن پرینترو در صورت روشن 

 

 بیالن از رديف -4
 صفحه بصورت زیر ظاهر می شود. 4با زدن كلید 

 

 
 
 

با  ظر را وارد نمایید سپسنمی توانید ردیف پیش فرض را پاک و ردیف مورد  Clearجهت تغییر دادن ردیف مورد نظر با زدن كلید 
 پرینت گرفته می شود. Enter كلید زدن

 د.نباید از آخرین عدد ردیف به حافظه سپرده شده بیشتر باش  "تا ردیف" ي عددمقدار ر است الزم بذك
 

 بیالن از كد مشتري -5
 رد كردن كد مشتري می توانیدظاهر می شود و همانند آن با وا 1را می زنیم در این حالت صفحه اي با مشخصه تاریخ ردیف  5كلید 

 .را مشاهده نماییمآنها  LCDپرینت را گرفته یا بر روي 
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 كانكتورهاي دستگاه-14

 
 

سیم بندي دستگاه -15  

 
 

LoadCell 

1 Sig+ 

2 ---- 

3 Sheild 

4 ---- 

5 Sig- 

6 EXC- 

7 Sense- 

8 Sense+ 

9 EXC+ 

 

RS232 (Gamma07 C) 

2      RXD 

3      TXD 

5      GND 
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 ارتقاء نرم افزار گاما -16
 تذكر: این قسمت توسط افراد آشنا به كامپیوتر انجام شود.

ز مسیر زیر ارار داده و نرم افزار را مپیوتر قهمراه دستگاه را در سی دي رام كا CDاستفاده می شود.  Flipارتقاء نرم افزار گاما از نرم افزار براي 
 نصب میکنیم:

Drive CDROM:\Old\Gamma-07 files\Upgrade Gamma-07\flip-2_4_0\Setup.EXE 

 

را انتخاب می كنیم، سپس  AT89C51ED2كلیک كرده و گزینه  را اجرا میکنیم. ابتدا بر روي این گزینه بعد از نصب نرم افزار 
 نیم:مراحل زیر را دنبال می ك

File Load HEX File… انتخاب فایل فرستاده شده توسط شركت از مسیر ذخیره شده 
 

ر به پورت سریال كامپیوتر و از طرف دیگ RS485دستگاه گاما را خاموش كرده كابل فرستاده شده همراه دستگاه را از یک طرف به پورت 
ت دریافت ید و در حاله باال نمی آتگاه را روشن می كنیم )در این حالت دستگابر روي دستگاه گاما را گرفته و دس  Progوصل می كنیم. كلید 

را انتخاب می كنیم صفحه   RS232كلیک كرده و    گزینه flipرا رها می كنیم. بر روي برنامه  Progنرم افزار باقی می ماند(كلید 
 اي مانند شکل زیر نمایش داده می شود:

 
رقرار بگاما با كامپیوتر درست  كلیک می كنیم. در این قسمت اگر ارتباط دستگاه Connectب كرده و بر روي شماره پورت مورد نظر را انتخا

مانند شکل را  Verify و Blank Checkبر روي صفحه اصلی خود باز می گردد. در قسمت چپ برنامه تیک گزینه هاي  flip باشد برنامه 
ود و صفحه برنامه به حالت اول شپر  flipكنیم، صبر می كنیم تا نوار آبی رنگ پایین برنامه كلیک می  Runبرداشته سپس بر روي گزینه زیر 

 وش و روشن میکنیم.را انتخاب كرده و دستگاه گاما را خام Level2گزینه  flipباز گردد، در نهایت از قسمت راست نرم افزار 

 
 
 

 

 ین دو گزینه را بر تیک ا

 می داریم
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 وتر:یبرد كامپیطرز كار با ك -17
 
 یخالون ی: كامF1د یكل
 ون پری: كامF2د یكل
 نتی: پرF3د یكل
 نتریكردن پر ی: فارسF4د یكل
 F5 :TARE  INد یكل

 F6 :TARE  OUTد یكل
 (MENU): منو SPACEد یكل
 (CLEAR): پاک كردن BACK SPACEد یكل

 ENTER :ENTERكلید 
 ESC :ESCكلید 

 یفاصله خال SPACEد یشود و فشار مجدد كل یل میحروف كوچک به حروف بزرگ تبد SPACEفشار  رک بایپ با یهنگام تا
 رد.یگ یقرار م
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 بر روي كامپیوتر و وارد شدن درون برنامه GAMMA-07طريقه نصب كردن برنامه  -18        
 
 می گذاریم. CD-Romرا درون  CDابتدا  -1
 
 می رویم. CD-ROMسپس به درون درایو  -2
 
 لیک می كنیم.ك GAMMA-07 files newsروي شاخه  -3
 
 كلیک می كنیم. Setupروي فایل  -4
 
 كنیم. كلیک می Nextود در اولین قدم روي دكمه شاجرا می  setupبرنامه  setupبعد از اجراي فایل  -5
 
ه پس روي دكمه بعدي آدرس برنامه درون هارددیسک را می پرسد كه نیازي به تغییر دادن آدرس نیست و سسپس در پنجر -6

Next می كنیم. كلیک 
 
 كلیک می كنیم. Nextهم دوباره روي دكمه  در  پنجره بعدي -7
 
 را كلیک می كنیم. Closeر مرحله بعدي پس از ریختن فایل درون هارددیسک دكمه د -8
 
 .اجرا می كنیم Startي menuرا از درون  Shourtcut ،GAMMA-07ل پس از اتمام مراحل باال فای -9
 

 .بوري را درون آن وارد كنیمعجره اي باز می شود كه باید نام كاربري و كلمه نپ ابتدا در مرحله اول -10
 

 وارد میکنیم و روي دكمه تایید كلیک می كنیم. 1و روبروي كلمه عبور هم  1ر روبروي نام كاربر د -11
 

قطع می باشد و اگر  RS232یال برنامه مورد نظر باز می شود كه در قسمت ارتباط سریال اگر قرمز رنگ باشد ارتباط سر سپس -12
 .وصل می باشد RS232سبز رنگ باشد ارتباط سریال 
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 گاما بر روي كامپیوتر نرم افزاري منوها -19

 
 منو تعاريف

 اطالعات پايه -1
 ي همیشه درون برنامه ذخیره می شود.در این قسمت اطالعات مختلفی را به برنامه می دهیم و برا

 

 كنیم: یكنیم و در پنجره جدید یک كد و دیگري نام راننده را وارد م ف كلیک میبر روي دكمه تعریراننده: 

 كنیم. و سپس بر روي دكمه تایید كلیک می     نام: حاج ابراهیم جوانمرد     1براي مثال: كد: 
وارد  راید جدطالعات او  ی زنیممورد نظر كلیک می كنیم و سپس دكمه اصالح را مراننده نام اطالعات راننده بر روي  براي تغییرات

 و سپس روي دكمه اصالح كلیک می كنیم. كرده
كلیک می  yesبر روي  وزنیم  راننده كلیک می كنیم و سپس دكمه حذف را مینام روي بر براي حذف كردن راننده مورد نظر هم 

 كنیم.
 انجام داد. را در قسمت جستجو می توان براساس كد یا نام راننده جستجو

 

 خودرو را به ک مربوطتوسط دكمه انتخاب نوع پالک، نوع پالكنیم و در پنجره جدید  بر روي دكمه تعریف كلیک می خودرو: 

كنیم.  ا وارد میی خودرو ردر قسمت وزن خالی، وزن خال و پالک مربوط به خودروشماره در قسمت شماره پالک، انتخاب می كنیم. 
 سپس با دكمه تایید عملیات پایان می گیرد.

یم و لیک می كنه اصالح كمورد نظر كلیک می كنیم و سپس روي دكم شماره پالک بر رويوزن خالی خودرو اطالعات راي تغییرات ب
 و سپس روي دكمه اصالح كلیک می كنیم. وارد كردهرا  جدید اطالعات

 كنیم. لیک میك yesر روي بزنیم و  و سپس دكمه حذف را می آن را انتخاب ،مورد نظرخوردوي براي حذف كردن 
 

 نیم:ك را وارد می مشتريكنیم و در پنجره جدید یک كد و دیگري نام  بر روي دكمه تعریف كلیک میمشتري: 

نیم و ككلیک می  مورد نظر كلیک می كنیم و سپس روي دكمه اصالح مشترينام بر روي  مشتريبراي اصالح كردن اطالعات 
 الح كلیک می كنیم.كنیم و سپس روي دكمه اص اصالح میرا اطالعات 

 نیم.ككلیک می  yesزنیم و بر روي  و سپس دكمه حذف را می آن را انتخاب ،مورد نظر مشتريبراي حذف كردن 
 

 كنیم. را وارد می شهركنیم و در پنجره جدید یک كد و دیگري نام  بر روي دكمه تعریف كلیک میشهر: 

را عات نیم و اطالكک می كنیم و سپس روي دكمه اصالح كلیک می مورد نظر كلی شهرنام ر روي كد شهر ببراي اصالح كردن 
 كنیم و سپس روي دكمه اصالح كلیک می كنیم. اصالح می

كلیک می  yes ر رويبزنیم و  كلیک می كنیم و سپس دكمه حذف را میشهر مورد نظر  نام روي ،مورد نظر شهربراي حذف كردن 
 كنیم.

 

ر تن هسمت بهاي و در ق مكنی را وارد می كاالیم و در پنجره جدید یک كد و دیگري نام كن بر روي دكمه تعریف كلیک می كاال:

 قیمت كاال را به ریال وارد می كنیم.
ات م و اطالعلیک می كنیكمورد نظر كلیک می كنیم و سپس روي دكمه اصالح كاالي نام بر روي  كاالبراي اصالح كردن اطالعات 

 ه اصالح كلیک می كنیم.كنیم و سپس روي دكم اصالح میرا 
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كلیک  yesر  روي ب وزنیم  كلیک می كنیم و سپس دكمه حذف را میكاالي مربوطه نام روي  ،مورد نظركاالي براي حذف كردن 
 می كنیم.

 

 نیم.كبر روي دكمه كاربر كلیک می كنیم و در پنجره جدید یک كد و دیگري نام كاربر را وارد می كاربر: 
براي انتخاب سرپرست  Adminكلمه عبور مربوط به كاربر را وارد می كنیم. در قسمت تعیین كاربر دكمه  و در قسمت كلمه عبور،

 نظر كلیک  اربر موردك نام ويربراي اصالح كردن كاربر بر   . كاربران می باشد و دكمه كاربر مربوط به كاربران متفرقه می باشد
 .ک می كنیمالح كلیو اطالعات را اصالح می كنیم و سپس روي دكمه اصمی كنیم و سپس بر روي دكمه اصالح كلیک می كنیم 

 لیکك yesوي رربسپس  سپس دكمه حذف را می زنیم و  وكاربر مربوطه كلیک نام  براي حذف كردن كاربر مورد نظر روي 
 می كنیم. 

 

 ی كنیم.وارد م توزین آن راكنیم و در پنجره جدید نوع خودرو و دیگري قیمت  بروي دكمه تعریف كلیک مینوع خودرو: 
 ی كنیم مح كلیک روي دكمه اصال بر بر روي نوع خودر مورد نظر كلیک می كنیم سپسبراي اصالح كردن حق توزین خودرو 

 را می زنیم .و اطالعات را اصالح می كنیم و سپس دكمه اصالح 
 yes رويعد بر بنیم و زم سپس دكمه حذف را می خودروي مربوطه كلیک می كنی نام براي حذف كردن نوع خودروي مورد نظر، روي

 كلیک می كنیم.
 

 تعريف نام واحد تولیدي -2
ي ظر تغییر داد. برادي مورد ند تولیدر این قسمت می توان نام واحد تولیدي كه در نوار آبی رنگ برنامه نوشته شده است را به نام واح

ورد نظر را وارد تولیدي م م واحداي باز می شود كه در روبروي قسمت نام نا اینکار پس از كلیک روي تعریف نام واحد تولیدي  پنجره
 می كنیم و سپس روي تایید كلیک می كنیم.

 

  تنظیم پورت -3
باید  Com1كلمه  Portروي منوي تنظیم پورت كلیک می كنیم پنجره تنظیمات ارتباط سریال باز می باشد در جلوي پنجره ي 

 اب می كنیم.باید انتخاب شده باشد سپس دكمه تایید را انتخ 4800عدد  Port Speedت انتخاب شده باشد و در قسم
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