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نلتصفير الميزا  ZERO 

طلطرح وزن الوعاء من الوزن الكلي للحصول على وزن الصنف فق  TARE 

رلتفعيل أو إليقاف خاصية حفظ السع  SAVE 

(لتحكم في إضاءة الخلفية )مضيئة/ غير مضيئة/ أوتوماتكيا    B\L 

يإلدخال المبلغ المدفوع من الزبون وحساب الباق  ACCOUNT 

فلتجميع أسعار مجموعة من األصنا  M+ 

(جم 100لتغير وحدة الوزن )كجم /   UNIT 

هريد استعمالت لتخزين سعر الصنف على المفاتيح واستدعاءه عندما  PLU 

اإللغاء أو لمسح البيانات التي تم إدخاله  C 

تستخدم هذه المفاتيح إلدخال سعر الصنف.وتوجد الفاصلة العشرية في 

 .حالة كان السعر عشري

0~9 

 مفاتيح التخزين المباشر
1~5 

1~45 

وظائف المفاتيح -2  

 كل المفاتيح موضحة بوظائفها
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 توصيات العامة -3

 عدم تعريض الميزان للرطوبة العالية وللماء بشكل مباشر. -1

ساعة، وتحتاج  100يمكن للميزان العمل بواسطة البطارية لمدة  -2

الساعة حتى تصل إلى سعتها  12البطارية الفارغة للشحن لمدة 

 .الكاملة

أوتوماتكيا  وعندها زعندما تفقد البطارية الشحن سيظهر الرم -3

ستخدام الميزان بدون يجب شحنها وتوصيلها بالتيار. إذا تم ا

دقائق وسيتم  10كل  ”BAT-LO“ ةالشاش شحنه سيظهر على

دقيقة من التحذير وذلك لحماية البطارية،  50إيقاف الميزان بعد 

لشحن البطارية قم بتوصيل الميزان بسلك الشحن وتوصيل السلك 

تيار، ليس من الضروري أن يكون الميزان يشتغل عند  بمصدر

 .الشحن

يوجد مؤشر أسفل شاشة عرض الوزن لتحديد حالة البطارية، إذا  -4

كان المؤشر أخضر اللون هذا يعني أن البطارية مشحونة وإذا كان 

أحمر اللون هذا يعني أنها الزالت تحتاج للشحن. يرجى إبقاء 

البطارية في الشحن لمدة ساعة واحدة على األقل من وقت ظهور 

 .شحن البطارية قد اكتملاللون األخضر للتأكد من أن 

يجب التأكد من أن فقاعة ميزان المستوى )الموجوة في الجهة  -5

 كلاليسرى من الميزان( موجودة في وسط الدائرة. وإذا لم تكن كذ

يجب تعديل أرجل الميزان األربعة بالرفع أو بالتنزيل حتى تكون 

 الفقاعة في الوسط.

إذا أردت تخزين الميزان لفترة طويلة، رجاءا  قم بشحن البطارية  -6

 .أشهر 3كل 
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 لتعليمات التشغي -4

  

 نتصفير الميزا -1.4

عندما ال يكون هناك صنف على الميزان والقراءة ليست صفر     

لتصفير القراءة. عندما  ZERO اضغط على مفتاح التصفير

% من حمولة الميزان زر التصفير ال 2يكون الوزن أكثر من 

 يشتغل.

  

 ءتضمين وزن الوعا -2.4

 الوعاء على سطح الميزان عندما تستقر القراءة اضغط على ضع    

TARE  سيتم خصم وزن الوعاء. وإلغاء الوزن الفارغ إنزع

 .مجددا    TARE الوعاء من على الميزان واضغط

  

  تحذير الحمولة القصوى -3.4

لحمولة القصوى. ا نرجاءا  ال تقم بوضع صنف يكون وزنه أكبر م

وتسمع صوت صفير، قم بإزالة  -OL- عندما تظهر القراءة

الصنف من على سطح الميزان  وذلك لتجنب الضرر لخلية 

 التحميل.

  

  جم 100تعديل السعرلكل كجم /   - 4.4

للمتجارة بميزانك، يكون من الضروري تعديل سعر وزن كجم / 

جم  لألصناف، عندما يتم وزن الصنف ويظهر الوزن على  100

جم عن 100شاشة الوزن قم بإدخال سعر الصنف لكل كجم/
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طريق المفاتيح  المرقمة وسيظهر هذا السعر في شاشة السعر 

السعر  جم، وبعدها سيظهر السعر الكلي في شاشة100لكل كجم/

 جم  السابق إضغط على المفتاح 100الكلي وإللغاء سعر كجم / 

C. 

 ةتغير الوحد -5.4

اضغط على هذا  UNIT يمكنك تغير الوحدة عن طريق مفتاح      

جم ويوجد سهم في شاشة 100المفتاح لتغيير الوحدة بين كجم و

 جم يشير إلى الوحدة الحالية. 100سعر لكل كجم /

 

 لتجميععمليات ا -5

 نالتهيئة للوز - 1.5

في كل مرة تتم فيها التهيئة، رجاءا  قم بتأكد من أن سطح الميزان        

 فارغ وأن قراءة الميزان تابثة وتشير إلى الصفر. 

 عملية تجميع الوزن - 2.5

قم بوضع الصنف األول على سطح الميزان وانتظر إلى أن تستقر 

ستظهر لك القيمة  +M القراءة ثم أدخل السعر واضغط على المفتاح

الكلية للصنف األول ثم افرغ السطح وضع الصنف الثاني واضغط 

مرة أخرى وستظهر القيمة الكلية للصنف األول  +M على المفتاح

ح السعرالمخزن بعد اإلنتهاء عن والثاني وهكذا ومن الضروري مس

 .+M طريق الضغط المطول على المفتاح

 غحساب المبل - 3.5
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 ACCOUNT بعد القيام بعملية تجميع الوزن اضغط على المفتاح

ستظهر شاشة الوزن السعر الكلي عندها قم بادخال السعر المدفوع من 

ن الزبون وسيظهر في شاشة سعر الوحدة وسيتم حساب قيمة الباقي م

 الزبون وسيظهر على شاشة السعر الكلي.

للرجوع إلى وضع الوزن الطبيعي   TARE حمفتا ىعل طاضغ 

للرجوع إلى وضع  ZERO ومسح الذاكرة، أو قم بالضغط على

 الوزن الطبيعي بدون مسح الذاكرة.

 

 عمليات حفظ األسعار -6

 أسعار  10يمكن للميزان حفظ 

 جم  100حفظ السعر لكل كجم /  -1.6

ثواني  3لمدة  PLU ىعل طاضغ مث رالسع لوإدخا فالصن نبوز مق   

عندها اضغط على احدى “ ادخل الموقع” ”SAVE POS“ وستظهر

 .ظللحف Tare األرقام لتخزين السعر على هذا الرقم واضغط

 مج 100استدعاء سعر لكل كجم /  -2.6  

إذا أردت استخدام السعر المخزن على إحدى األرقام، اضغط على 

عندها اضغط   ”LOAD POS“ وسيظهر الميزان PLU مفتاح

 على الرقم المخزن به السعر وسيظهر السعر المخزن.

 التخزين المباشر -3.6 

والضغط على   السعر بالطريقة المباشرة قم بإدخال رلتخزين السع

 .للحفظ TAREطثم اضغ   45~1 أو 5~1 احدى المفاتيح
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 ىعمليات أخر -7 

 ةإضاءة الخلفي -1.7

 للميزان ثالث حاالت لإلضاءة وهي: مضيئة، غير مضيئة، تلقائية.

: تكون الشاشات مضيئة دائما سواء كانت قراءة الميزان ON مضيئة

 صفر أو ال.

  

: تكون الشاشات غير مضيئة دائما سواء كانت OFF غير مضيئة 

 قراءة الميزان صفر أو ال.

 

: ستضيء الشاشات إذا كانت قراءة الميزان ليست AUTO تلقائية 

 صفر وستنطفء إذا كانت قراءته صفر.

  B/L إلختيار حالة إضاءة الخلفية يمكنك الضغط على مفتاح

 . TARE ثم الخروج بالضغط على

  

 جم أوتوماتكيا   100لكل كجم / حفظ السعر  -2.7

يمكن للميزان حفظ سعر ويبقى هذا السعر مخزن حتى وإن تم إزالة 

 الصنف من على الميزان، ويمكن تعديل هذه الخاصية.

 Turn أو إليقافها Turn On لتفعيل SAVE اضغط على المفتاح

Off. 

هذا  SAVE عندما يظهر مؤشر في شاشة السعر الكلي يشير إلى
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ني أن الخاصية مفعلة وإذا لم يظهر هذا يعني أن سعر يجب إدخاله يع

 في كل عملية وزن.

  

 إيقاف التشغيل تلقائيا   - 3.7

للميزان خاصية إيقاف التشغيل تلقائيا  يمكنك تعديل هذه الخاصية عن 

خالل عملية التهيئة  ACCOUNT طريق الضغط على مفتاح

 اضغط على مفتاح "SLEEP MODE" وسيظهر على الشاشة

SAVE  حيث 0/1/5/30إلختيار 

 لعدم استخدام هذه الخاصية 0

 إليقاف تشغيل الميزان بعد دقيقة 1

 دقائق 5إليقاف تشغيل الميزان بعد 5

 دقيقة 30إليقاف تشغيل الميزان بعد  30

 .للتأكيد TARE اضغط على
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