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  ACLAS CS6 2017ثبت كاال ترازو راهنماي  : راهنمابرگ  نام

  LDSACS349N شماره مرجع:

 01/07/1396 اریخ:ــت

 ACLAS CS6 2017مراحل ثبت كاال در ترازوي  -بخش اول 

 استفاده نمائيد. و  براي باال و پايين رفتن در منو ها از دكمه هاي 

با فشردن دكمه تنظيمات  -1
 

  .وارد منوي تنظيمات شويد

a.  استفاده كنيد. براي تأييد هر منو و وارد شدن به آن از كليد 

b.  و رمز مدير را صفر انتخاب كنيد. 1در صورت نياز، شماره مدير را 

 در اين مرحله وارد منوي تنظيمات پايه شويد. -2

 در مرحله بعد وارد منوي تنظيمات كاال شويد. -3

 شروع نماييد. 01001كاربري هرچه بهتر از ترازو كد كاال ها را از كد در اينجا كد كاالي مورد نظر را وارد نماييد. به منظور  -4

ج را فشار دهيد، اكنون نام كاال را با استفاده از حروف در پس از وارد كردن كد كاال، يكبار دكمه تاييد را فشرده و سپس دكمه پاك  -5

 ترازو، وارد نمائيد.شده بر روي صفحه كليد سمت چپ 

 كاال دكمه تأييد را فشرده و قيمت كاال را وارد نماييد.پس از وارد كردن نام  -6

 بار دكمه تاييد را پشت سر هم فشار دهيد. 6اكنون  -7

 (.001001در اين مرحله كد كاال را با اضافه كردن يك صفر ديگر به ابتداي آن وارد نماييد )بطور مثال  -8

 را فشار دهيد.  2دكمه تأييد را فشرده و سپس كليد عدد  -9

كاالي بعدي مجددا مراحل  براي وارد كردن 4بار دكمه تاييد را پشت سر هم فشار دهيد. )در اينجا شما ميتوانيد از مرحله شماره  6اكنون  -10

 ثبت كاال را طي كنيد(.

 اختصاص دادن كاال به كليد هاي حافظه مستقيم: -بخش دوم 
 باال وارد منوي تنظيمات پايه شويد. 2و  1با استفاده از مراحل -1

 وارد منوي كليدهاي حافظه مستقيم شويد. با فشردن چندباره كليد تنظيمات  -2

 را فشار دهيد. شماره كليد مورد نظر را وارد كرده و دوبار دكمه تاييد  -3

 نيد.باال وارد كرده ايد را مجددا وارد ك 4را فشار دهيد. اكنون كد كاالي مورد نظر كه در مرحله  پاكيكبار دكمه  -4

 بار دكمه تاييد را فشار دهيد. 15كليد حافظه، براي ثبت  -5

 :تغيير قيمت كاال – سومبخش 
 .بخش اول را تكرار نماييد 4تا  1مراحل  -1

 را فشار دهيد. بار كليد تاييد  2كد كاالي مورد نظر را وارد نماييد و  -2

 بار كليد تاييد را فشار دهيد. 13قيمت جديد را وارد نموده و  -3


