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   تنظيماتنام برگ راهنما :
  LDSDBL555N شماره مرجع:

 10/04/1394 تــاريخ:

 جهت اتصال به نرم افزار سپهر: DIBAL MISTRALنحوه اعمال تنظيمات ترازوي 

 

  را فشرده و نگهداريد تا وارد منوي تنظيمات شود.Menuابتدا دكمه 

  نوع باركد را به صورت زير تعريف نمائيد:7.1.8.11در منوي  -1

 براي اينكار دكمه هاي زير را به ترتيب از چپ به راست فشار دهيد.

◊325GGEEEEEEETTTT001◊8 

  و ... تعريف گردد.003، 002 كد ترازو است كه در مجموعه هايي كه بيشتر از يك ترازو دارند بايد براي هر ترازو به ترتيب 001

  تنظيمات زير را انجام دهيد:6.2.1در منوي  -2

- FTO  2  سپس دكمه  x.را فشار دهيد  

- Headline 1 سپس دكمه x.را فشار دهيد  

  به حالت نرمال تغيير پيدا ميكند.1 و 0بايد كلمه نرمال نوشته شده باشد، اگر نبود با دكمه هاي  -

  نمايش داده شود."خط تيتر باال" را چندين بار فشار دهيد تا xكليد  -

  به حالت نرمال تغيير پيدا ميكند.1 و 0بايد كلمه نرمال نوشته شده باشد، اگر نبود با دكمه هاي  -

 بايد كلمه نرمال نوشته x برسيد. با فشردن دكمه ي N Barcode را چند بار فشار داده تا به گزينه ي F2كليد  -

 را فشرده و باركد را بر روي x به حالت نرمال تغيير پيدا ميكند. مجددا دكمه 1 و 0شده باشد، اگر نبود با دكمه هاي 

  تنظيم كنيد.2

  انتخاب گردد.2 شماره قالب رسيد بايد 7.4.2.3در منوي  -3

  تنظيم گردد.2 بايد بر روي 3.3.2منوي  -4

  تنظيم گردد."بلي" بايد روي 3.1.1منوي  -5

  تنظيم گردد.1 بايد روي عدد 3.1.2منوي  -6

  تنظيم گردد.LY بايد روي  3.1.4منوي  -7
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 اين آموزش تعريف شده، به شكل زير تنظيم 1 آي پي دستگاه بايد بر اساس شماره دستگاه كه در بند 5.1.1در منوي  -8

 گردد:

IP: 192.168.000.201,    202,    … 

  تنظيم گردد.192.168.000.001 آي پي دستگاه سرور بايد روي 5.1.2در منوي  -9

 ، ... تنظيم گردد.2، 1، ...) 202، 201 بايد روي بخش آخر آي پي دستگاه (5.1.3 منوي  -10

 همان آي پي دستگاه 201 در هر ترازو تنظيم گردد كه عدد 3201 بايد به صورت TCP/TX پورت 5.1.4 در منوي  -11

 است.

  در هر ترازو تنظيم گردد.3000 بايد عدد TCP/RX پورت 5.1.5 در منوي  -12

  تنظيم گردد.1 بايد بر روي 7.1.4.5 منوي  -13

  بايد بر روي غير مجاز تنظيم شود.3.4.1 منوي  -14

  فعال گردد.1 را فشار داده تا آيتم x، دكمه 1 پس از انتخاب عدد 2.1 در منوي  -15

  بايد روي غير مجاز تنظيم شود.3.2.4 منوي  -16

 دستگاه را خاموش نموده و مجددا روشن كنيد. در هنگام روشن شدن دستگاه و در زمان انجام شمارش  -17

 را 0790 را همزان فشار داده و نگه داريد تا دستگاه وارد حالت تست شود. سپس شماره V10 و *معكوس، دكمه هاي 

 را بر روي بلي تنظيم كنيد. دكمه ثبت را "فروشنده تنها" رفته و 14روي صفحه كليد وارد نماييد. بر روي منوي شماره 

 فشار دهيد و ترازو را خاموش و مجددا روشن نماييد.

 را F4 نمايش داده شده بود، دكمه "قيمت مستقيم"اگر بعد از روشن شدن ترازو، بر روي صفحه اصلي عبارت  -18

 فشرده تا اين عبارت حذف گردد.

 


