دفترچه راهنما
ترازوی قطعه شمار دیجیتالی KEC

از شما به خاطر خرید این ترازو متشکریم .لطفا" قبل استفاده این دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید .

ترازو را توسط کلید  ON/OFFکه در سمت راست ترازو قرار دارد روشن نمایید .ترازو

(1مشخصه های فنی و عملکردهای اصلی ترازو

شروع به چک کردن اطالعات خواهد کرد .بعد از چک خودکار ,صفحه نمایش به صورت

ظرفیت ترازو  30:کیلوگرم – دقت  1 :گرم

0

واحدهای وزن کشی  :گرم – پوند -کیلوگرم

 )3نحوه عملکرد کلیدها

دارای پارسنگ الکتریکی جهت توزین دقیق (وزن کشی خالص ) با استفاده از دکمهTARE

1تا :9اعداد شمارشی

قابل استفاده با برق و باتری

(: ).ممیز اعشاری

قابل استفاده در دمای 40°С+ 0°С

: FUNCTIONبرای تایید عملیات تنظیم و تغییر واحد وزنی

صفحه نمایش  LCDدارای چراغ زمینه رنگ آبی

:CLEARبرای پاک کردن داده ها

هشدار در اضافه بار و باتری کم

: M+برای جمع کردن داده ها

دارای عملکرد شمارشی

: UNIT WEIGHTبرای محاسبه وزن هر واحد استفاده می شود

دارای حباب تراز

: TAREبرای محاسبه وزن خالص بدون محاسبه وزن ظرف (ظرف را روی کفه ترازو

دارای 20کلید ضد آب در صفحه کلید

قرار میدهیم بعد دکمهTAREرا فشار دهید تا صفحه نمایش صفر شود بعد اشیاء

قابل نصب به کامپیوتر و پرینتر

مورد نظر را داخل ظرف قرار میدهیم)

دارای پایه های قابل تنظیم

: ZEROبرای صفر اتوماتیک

 )2نحوه عملکرد و استفاده :

:ALARM SETبرای تنظیم محدوده وزن کشی

ترازو را در یک سطح صاف و مسطح قرار داده و پایه های آن را به دقت تراز نمایید .قبل از استفاده از کامل بودن

 :SAMPLEبرای شمارش استفاده می شود

شارژ باتری اطمینان حاصل کنید .

0

 0.000دیده خواهد شد حال ترازو برای وزن کشی آماده است

 :MCبرای پاک کردن داده ها بکار می رود

 )2-1روش روشن کردن ترازو
1

2

)4روش جمع بستن چند داده

پنجره  »»»bits per second (19200) »»»ok »»»hyper terminalپنجره Properties

ابتدا ترازو را روشن کنید بعد از صفر شدن ترازو دکمه M+را فشار دهید و بعد وزن

حال صفحه مورد نظر آماده است  .وزن مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید .سپس دکمه

مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید و سپس دکمه M+را فشار دهید و وزن بعدی را

 FUNCTIONرا فشار دهید تااطالعات به کامپیوتر منتقل شود  .بعد از انتقال تمام داده ها به

روی کفه ترازو قرار دهید به همین صورت تعداد مورد نظر را وزن کشی کرده که پنجره اول

 Fileکامپیوتر  ،در گزینه عنوان  printرا انتخاب کرده و پرینت بگیرید .

وزن اشیا را نشان می دهد پنجره دوم تعداد وزن کشی رابرای  2ثانیه نشان می دهد
)5عملکرد شمارشی :

)8خطاها و راه حل ها
• ترازو را به آرامی و دقت حمل نمایید و مورد استفاده قرار دهید.

ترازو قرار دهید و تعداد اشیاء را با استفاده از دکمه های شمارشی ( 9تا )1وارد کنید و دکمه
 SAMPLEرا فشار دهید تا ترازو وارد مرحله شمارشی شود سپس بقیه اشیاء مورد نیاز
برای شمارش را روی کفه ترازو قرار دهید تا شمارش شوند  .در پنجره  weighingوزن اشیا

• باتری ترازو را به موقع و بطور کامل شارژ نمایید .
• ترازو روشن نمی شود  :آگر ترازو را با باتری استفاده میکنید شارژ باتری تمام شده است
سریعا" آن را بطور کامل شارژ نمایید .در صورتیکه ترازو را با کابل به برق شهری وصل

نشان داده می شود و در پنجره UNIT WEIGHTوزن هر واحد نشان داده می شود و در

کرده اید ولی ترازو روشن نشد احتماال" کابل قطعی دارد و کابل را تعویض کرده و دوباره

پنجره  QUANTITYتعداد شمارش شده نشان داده می شود .

امتحان کنید  .در صورتیکه با هیچ کدام از این روش ها شروع نشد  ،لطفا" آن را جهت
سرویس به کیا سرویس ارسال کنید .

 )7روش انتقال اطالعات به کامپیوتر و پرینت :
این عملکرد در ویندوزXP ,2000, 98قابل اجرا میباشد

• :- HHHH-بر روی ترازو به منزله اضافه بار است  ،سریعا" مقدار اضافی رااز روی

ترازو را بوسیله کابل به کامپیوتر وصل کنید  ،ترازو را روشن کنید و کمی صبر کنید تا صفحه نمایش صفر شود .

ترازو بردارید .

کامپیوتر را به روش زیر تنظیم کنید :

• وزن نشان داده شده درصفحه نمایش مطابق وزنه روی کقه نباشد  :ترازو نیاز به کالیبریت

Start»»»All program »»» Accessories »»»Communication »»»Hyper

دارد .طبق دستور العمل مذکور ترازو را کالیبریت نمایید .

»»» connection Description »»» name (KEC ) »»»okپنجره »»»terminal
»»»Connect using (COM1)»»»ok »»»COM 1پنجره Connect to
3

4

