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 يكي اص كاهلتشيي ًوايطگشّاي GAMMA-07 C ًوايطگش هذل 

 .تَصيي ديجیتال هي باضذ كِ بشخي اص هطخػات آى دس ريل آهذُ است

 :هطخػات
  يٗ خط ٚ ذاِيزٛظ 16000( 1

 سطي )لاتُ زؼطيف(طػسز وس ٔ 255( 2

 ٟٛ٘اي ثاتريوأ ٚظٖ ذاِي ،ػسز  300( 3
 ٖٛيأىاٖ ٚاضز ٕ٘ٛزٖ حطٚف فاضسي زض ضٕاضٜ خالن وأ( 4

 زٛسط اخطازٛض ٚ ليٕر ٚاحس ٞط وساْ  حطف فاضسي( 15ف ٘ٛع واال )يأىاٖ زؼط( 5

 صيص حطٚف ٚ وّٕاذ فاضسي زض غفحٝ ٕ٘ايٕ٘ا( 6

 ٗ فطٔر چاج لثؽ تاسىَٛييأىاٖ زؼ( 7

 أُ: زطيّي، ذاٚض، ٘يساٖ ٚ غيطٜ.تطاي ا٘ٛاع ذٛزضٚٞا ض ( زؼطيف حك زٛظي8ٗ
 ()وٛچه ٚ تعضي ط فٛ٘ر چاجييأىاٖ زغ( 9

 ٚ آزضس ٚاحس زِٛيسي زض لثؽ تاسىَٛأىاٖ زؼطيف ٘اْ ( 10
 خان ٘طسٖ ساػر ٚ زاضيد تا لطغ تطق( 11
   Membrane سيوّ 32ثطز يو( 12
 ٚ أىاٖ زايح فاضسي ػاَ تٝ ويثطز وأديٛزطز( لاتّير ا13

 ٝير تط ثا٘يت 34400ٕٓ يٛزط تا سطػر ٔاوعيتٝ وأدازػاَ َ جٟر ايذ سطٛضخ( 14

 ٔيّيٖٛ ضً٘ تا ٚؾٛح ػاِي 16ايٙچLCD 800*480 (7  ،) صيغفحٝ ٕ٘ا( 15
 ( لاتّير زٙظيٓ ضً٘ ٔٙٛٞا تٝ غٛضذ زِرٛا16ٜ

 وأديٛزط ٘طْ افعاض زٛسطوطزٖ   Upgradeلاتّير ( 17
 LQ300 ٚ LQ350ازػاَ تٝ چاخٍطٞاي سٛظ٘ي  ( لاتّير18
 (PCL5)يا خطيٙسطٞاي ِيعضي ٔطاتٝ زاضاي خٛضذ خاضاِـُ ٚ ظتاٖ  HP2035  ٚHP1320ِيعضي  ٞاي(لاتّير ازػاَ تٝ چاخٍط19
 ف ٚ وس ٔطسطييضز ،ديٖٛ ذاظ، زاضياظ ٔٛاضز: وس واال، ضٕاضٜ وأ يطيالٖ ٌيت( 20

 فٛق اِؼازٜ لٛي ٕ٘ٛ٘ٝ زض ثا٘ي100ٝتيسي تا سطػر  24( A/Dٔثسَ آ٘اِٛي تٝ زيجيساَ )( 21
  Ω350ػسز ِٛزسُ  8ٚغُ ( 22
  ACٝ ِٛزسُ يِٚساغ زغص( 23
 ( جثطاٖ ساظي حطاضزي ازٛٔازيه ) غفط تاسىَٛ زض فػَٛ ٔرسّف زمطيثا ثاتر ٔي ٔا٘س ٚ اظ واِيثطٜ ذاضج ٕ٘ي ضٛز (.24
 µV/ Digit  0.1وٙٙسٜ  يرحساسير زمٛ( 25
  يساَ لٛيجيفيّسط آ٘اِٛي ٚ ز( 26
 تا زلر يه زٞٓ ظيٙٝ زٛظيٗظٖ ص ٚيٕ٘ا( 27

 ضايٍاٖ(ٔاٜ  6٘طْ افعاض وأُ تاسىَٛ زحر ٚيٙسٚظ جٟر اسسفازٜ اظ وأديٛزط )( 28
 OIML-R76-2ٔطاتك تا   ESD ٚ EMIزاضاي ٌٛاٞيٙأٝ آظٖٔٛ ( 29

 فطٔاٖ ذطٚجي ضِٝ )اذسياضي( 16زا 1( 30
 ( )اذسياضي(Scale Weighing 2سيسسٓ زٛظيٗ ٔسسمُ تٝ يه ٕ٘ايطٍط) 2( أىاٖ ٚغُ 31
 )اذسياضي( Encoder(أىاٖ زؼطيف ذطٚجي 32
 تطاي اضساَ اطالػاذ زض ٔسطاغٞاي تاال)اذسياضي( RS485(زاضاي خٛضذ 33
 )اذسياضي(  (10V , 4-20mA-0)أىاٖ زؼطيف ذطٚجي  (34
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 پیص ًیاصّا:

 ضسٜ ٚ يه ػسز ٕ٘ايص زازٜ اظ ضٚي غفحٝ ٕ٘ايص حصف  "--E--"خيغاْ  ،ٛزٖ ِٛزسُ تٝ زسسٍاٜ ٌأإ٘ٚغُ تا 

 ضٛز. ٔا٘ٙس ضىُ ظيط: ئ

 

 
 

 ستنیوات سیتٌظ
 .طزيغٛضذ ٔي خص  Menuس يسسٓ زٛسط وّيٕاذ سيٝ زٙظيوّ
 .ط ضا ٘طاٖ ٔي زٞسيص ٔٛاضز ظيٓ غفحٝ ٕ٘ايضا ٔي ظ٘  Menuس يوّ

 

 
 

 ضا تع٘يس. چحسٕر ٚ تطاي تاظٌطر تٝ غفحٝ لثُ وّيس فّص تٝ  ضاسرس فّص سٕر يوّجٟر ضفسٗ تٝ غفحٝ تؼس 
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  ٞاي فٛق ذاضج ٔي ضٛيس.Menu٘يع اظ ٞط يه اظ  Escتا ظزٖ وّيس 
ٚ يا تا اسسفازٜ اظ وّيسٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ ٔـٛضز ٘ظـط ضفسـٝ ٚ     ٓيس ٔسطازف تا آٖ ٔٙٛ ضا تع٘يسسي وّيتطاي ٚضٚز تٝ ٞط ٔٙٛ، تا

زه زه ٔٛاضز  حاَ تٝ زٛؾيح ٓ يضا ٔي ظ٘ 2س يٓ ساػر وّيتطاي زٙظ ٚ 1س يوّ ديط زاضييتطٛض ٔثاَ تطاي زغ .ضا ٔي ظ٘يٓ Enterوّيس 
 ٚ لطاض زاضسٗ زض غفحاذ فٛق ٔي خطزاظيٓ. Menuتا زٛجٝ تٝ ظزٜ ضسٖ وّيس فٛق 

 

 
  (Date)خ ين تاسیتٌظ -1

 

 ضا ٔي ظ٘يٓ.  Enterضفسٝ ٚ وّيس  1يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ  1س يوّ -
 

 
 
 ٓ وطزٜ ٚ تـا ظيضا زٙ سأَجسز   Enterوّيس ٓ ٚ سدس تا ظزٖيضا زٙظ أٜ  Enterسيتا ظزٖ وّٚ ضا ٚاضز وطزٜ  ضٚظثطز اتسسا يزٛسط و -

 .ٓيئي آ تيطٖٚ  Enterوّيس
 

 
 

اضـس ٚ تـا   وّيـس ا٘ػـطاف ٔـي ت    Escخان ٔي وٙيٓ. وّيس  Clearزض ٞط ٔطحّٝ اٌط اضسثاٞي زض ٚاضز ٕ٘ٛزٖ اػساز ضخ زاز زٛسط وّيس 
 تاظ ٔي ٌطزيٓ. Menuفططزٖ آٖ تٝ يه ٔطحّٝ لثُ يؼٙي غفحٝ 
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 (Time)ن ساعت یتٌظ -2

 

 ضا ٔي ظ٘يٓ.  Enterضفسٝ ٚ وّيس  2يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ  2س يوّ -
 

 
 
زض خاياٖ تا فطـطزٖ  ٓ وطزٜ ٚ ظيٝ ضا زٙيثا٘ مٝ ٚ سدسيزلزطزية ٝ ت Enterسيؤّسٛاِي ثطز اتسسا ساػر ضا ٚاضز وطزٜ تا ظزٖ يزٛسط و -

 .ٓييتيطٖٚ ٔي آ  Enterوّيس 
 

 
 

وّيـس ا٘ػـطاف ٔـي تاضـس ٚ تـا       Escخان ٔي وٙيٓ. وّيس  Clearزض ٞط ٔطحّٝ اٌط اضسثاٞي زض ٚاضز ٕ٘ٛزٖ اػساز ضخ زاز زٛسط وّيس 
 تاظ ٔي ٌطزيٓ. Menuفططزٖ آٖ تٝ يه ٔطحّٝ لثُ يؼٙي غفحٝ 
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 (Memory)وات حافظِیتٌظ هٌَي -3

 

 ضا ٔي ظ٘يٓ.  Enterضفسٝ ٚ وّيس  3يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ  3س يوّ -
 

 
 
 

 غفحاذ ظيط ظاٞط ٔي ضٛ٘س. Menuزض خٙجطٜ  3تا فططزٖ وّيس 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 كذ كاالف يتعش-3-1
ٚاضز ٔٙٛي ضا ٔي ظ٘يٓ(،  Enterضفسٝ ٚ وّيس  1خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ )يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ ٕاذ حافظٝيزض ٔٙٛي زٙظ 1 سيتا ظزٖ وّ

ضا ٔي   Enterوّيس ( سدس254زا  0 يٗٓ  )ػسزي تيوٙي ٔضلٕي ٔي تاضس ٚاضز  3 يه زا واال ٔي ضٛيٓ وس ضا وٝ يه ػسزف وس يزؼط
 ز. )ٔا٘ٙس ٔٙٛي ظيط( ضٛ ٗ وس ظاٞط ٔيئطتٛط تٝ اي واالظ٘يٓ، 
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ٗ، چـح ٚ ضاسـر حـطف    ييسٞاي فّص تاال، خـا ي( ٚ وٌّأا ويثطز تط ضٚي فاضسي وّيس 8دس ا٘سراب حطٚف فاضسي )ٚ س 1وّيس  تا ظزٖ
 اسسفازٜ    Clearسيٚ خان وطزٖ اظ وّ  Menuسّيجاز فاغّٝ اظ ويتطاي ا .  ي ضٚيٓٔيص حطف خ 15ٔٛضز ٘ظط ضا ا٘سراب وطزٜ ٚ زا 

يٛزط ٔسػـُ تـٝ   )الظْ  تٝ شوط اسر تطاي زايح حطٚف فاضسي اظ ويثطز وـأد  ضٛيٓ ذاضج ٔيثثر ٚ   Enterسيزض ا٘سٟا تا وّ .ٓئي وٙ
ٔي زٛا٘يٓ ليٕر ٚاحس )تط حسة ٚاحس زؼطيف ضسٜ وٝ ػٕٛٔا ويٌّٛطْ ٔي تاضس ( آٖ  2تا ظزٖ وّيس  (.زسسٍاٜ ٞٓ ٔي زٛاٖ اسسفازٜ ٕ٘ٛز

ضا ٔي زٛا٘يٓ زض ٘مطٝ چيٗ ٔطتٛط تـٝ ليٕـر    9زا  0اػساز ضا فطاض ٔي زٞيٓ سدس  2، ٚلسي وّيس واال ضا تٝ غٛضذ ضياَ زؼطيف وٙيٓ
 ذاضج ٔي ضٛيٓ. ESCضا ٔي ظ٘يٓ ٚ تا وّيس  Enterٚاحس لطاض زٞيٓ سدس وّيس 

 

 ( كاهیَى 311ًَْاي خاظ )یٍصى خالي كاهتعشيف  -3-2
، ٚاضز ضا ٔـي ظ٘ـيٓ(    Enterٚ وّيـس  ضفسـٝ   2)يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ ٕاذ حافظٝيزض ٔٙٛي زٙظ 2س يتا ظزٖ وّ
 ٓيضٛي ٔ ف ٚظٖ ذاِيئٙٛي زؼط

 

 
ـ ي ضا ٔـ  Enterوّيس  ٚ سدس ضٕاضٜ وأيٖٛ ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ تطاي ايجاز حطٚف فاضسي اظ وّيسٞاي جٟر زاض اسسفازٜ ٔي وٙيٓ  ٓ يظ٘

ـ ٚظٖ جس زٛاٖ ٔي ٗ غٛضذيط اغيضٛز زض ي ٖٛ ٔٛضز ٘ظط اٌط زض حافظٝ تاضس ظاٞط ٔيٚظٖ ذاِي وأ زض غـٛضذ ٚاضز   .س ضا ٚاضز ٕ٘ـٛز ي
 .ضٛزي ٖٛ ٔٛضز ٘ظط اظ حافظٝ حصف ٔيوأ ،وطزٖ غفط
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 پاك كشدى كل حافظِ  -3-3

ضا   Enterضفسـٝ ٚ وّيـس    3)يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ ٓئي ظ٘ ٓيٕاذ حافظٝ ٞسسيضا ٚلسي زض ٔٙٛي زٙظ 3 سيوّ
 . ٔي ظ٘يٓ(

 وُ حافظٝ خان ٔي ضٛز. Enterٚ سدس وّيس  43211ز خس اظ ٚاضز وطزٖ ػس
 

 ًَْاي خاظیپاك كشدى ٍصى خالي كاه -3-4

ضا   Enterضفسـٝ ٚ وّيـس    4)يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ ٓيٓ ٔي ظ٘يٕاذ حافظٝ ٞسسيضا ٚلسي زض ٔٙٛي زٙظ 4 سيوّ
 خـان   زسسٍاٜ اظ حافظٝتٝ طٛض وّي ٟٛ٘اي ذاظ ي، ٚظٖ ذاِي وأ Enterوّيس ٚ سدس 43211 خس اظ ٚاضز وطزٖ ػسز ضٔع. ٔي ظ٘يٓ(
 .ٔي ضٛز

 

 تعشيف كذ هطتشي -3-5

، ٚاضز ضا ٔـي ظ٘ـيٓ(    Enterضفسـٝ ٚ وّيـس    5)يا زٛسط وّيس ٞاي تاال ٚ خاييٗ تط ضٚي ٌعيٙٝ زض ٔٙٛي زٙظيٕاذ حافظٝ 5تا ظزٖ وّيس 
ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ. ٔطسطي ٔطتـٛط   Enter( سدس وّيس 254زا  0سزي تيٗ ٔٙٛي زؼطيف وس ٔطسطي ٔي ضٛيٓ. وس ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ )ػ

ــس      ــا ظزٖ وّيـــ ــٛز تـــ ــي ضـــ ــاٞط ٔـــ ــس ظـــ ــٗ وـــ ــٝ ايـــ ــي   Enterتـــ ــطٚف فاضســـ ــاب حـــ ــدس ا٘سرـــ  ٚســـ
حـطف خـيص ٔـي     15( ٚ وّيس فّص تاال، خاييٗ، چح ٚ ضاسر حطف ٔٛضز ٘ظط ضا ا٘سراب وطزٜ ٚ زـا  زسسٍاٜ ٌأا ثطزوّيس فاضسي وي 8)

)الظْ   ذاضج ٔي ضٛيٓ Enterاسسفازٜ ٔي وٙيٓ زض ا٘سٟا تا وّيس  Clearٚ خان وطزٖ اظ وّيس  menuفاغّٝ اظ وّيس ضٚيٓ. تطاي ايجاز 
 .ٞٓ ٔي ضٛز اسسفازٜ وطز(ٌأا تٝ شوط اسر تطاي زايح حطٚف فاضسي اظ ويثطز وأديٛزط ٔسػُ تٝ زسسٍاٜ 

 

 تعشيف حق تَصيي  -3-6
٘ٛع ذٛزضٚ ذاظ  7ٛع ذٛزضٚ ضا ٔطرع وٙيٓ ٚ ٔثّغ حك زٛظيٗ ضا زؼييٗ ٕ٘اييٓ. زسسٍاٜ تطاي ٘( ٚ خط ٓ تطاي ٞط زٛظيٗ )ذاِئي زٛا٘ي

وٝ ٔي زٛاٖ تطاي ٞط ٘ٛع ذٛزضٚ ٔثّغ خيص فطؼ حك زٛظيٗ ضا شذيطٜ ٕ٘ٛز. تطاي ايٗ واض تايسسي ٔطاحُ ظيـط ضا  ٘اْ ٌصاضي ضسٜ اسر 
 ا٘جاْ زٞيٓ:

Menu وّيس                   3)زؼطيف حك زٛظيٗ(                  وّيس6وّيس                          
 غفحٝ ظيط ٕ٘ايص زازٜ ٔي ضٛز. )تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ( 

 

 
 

ليٕر حك زٛظيٗ ٞط ذٛزضٚ وّيس ٔسٙاظط تا ضزيف آٖ ذٛزضٚ ضا ظزٜ ٚ ليٕر جسيس ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ تطٛض ٔثاَ تطاي زؼييٗ  تطاي زغييط
ضا   Enter وّيس ٚ حك زٛظيٗ ضا ٚاضز ٕ٘ٛز )سٝ ضلٓ سٕر چح حك زٛظيٗ وافي اسر(.  سدس ضا ظزٜ 4حك زٛظيٗ ذاٚض تايسسي وّيس 

 ٔي ظ٘يٓ.
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ظاٞط ٔي ضٛز وـٝ ٔـي    تٝ غٛضذ ٘مطٝ چيٗ ضا تع٘يٓ، ٔثّغ ٔطتٛط تٝ ذٛزضٚ ٔسفطلٝ زض ظيط آٖ 7زض ٔٛضز ذٛزضٚٞاي ٔسفطلٝ اٌط وّيس 
  آٖ ضا زغييط زاز ٚ سدس چاج ٌطفر.  Clearزٛاٖ تا وّيس

شوط اسر وٝ تطاي ٞط زٛظيٗ چٝ خط ٚ چٝ ذاِي يه تاض حك زٛظيٗ زضج ٔي ضٛز. تطاي زٛظيٗ ٞاي وأُ ) ضأُ خط ٚ ذـاِي (   الظْ تٝ
 . ٔثّغ حك زٛظيٗ ازٛٔازيه ٚاض زٚ تطاتط ذٛاٞس ضس

 

 چاپ كذّاي كاال -3-7

 وّيـٝ وـسٞا    ( غٛضذ ٘ياظ تا ظزٖ وّيس )ٚ زض  ٔي زٛاٖ وسٞاي واالٞاي زؼطيف ضسٜ ضا زيسزض لسٕر حافظٝ  7تا ا٘سراب ٌعيٙٝ 
 چاج ٕ٘ٛز.( ضا 254زا  0)
 

 چاپ كذّاي هطتشي -3-8

وّيـٝ وـسٞا    ( غٛضذ ٘ياظ تا ظزٖ وّيس )ٔي زٛاٖ وسٞاي واالٞاي زؼطيف ضسٜ ضا زيس ٚ زض زض لسٕر حافظٝ   8تا ا٘سراب ٌعيٙٝ 
 چاج ٕ٘ٛز.( ضا 254زا  0)
 

 كاهپیَتش حافظِ بِ اطالعات اسسال -3-9

ضا ٘ػة ٔي وٙيٓ سدس Receive All Memory ٕٞطاٜ زسسٍاٜ ٌأا تط٘أٝ CDفظٝ تٝ وأديٛزط اظ اجٟر ا٘سماَ اطالػاذ ح
ايجاز ٔي ضٛز حاَ تا ضاٜ ا٘ساظي ايٗ تط٘أٝ ٚ زٙظيٕاذ خٛضذ  Desktopتط ضٚي  Gamma07 DataBaseيه آيىٖٛ تا ٘اْ 

ضا ٔي ظ٘يٓ ٚ وأديٛزط ضا زض حاِر آٔازٜ تاش زضيافر اطالػاذ لطاض ٔي زٞيٓ.   setport( وّيس Baudrate,Comسطياَ آٖ )
زض لسٕر حافظٝ زسسٍاٜ ٌأا اطالػاذ زٛظيٗ تٝ غٛضذ زه تٝ زه تٝ وأديٛزط ا٘سماَ خيسا ٔي وٙس )ٞط ٔمساض  9سدس تا ظزٖ وّيس 

  38400طػر ا٘سماَ ـطيٗ سٝ شوط اسر وٝ تاالزطػر ا٘سماَ سطيؼسط ا٘جاْ ٔي ٌيطز الظْ تـتيطسط تاضس س  Baudrateسطػر 
 ٔي تاضس( 

اظ شذيطٜ ٔي ٌطززوٝ ٔي زٛا٘يس آٖ ضا زض ٞط تط٘أٝ تا٘ه اطالػازي  Text  زض وأديٛزط تٝ غٛضذ يه فايُ اطالػاذ زضيافر ضسٜ
 ٕ٘ائيس.  Importٚ...( Excel  ،Access  ،SQL Serverلثيُ )اظ لثيُ 
طٜ اطالػاذ تٝ غٛضذ ٔاٞيا٘ٝ ٔي تاضس زا زض ٔٛلغ ذطاتي ٘اٌٟا٘ي زسسٍاٜ حسالُ اطالػاذ ضٕا اظ تيٗ تٟسطيٗ حاِر شذي**خيطٟٙاز: 

 تطٚز.
 ا٘سماَ اطالػاذ فمط اظ زسسٍاٜ ٌأا تٝ وأديٛزط )جٟر تايٍا٘ي( أىاٖ خصيط ٔي تاضس ِصا زض حفظ اطالػاذ ذٛز وٛضا تاضيس.*زصوط: 

 
 

 چاپ كاهیَى ّاي خاظ -3-11
زض غفحٝ ٔٙٛي حافظٝ اطالػاذ وأيٖٛ ٞاي ذاظ )ضٕاضٜ ٚ ٚظٖ ذاِي( ٕ٘ايص زازٜ ٔي ضٛزوٝ ٔي زٛا٘يس تا ظزٖ  0س تا ظزٖ وّي

 ( آٟ٘ا ضا چاج ٕ٘ائيس.) وّيس خطيٙر
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 (Print Format)هٌَي  فشهت چاپ  -4

 

 
 

 
 

 ، پیص فشؼ(defaultفعال )  چاپ تیتش دس قبؽ باسكَل  -4-1
ؽ ٔي تاضس ٚ زض غٛضزيىٝ لثؽ لثال چاج ضسٜ تاضس ٚ ٘ياظي تٝ زيسط ٘ساضسٝ تاضس تا فططزٖ ثزازٖ زيسط تط ضٚي لايٗ آيسٓ جٟر لطاض 

 ٔي زٛا٘يٓ آٖ ضا غيطفؼاَ ٕ٘اييٓ. Enter تا وّيس ٚ سدس وّيس فّص چح ٚ يا ضاسر ٚ سدس 1وّيس 
 
 

 Small 1 (Default)فًَت چاپ  -4-2
لطاض زاضز ٚ تا ظزٖ وّيس  Small1،Small2  ،Large1 ،Large2ي تاضس ٚ زض چٟاض حاِر ايٗ آيسٓ تطاي زغييط لطط چاج حطٚف ٔ

 ٚفّص چح ٚ ضاسر لاتُ زغييط ٔي تاضس. 2
 

 

 1(Default)تعذاد دفعات چاپ قبؽ   -4-3
ضاسر سٕر  ٚ سدس فّص 3ودي ٔي تاضس ٚ تطاي زغييط آٖ تا ظزٖ وّيس  5آيسٓ فٛق جٟر زىطاض وطزٖ لثؽ ٚ زض اغُ زؼساز ودي زا 

           ٖ  يـيٗ ضـسٜ ثثـر    ؼٔـٛضز ز  Enter وّيـس  تطاي ظياز وـطزٖ ٚ فّـص چـح تـطاي وـٓ وـطزٖ زؼـساز آٖ ٔـي تاضـس ٚ زض خايـاٖ تـا ظز
 ٔي ٌطزز.
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 (Default)فشهت قبؽ باسكَل     استاًذاسد  -4-4
ٚ ٘ٛع زِرٛاٜ  2اسسا٘ساضز، ٘ٛع  ٚ سدس فّص چح ٚ ضاسر ٔي زٛا٘يس ٔٛاضز 4جٟر ا٘سراب يىي اظ حاالذ لثؽ تاسىَٛ تا ظزٖ وّيس 

 ثثر ٕ٘ايس. Enterضا وٝ زض ظيط آٔسٜ ا٘سراب ٕ٘ٛزٜ ٚ سدس تا وّيس 
 
 

 2لثؽ:                              ٘اْ ٚاحس زِٛيسي                                     
 ش. وأيٖٛ واال زاضيد ساػر ٚظٖ 
 12345 سية ظٔيٙي 1385/03/10 9:50 14540 خط

    14:37 3450 ذاِي
     11090 ذاِع

 آزضس ٚاحس زِٛيسي 

 فشهت چاپ استاًذاسد 
 

 
 3لثؽ:          ٘اْ ٚاحس زِٛيسي                                                         

 ٚظٖ  ش. وأيٖٛ زاضيد ساػر
 14540 خط 12345 1385/03/10 9:50

 3450 ذاِي   14:37

 11090 ذاِع ٙيسية ظٔي  

 آزضس ٚاحس زِٛيسي 

 فشهت چاپ ًَع دٍم
 

 

 تعشيف فشهت دلخَاُ -4-5

ط ػُٕ يك ظيتٝ طط Enter وّيس )غفط( ٚ ظزٖ ٚ خس اظ ٚاضز وطزٖ ضٔعٚاضز ٔٙٛي زؼطيف فطٔر زِرٛاٜ چاج لثؽ ضسٜ  5تا ظزٖ وّيس 
 .ٓيوٙي ٔ

 

 
 



03 

 

سٜ ضسٜ وٝ تٝ ٔؼٙي چاج ٘ٛع واال يز 1 ٚ 15 ػسز  kala  ،2ط وّٕٝيَ ظػسز سطط ٚ سسٖٛ زضج ضسٜ اسر تٝ طٛض ٔثا 2سٓ يط ٞط آيظ
 .تاضسي واغص ٔ 15ٚ سسٖٛ  1زض سطط 

 .ط زازييسٓ ضا زغيزٛاٖ سطط ٚ سسٖٛ ٞط آي ٔ  Enterوّيس تا ظزٖ
 
  truck ٖٛيضٕاضٜ وأ -
   kala ٘ٛع واال -
   date  زاضيد -
    timef ساػر خط -
   timee ساػر ذاِي -
   wf  ٖ خطٚظ -
  we ٚظٖ ذاِي -
   wn ٚظٖ ذاِع -

 .تاضسي ٔ  (د، ساػر ٚ ٚظٖيخالن، ٘ٛع واال، زاض .ش) طيجاي چاج وّٕازي ٘ظ آذط Enter وّيس ر تا ظزٖيزض ٟ٘ا
 Truck ضٕاضٜ خالن

 Kala  ٘ٛع واال 
 date  زاضيد 

 time  ساػر 
 weight  ٚظٖ 

truck kala date time weight 
  01  20       32      45        55 

 
 هطخػات ٍاحذ تَلیذي -4-6

 سساي چاج لثؽ تاسىَٛ زؼطيف ٕ٘ٛز.حطف( ضا زض ات 25ٔي زٛاٖ ٘اْ ٚاحس زِٛيسي )حساوثط  6تا فططزٖ وّيس 
 ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘سراب حطٚف فاضسي  2ٚ  1زٚ آيسٓ زؼطيف ٘اْ ٚ زؼطيف آزضس ظاٞط ٔي ضٛ٘س وٝ تا فططزٖ وّيس  6تا فططزٖ وّيس 

 زٛا٘يس آٟ٘ا ضا زؼطيف وٙيس.ٔي 
 

 (Default)فاغلِ خالي باالي قبؽ  -4-7
 فاغّٝ تطاي چاج لثؽ ايجاز ٕ٘اييس.  ,ذط اظ تاالي غفحٝ 9زض ٔٙٛي ٘حٜٛ چاج ٔي زٛا٘يس زا  7تا فططزٖ وّيس 

 يسٓ تطاي چاج غحيح ٔٛاضز زض لثؽ اظ لثُ چاج ضسٜ ٔي تاضس.آاسسفازٜ تيطسط اظ ايٗ 
 

 (Default)تَصيي دٍم: ًاقع ًحَُ چاپ  -4-8
 ٘الع ٚ يا وأُ( ٔطرع ذٛاٞس ضس.٘حٜٛ چاج زٛظيٗ زْٚ ) 8تا ا٘سراب ٌعيٙٝ 

 چاج ضسٜ زٚتاضٜ چاج ٘رٛاٞس ضس. چاج ٘الع يؼٙي زض چاج لثؽ تاسىَٛ )زٛظيٗ زْٚ وأيٖٛ زىطاضي( آيسٓ ٞاي لثّي
 ، لثؽ زْٚ وأُ چاج ٔي ضٛز.زض حاِر وأُ

 

 (Default): فعال خشٍج قبؽ-4-9

 ايٗ ٌعيٙٝ فمط زض خطيٙسط سٛظ٘ي واضتطز زاضز زضغٛضذ فؼاَ تٛزٖ خس اظ چاج لثؽ واغص ضا تيطٖٚ ٔي زٞس.
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 (Default) 000: طَل غفحِ -4-11

ص ٕ٘ائيس )واغ Enterضا ٚاضز ٚ سدس    ( 127زا  0ضا فطاض زٞيس ٔمساضجسيس )تيٗ  0وّيس زض خطيٙسط ٞاي سٛظ٘ي تطاي زغييط ايٗ آيسٓ 
A4  = 127.) 

واغص تٝ ا٘ساظٜ وافي تيطٖٚ زازٜ ضٛز. زض غٛضذ  ،ٜ اظ واغص ضَٚ ايٗ ػسز ضا تٝ ٌٛ٘ٝ اي زٙظيٓ ٕ٘ائيس وٝ خس اظ چاجزض غٛضذ اسسفاز
اسسفازٜ اظ واغص غيط ضَٚ آٖ  ضا غفط زٙظيٓ ٕ٘ائيس.خس اظ زغييط ايٗ آيسٓ ٔي تايسر خطيٙسط يه تاض فاضسي ضٛز زا ٔمساض جسيس ػُٕ 

 ٕايس.٘
لطاض  1ايٗ ػسز ضا تط ضٚي  A5ايٗ ػسز ضا تط ضٚي غفط ٚ تطاي چاج تط ضٚي واغص  A4تطاي چاج تط ضٚي واغص زض خطيٙسطٞاي ِيعضي 

 ٔي زٞيٓ.
 

 ًَع چاپگش -4-11
فؼاَ ٔي  حاِر زغييط 1ا٘سراب ٘ٛع چاخٍط )سٛظ٘ي يا ِيعضي( اظ ططيك ايٗ لسٕر ا٘جاْ ٔيطٛز. تٝ ايٗ غٛضذ وٝ تا فطاض زازٖ ػسز 

 ضا ٔي ظ٘يٓ.  Enterٚ چح ٌعيٙٝ ٔٛضز ٘ظط ضا ا٘سراب وطزٜ ٚ سدس  رضٛز ٚ تا اسسفازٜ اظ وّيس ٞاي ضاس
 

 تعذاد بشگ چاپ قبؽ -4-12
 ايٗ آيسٓ فمط تطاي خطيٙسطٞاي ِيعضي ٔي تاضس ٍٞٙاْ چاج لثؽ تٝ زؼساز ايٗ ٌعيٙٝ تطٌٝ چاج ٔي ضٛز. 

 ضا تع٘يس. Enterٚ سدس تا وّيس فّص چح ٚ ضاسر آٖ ضا زٙظيٓ ٚ سدس وّيس ضا ظزٜ  2تطاي زغييط ايٗ ٌعيٙٝ وّيس 
ٍٞٙاْ چاج لثؽ زؼساز آٖ سٛاَ ٔي ٌطزز ٚ ٔي زٛا٘يس زؼساز زِرٛاٜ ضا ٚاضز ٚ تٝ ٕٞاٖ زؼساز واغص  0زض غٛضذ زٙظيٓ ايٗ ٌعيٙٝ ضٚي 

 چاج وٙيس.
 
 

 ًحَُ چاپ گضاسش -4-13
ٍٙاْ ٌعاضش ٌيطي زٕاْ ٌعاضش تٝ غٛضذ ذط تٝ ذط ٔا٘ٙس ضىُ ظيط ٌعاضش ٌطفسٝ ٔي تا زٙظيٓ ايٗ ٌعيٙٝ تط ضٚي زه ذط زض ٞ

 ضٛز.

 
ذاِع              وااللثؽ              زاضيد              وأيٖٛ             خط              ساػر              ذاِي              ساػر                

--------------------------------------------------------------------------------------------  
ٔاسٝ            00044             09:58             00999          09:40          01043          11ب111          21/11/93          00001  
سيٕاٖ          01000             18:58             01000          15:34          02000          11ب758          15/04/94          00002  
ٔاسٝ            00044             09:58             00999          09:40          01043          11ب111          21/11/93          00003  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 تا زٙظيٓ ايٗ ٌعيٙٝ تط ضٚي وأُ ضىُ ٌعاضش تٝ غٛضذ ظيط ٔي ضٛز.

 11ب111وأيٖٛ:                                    21/11/93                        09:40     01043خط                                 00001لثؽ : 
 )ضياَ(                   ٔطسطي:                         حك زٛظيٗ:                               00999ذاِي                                                
 واال:       ٔاسٝ             في:                وُ:                        )ضياَ(                 00044ذاِع                                              

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 11ب758وأيٖٛ:                                    15/04/94                        15:34     02000خط                                 00002لثؽ : 

 حك زٛظيٗ:                          )ضياَ(                ٔطسطي:                                 01000ذاِي                                                
          )ضياَ(        وُ:                           في:                سيٕاٖواال:                        01000ذاِع                                              
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زؼسازچاج لثؽ ضٚي ٞط تطي ضا ٔطرع ٔي وٙس ٚ ايٗ ٌعيٙٝ )زؼساز تطي چاج لثؽ(زؼساز تطٌٝ  )زفؼاذ زىطاض چاج لثؽ( 3ٌعيٙٝ *تزكش: 

 ٞا ضا ٔطرع ٔي وٙس.

 
 

 (Serial Port) لايست سشَن سشعت پیتٌظ -5

   Menuس يوّ -
  5س يوّ -

ٔمساض زؼطيف ضـسٜ زض   .ٓيس ٔي وٙييزا Enterوّيس  اَ ضا ا٘سراب وطزٜ ٚ تايضذ سطٛس فّص سٕر ضاسر ٚ چح سطػر خيوّ 2ّٝ يتٛس
 ٔي تاضس. n,8,1,4800زسسٍاٜ ٞا ٔؼٕٛال 

Boud rate : 1200,2400,4800,9600,19200,38400 Bps 
Pority : n(none) 
bit : 8 
Stop bit : 1 

 
 

 (Configuration) دستگاُن پاساهتشّاي یتٌظ -6

 

 
 
 

1- Capacity: 0-999999 
آٔـسٜ وـٝ ٘طـا٘ٝ     - - - - -لطاض زازٜ ٔي ضٛز وٝ تيطسط اظ ايٗ ٔمساض ػالٔـر   61000زٗ  60ظطفير تاسىَٛ ٔثال تطاي تاسىَٛ 

OverLoad .ضسٖ تاسىَٛ ٔي تاضس 

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

ضا غـفط ٚ   2/5يؼٙـي وٕسـط اظ    ويّٛ ٕ٘ايص زازٜ ٔي ضـٛز  5ويّٛ،  5زسسٍاٜ  5زلر زسسٍاٜ ضا زؼييٗ ٔي وٙس ٔثال تا لطاض زازٖ ػسز 
 ٕ٘ايص ٔي زٞس. 5ط اظ آٖ ضا تيطس

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

 A/Dٔياٍ٘يٗ زؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي زيجيساَ اظ 
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4- Dual Range: 
تاسىَٛ زض ٍٞٙاْ تاض ٌطفسٗ زا سمف ايٗ ٚظٖ ثثر ضسٜ  ٌسسطٜ وطزٖ ٕ٘ايطٍط، تٝ ايٗ غٛضذ وٝ ٚظ٘ي وٝ زض ايٗ ٌعيٙٝ ثثر ٔيطٛز 2

 ٘طاٖ ٔي زٞس. Disp Divٔي زٞس ٚ اظ آٖ ٚظٖ تٝ تاال ضا تا ٕٞاٖ ٔمساض  ٕ٘ايص Disp Div٘ػف 
زٙظيٓ ٔيىٙـيٓ، زض ايـٗ    20ضا  Disp Divٚاضز ٔيىٙيٓ ٚ  20000ضا  Dual Rangeزٙي ٔا ػسز  60تطاي ٔثاَ تطاي يه تاسىَٛ 

 ٘طاٖ ٔيسٞس. 20تٝ تاال ضا تا ظيٙٝ  20000ٚ اظ  10ضا تا ظيٙٝ  20000حاِر تاسىَٛ ٔا اظ ٚظٖ غفط زا 

 
5- Power Up Zero 

 ايٗ ٌعيٙٝ اٌط ضٚي فؼاَ زٙظيٓ ضٛز ٍٞٙاْ ضٚضٗ ضسٖ زسسٍاٜ ٚظٖ ٔا٘سٜ ضٚي تاسىَٛ تٝ ٞط ٔمساض وٝ تاضس غفط ٔي ضٛز.
 

6- Zero Set: 0-999999 
 اٖ غفط ٕ٘ٛز.ضا ٕ٘ي زٛ 200kgلطاض زازٜ ضٛز تيطسط اظ  200تاظٜ اي وٝ زض آٖ ٔي زٛاٖ ٚظٖ ضا غفط ٕ٘ٛز. يؼٙي اٌط 

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

وٝ زض غٛضذ ٚجٛز زاضسٗ تط ضٚي تاسىَٛ غفط ٔي وٙس ايٗ واض تطاي آٖ اسر وٝ ٚظٟ٘ـاي تسـياض ٘ـاچيع اظ     Disp Divؾطيثي اظ 
 ضٚي تاسىَٛ حصف ضٛ٘س ٚ زض ا٘ساظٜ ٌيطي زذاِر ٘ىٙٙس.

 
8- Point: 0-1-2-3-4-5 

 ((2.1)يؼٙي يه ضلٓ اػطاض  1ي تاضس ٔثال )ٔحُ لطاض ٌطفسٗ اػطاض ٔ اػطاض٘مطٝ 

 
9- X10 Resolution 

 1ٞاي تاالي  Disp Divويّٛ ( زض  1٘طاٖ زازٖ ػسز ضيع ) ظيٙٝ 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 .اسرزلر تٟسط تٝ ٔؼٙي ا٘سراب  ٭

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

 (Calibration)َى  یبشاسیهٌَي كال -7
   Menuس يوّ -

 7س يوّ -

 .ٗ ٔٙٛ ٔرػٛظ افطاز ٔسرػع ٘ػة تاسىَٛ ٔي تاضسيا
 .ٓيٛٔي ضٗ ٔٙٛ  ايٚاضز   Enterسيوّ خس اظ ٚاضز وطزٖ ػسز ضٔع ٚ ظزٖ

 

 
 

 ٔي ضٛز . ٗ ٔطحّٝ ٚظٖ ٔطزٜ غفطيٓ .زض ايضا ٔي ظ٘  1س يتاسىَٛ ضا ذاِي وطزٜ ٚ وّ
 ٓ .يضا ظزٜ ٚ ٚظ٘ٝ اسسا٘ساضز ضا ضٚي غفحٝ ٔي ٌصاض 2س يوّ
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ك ا٘جـاْ  يـ ٓ زليٓ زٙظـ يٗ ٔـي زـٛا٘  ييسٞاي فّص تاال ٚ خايزٛسط وّ .ٓيضا ٔي ظ٘ Enterس يوّ ثطز ٚاضز وطزٜ ٚ سدسيػسز ٚظٖ ضا تا و
 .زؼييٗ ذٛاٞس ضس ALPHA سزا ٕٞاٖ ػيٖٛ يثطاسية واِيؾط .ٓيزٞ

 .ٓيضٛي ذاضج ٔ Esc سيتا وّ

وـاِيثطٜ   Alphaياززاضر ضٛز تؼّر آ٘ىٝ اٌط ٔطىّي خيص تيايس تا ٚاضز وطزٖ ٔجسز ػـسز   Alphaخس اظ ازٕاْ واض تٟسط اسر ػسز 
 لثّي اػٕاَ ٔي ٌطزز.

 
 

 (Change Password)تغییش پسَسد  -8
 ضا زغييط زٞيس. 6ٚ  7ٙٛٞاي زض ايٗ ٔٙٛ ٔي زٛا٘يس خسٛضز ٔطتٛط تٝ ٔ

 
 

9- Auto Power Off 
 زليمٝ زغييط ٚظ٘ي ٘ساضسٝ تاضس زػاٚيطي ٔٙسرة تٝ غٛضذ ٔسٛاِي ٕ٘ايص زازٜ  2تا فؼاَ وطزٖ ٌعيٙٝ اساليسض اٌط تاسىَٛ تٝ ٔسذ 

 ٔي ضٛز.
 زازٜ ٔي ضٛز.زليمٝ زغييط ٚظ٘ي ٘ساضسٝ تاضس ساػر ٕ٘ايص  2تا فؼاَ وطزٖ ٌعيٙٝ ساػر اٌط تاسىَٛ تٝ ٔسذ 

 آٔازٜ تٝ واض تالي ٔي ٔا٘س ٚ غفحٝ ٕ٘ايص ذأٛش ٕ٘ي ضٛز.تا ا٘سراب ٌعيٙٝ غيط فؼاَ زسسٍاٜ تٝ حاِر 
 
 

 (Serial Formatفشهت اسسال )-11
 

 ٔطاتك تا تطذي اظ ٘طاٍ٘طٞاي زٛظيٗ اسسا٘ساضز RS232٘حٜٛ زٙظيٓ اضساَ اطالػاذ اظ ططيك خٛضذ 
 

 ٘اْ زسسٍاٟٞاي ٔٛجٛز:
Gamma07                                      TEC 1500 
Alpha                                     TSM 8000 
TB                                         Cardinal 
LD 5218                                          Schenck 
Yahua                                           PU-800 
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 ( Set Colorsتٌظین سًگ )-11

ضا تٝ زِرٛاٜ ذٛززاٖ زغييط زٞيس ٚ يا اظ لسـٕر اٍِٛٞـاي خـيص     زٛسط ايٗ ٌعيٙٝ ضٕا ٔيسٛا٘يس ضً٘ ٔٙٛ ٞا زض جاٞاي ٔرسّف زسسٍاٜ
 فطؼ زسسٍاٜ اسسفازٜ ٕ٘اييس.

Upper Background 

 
Lower Background 

 

 
 

Main Font Color 

 
Menu Font Color 

 
Edit color 

 
Select Color 
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 كاسكشد اپشاتَسي
 

ٕٞچٙيٗ وأيٟٛ٘اي ذاظ ضا زٛظيٗ ٕ٘اييس وـٝ ضـطح آٖ زض   يس وأيٖٛ ذاِي، خط اسسفازٜ اظ ايٗ سيسسٓ تط ضٚي تاسىِٟٛا ٔي زٛا٘جٟر 
 ظيط آٚضزٜ ضسٜ اسر.

  Setفاضسي ٕ٘اييس )زض خطيٙسطٞاي ِيعضي احسياجي تٝ ظزٖ وّيس  Setٕٝ ضا تا ظزٖ زو سٛظ٘ي زصوط: لثُ اظ ضطٚع واض تٟسط اسر خطيٙسط
 ٕ٘ي تاضس(.

 

 تَصيي كاهیَى خالي -1
 زض ايٗ حاِر وأيٖٛ ذاِي تط ضٚي تاسىَٛ لطاض ٔي ٌيطز ٚ تا ظزٖ وّيس وأيٖٛ ذاِي 

 غفحٝ تػٛضذ ظيط ظاٞط ٔي ضٛز.

 

 
 

يسٞاي فّص چٟاض ٕٞچٙيٗ ٔي زٛا٘يس خس اظ ٚاضز وطزٖ زٚ ضلٓ اَٚ تا وّ ٚ ٕ٘اييس أيٖٛ ضٕاضٜ وأيٖٛ ٔٛضز ٘ظط ضا ٚاضزٔماتُ وّٕٝ و
اظ حطفٟاي سٕر چح غفحٝ تطاي خالن ذٛزضٚ الساْ ٕ٘اييس ٚ سدس سٝ ضلٓ آذط خـالن ذـٛزضٚ ضا ٚاضز   جٟر ٘سثر تٝ ا٘سراب يىي 

 ضا تع٘يس. Enterٕ٘ٛزٜ ٚ وّيس 
 زض ايٗ حاِر غفحٝ تػٛضذ ظيط ٕ٘اياٖ ٔي ٌطزز.

 

 
 

 ٖ ــٛضذ ظز ــٛق زض غـــ ــفحٝ فـــ ــوّ زض غـــ ــاٞط     Enter سيـــ ــط ظـــ ــفحٝ ظيـــ ــسٜ ٚ غـــ ــطٜ ضـــ ــاذ شذيـــ  اطالػـــ
 ٔي ٌطزز.
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وٝ ٔي زٛا٘يس زض غٛضذ ٚاضز وطزٖ حك زٛظيٗ ٔٛاضز فٛق )زض غفحٝ .... زٛؾيح زازٜ ضسٜ اسر( تا فططزٖ وّيس ٔسٙاظط تا آٖ ٔمـساض ضا  
 اظ غفحٝ ذاضج ضٛيس. Enter سيوّ ٚاضز ٚ ثثر ٕ٘اييس ٚ زض غيط ايٙػٛضذ تا ظزٖ ٔجسز

 ضا تع٘يس ( )  زوٕٝ خطيٙر ٔي زٛا٘يس تط ضٚي غفحٝ ظيطزض غٛضزيىٝ ترٛاٞيس خطيٙر تٍيطيس 

 
 غفحٝ حك زٛظيٗ ٔٛاضز فٛق ضا زىطاض ٕ٘اييس زا خطيٙر ٌطفسٝ ضٛز.سدس تا آٔسٖ 

 چاج وٙيٓ ٚ زض غٛضذ ػسْ زٕايُ تٝ چاجٔجسزا آٖ لثؽ ضا  Enterزض ايٗ لسٕر زض غٛضذ زٕايُ ٔي زٛا٘يٓ تا ظزٖ وّيس 

 اظ تط٘أٝ ذاضج ضٛيٓ. Escٔي زٛا٘يٓ تا ظزٖ وّيس 
 
 

 تَصيي كاهیَى پش -2
)زـٛظيٗ وـأيٖٛ    1ٔٛاضز ضا ٔا٘ٙـس آيـسٓ    زض ايٗ حاِر وأيٖٛ خط ضا تط ضٚي تاسىَٛ لطاض زازٜ ٚ تا ظزٖ وّيس وأيٖٛ خـط  

 ذاِي( زىطاض ٕ٘اييس.
 
 

 خالي تَصيي كاهیَى پش ٍ -3
سـدس ا٘جـاْ    ٚ زض غٛضزيىٝ ترٛاٞيس خطيٙر خط ٚ ذاِي ضا تا ٞٓ تٍيطيس ٔي زٛا٘يس تا ا٘جاْ يىي اظ زٚ ٔطحّٝ فٛق ٚ شذيـطٜ اطالػـاذ  

 خطيٙر لثؽ ضا وأُ زضيافر ٕ٘اييس. ،ٔطحّٝ تؼسي
 ٔي ضٛيس. ذاضج Enterٔي زٞيس ٚ تا ظزٖ وّيس  ْتطٛض ٔثاَ وأيٖٛ ذاِي ضا ٚظٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔطاحُ آٖ ضا ا٘جا

زْٚ ٕٞـيٗ  سدس تا ٚاضز وطزٖ وأيٖٛ خط ٚ زازٖ ضٕاضٜ آٖ ٚ ا٘جاْ ٔطاحُ آٖ لثؽ وأُ ضسٜ ٚ تا ظزٖ زوٕٝ خطيٙر تط ضٚي ضىُ 
 لثؽ تطٛض وأُ خطيٙر ٔي ضٛز. لسٕر،

 
 چاپ هجذد قبؽ رخیشُ ضذُ -4

 ٕ٘ايص زازٜ ٔي ضٛز. LCDٛضز ٘ظط ضٚي غفحٝ لثؽ ٔ ٚ ٓيظ٘ يضا ٔ Enter سيوّ ضا ٔي ظ٘يٓ ضٕاضٜ لثؽ ضا ٚاضز وطزٜ ٚ 1وّيس 
ٔـي   ٔجسزا آٖ لثؽ ضا چاج وٙيٓ ٚ زض غٛضذ ػسْ زٕايُ تـٝ چـاج   Enterزض ايٗ لسٕر زض غٛضذ زٕايُ ٔي زٛا٘يٓ تا ظزٖ وّيس 

 اظ تط٘أٝ ذاضج ضٛيٓ. Escزٛا٘يٓ تا ظزٖ وّيس 
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 شيیالى گیب

 .ط ضا ٘طاٖ ٔي زٞسظيٛاضز ص ٔيغفحٝ ٕ٘ا .ٓيضا ٔي ظ٘  9 سيوّتطاي تيالٖ ٌطفسٗ 
 

 
 

 بیالى اص كذ كاال -1
 غفحٝ ظيط ٘طاٖ زازٜ ٔي ضٛز. 1تا ظزٖ وّيس 

 

       
 

زض خاييٗ غفحٝ سٕر  Enter سيوّ اضيد ٚ ظزٖتا زؼييٗ زٔي زٛا٘يس زاضيد ٔٛضز ٘ظط ضا ٚاضز ٕ٘اييس  Clearزض ايٗ لسٕر تا ظزٖ وّيس 
 غفحٝ ظيط ظاٞط ٔي ضٛز. Enter سيوّ ٔٛضز ٘ظط ٚ ظاٞط ٔي ضٛز ٚ تا ظزٖ وس واالي (…)چح 

 

 
 
 

 زؼساز آٔاض ٚظٖ ضسٜ وس واالي ٔٛضز ٘ظط ٘طاٖ زازٜ ضسٜ ٚ تا ظزٖ ٔجسز 1خطيٙر آٟ٘ا ٌطفسٝ ٔي ضٛز ٚ ظزٖ وّيس  Enterتا ظزٖ وّيس 
 ذاضج ٔي ٌطزز. Enter وّيس

 

 بیالى اص كاهیَى خاظ -2
ٔي زٛا٘يس زاضيد ٔٛضز ٘ظط ضا  Clearزض ايٗ لسٕر تا ظزٖ وّيس ظاٞط ٔي ضٛز ٚ  1د ٔٛضز غفحٝ اي ٔا٘ٙس غفحٝ زاضي 2تا ظزٖ وّيس 
 غفحٝ ٚاضز وطزٖ ضٕاضٜ وأيٖٛ ظاٞط ٔي ضٛز. Enterوّيس تا ٚاضز وطزٖ زاضيد ٚ ظزٖ ٚاضز ٕ٘اييس 

 غفحٝ تٝ غٛضذ ظيط ظاٞط ٔيطٛز. Enter وّيس تا ٚاضز وطزٖ ضٕاضٜ وأيٖٛ ٚ سدس
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 خطيٙر ضا زضيافر ٕ٘ٛز. Enterآٔاض ضا ٔالحظٝ ٕ٘ٛز ٚ تا ظزٖ وّيس  1ٔي زٛاٖ تا ظزٖ وّيس  1ٓ ٔا٘ٙس آيس
 

 بیالى اص تاسيخ -3
)زض غٛضزيىٝ خطيٙسط  Enter وّيس ٔي زٛا٘يس ٔٛاضز ضا يه تٝ يه تا ظزٖ Enter وّيس ٚ تا ٚاضز وطزٖ زاضيد ٚ ظزٖ 3تا ظزٖ وّيس 

 ذأٛش تاضس( ٔالحظٝ ٕ٘ٛز.
 خطيٙر ٌطفسٝ ٔي ضٛز. ،ضذ ضٚضٗ تٛزٖ خطيٙسطٚ زض غٛ

 

 بیالى اص سديف -4
 غفحٝ تػٛضذ ظيط ظاٞط ٔي ضٛز. 4تا ظزٖ وّيس 

 

 
 
 

ٔي زٛا٘يس ضزيف خيص فطؼ ضا خان ٚ ضزيف ٔٛضز ٘ظط ضا ٚاضز ٕ٘اييس سدس تا  Clearجٟر زغييط زازٖ ضزيف ٔٛضز ٘ظط تا ظزٖ وّيس 
 خطيٙر ٌطفسٝ ٔي ضٛز. Enter وّيس ظزٖ

 ٘ثايس اظ آذطيٗ ػسز ضزيف تٝ حافظٝ سدطزٜ ضسٜ تيطسط تاضس.  "زا ضزيف" ي ػسزٔمساض الظْ تصوط اسر 
 

 بیالى اص كذ هطتشي -5
ظاٞط ٔي ضٛز ٚ ٕٞا٘ٙس آٖ تا ٚاضز وطزٖ وس ٔطسطي ٔي زٛا٘يس  1ضا ٔي ظ٘يٓ زض ايٗ حاِر غفحٝ اي تا ٔطرػٝ زاضيد ضزيف  5وّيس 

 .آٟ٘ا ضا ٔطاٞسٜ ٕ٘اييٓ LCDخطيٙر ضا ٌطفسٝ يا تط ضٚي 
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 كاًكتَسّاي دستگاُ-14

 
 

سین بٌذي دستگاُ -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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 استقاء ًشم افضاس گاها -16
 زصوط: ايٗ لسٕر زٛسط افطاز آضٙا تٝ وأديٛزط ا٘جاْ ضٛز.

أديٛزط لطاض زازٜ ٚ ٘طْ افعاض ضا اظ ٔسيط ظيط ٕٞطاٜ زسسٍاٜ ضا زض سي زي ضاْ و CDاسسفازٜ ٔي ضٛز.  Flipاضزماء ٘طْ افعاض ٌأا اظ ٘طْ افعاض تطاي 
 ٘ػة ٔيىٙيٓ:

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

 

ضا ا٘سراب ٔي وٙيٓ، سدس  AT89C51ED2وّيه وطزٜ ٚ ٌعيٙٝ  ضا اجطا ٔيىٙيٓ. اتسسا تط ضٚي ايٗ ٌعيٙٝ تؼس اظ ٘ػة ٘طْ افعاض 
 ٘ثاَ ٔي وٙيٓ:ٔطاحُ ظيط ضا ز

File Load HEX File… ٜا٘سراب فايُ فطسسازٜ ضسٜ زٛسط ضطور اظ ٔسيط شذيطٜ ضس 
 

ٚ اظ ططف زيٍط تٝ خٛضذ سطياَ وأديٛزط  RS485زسسٍاٜ ٌأا ضا ذأٛش وطزٜ واتُ فطسسازٜ ضسٜ ٕٞطاٜ زسسٍاٜ ضا اظ يه ططف تٝ خٛضذ 
طفسٝ ٚ زسسٍاٜ ضا ضٚضٗ ٔي وٙيٓ )زض ايٗ حاِر زسسٍاٜ تاال ٕ٘ي آيس ٚ زض حاِر زضيافر تط ضٚي زسسٍاٜ ٌأا ضا ٌ  Progٚغُ ٔي وٙيٓ. وّيس 

ضا ا٘سراب ٔي وٙيٓ غفحٝ   RS232وّيه وطزٜ ٚ    ٌعيٙٝ flipضا ضٞا ٔي وٙيٓ. تط ضٚي تط٘أٝ  Prog٘طْ افعاض تالي ٔي ٔا٘س(وّيس 
 اي ٔا٘ٙس ضىُ ظيط ٕ٘ايص زازٜ ٔي ضٛز:

 
وّيه ٔي وٙيٓ. زض ايٗ لسٕر اٌط اضزثاط زسسٍاٜ ٌأا تا وأديٛزط زضسر تطلطاض  Connectضا ا٘سراب وطزٜ ٚ تط ضٚي  ضٕاضٜ خٛضذ ٔٛضز ٘ظط

ٔا٘ٙس ضىُ ضا  Blank Check  ٚVerifyتط ضٚي غفحٝ اغّي ذٛز تاظ ٔي ٌطزز. زض لسٕر چح تط٘أٝ زيه ٌعيٙٝ ٞاي  flip تاضس تط٘أٝ 
خط ضٛز ٚ غفحٝ تط٘أٝ تٝ حاِر اَٚ  flipوّيه ٔي وٙيٓ، غثط ٔي وٙيٓ زا ٘ٛاض آتي ضً٘ خاييٗ تط٘أٝ  Runتطزاضسٝ سدس تط ضٚي ٌعيٙٝ ظيط 

 ضا ا٘سراب وطزٜ ٚ زسسٍاٜ ٌأا ضا ذأٛش ٚ ضٚضٗ ٔيىٙيٓ. Level2ٌعيٙٝ  flipتاظ ٌطزز، زض ٟ٘اير اظ لسٕر ضاسر ٘طْ افعاض 

 
 

 

 

 

 تیک این دو گزینه را بر 

 می داریم
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 َتش:یبشد كاهپیطشص كاس با ك -17

 

 يٖٛ ذاِي: واF1ٔس يوّ
 ٖٛ خطي: واF2ٔس يوّ
 ٙري: خطF3س يوّ
 ٙسطيوطزٖ خط ي: فاضسF4س يوّ
 F5 :TARE  INس يوّ

 F6 :TARE  OUTس يوّ
 SPACE ٛٙٔ :(MENU)س يوّ
 (CLEAR): خان وطزٖ BACK SPACEس يوّ

 ENTER :ENTERوّيس 
 ESC :ESCوّيس 

 يفاغّٝ ذاِ SPACEس يضٛز ٚ فطاض ٔجسز وّ يُ ٔيزثس حطٚف وٛچه تٝ حطٚف تعضي SPACEفطاض  ضه تايح تا يٍٞٙاْ زا
 طز.يٌ يلطاض ٔ
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 بش سٍي كاهپیَتش ٍ ٍاسد ضذى دسٍى بشًاهِ GAMMA-07طشيقِ ًػب كشدى بشًاهِ  -18        

 

 ٔي ٌصاضيٓ. CD-Romضا زضٖٚ  CDاتسسا  -1
 
 ٔي ضٚيٓ. CD-ROMسدس تٝ زضٖٚ زضايٛ  -2
 
 وّيه ٔي وٙيٓ. GAMMA-07 files newsضٚي ضاذٝ  -3
 
 وّيه ٔي وٙيٓ. Setupضٚي فايُ  -4
 
 وٙيٓ. وّيه ٔي Nextاجطا ٔي ضٛز زض اِٚيٗ لسْ ضٚي زوٕٝ  setupتط٘أٝ  setupتؼس اظ اجطاي فايُ  -5
 
 سدس زض خٙجطٜ تؼسي آزضس تط٘أٝ زضٖٚ ٞاضززيسه ضا ٔي خطسس وٝ ٘ياظي تٝ زغييط زازٖ آزضس ٘يسر ٚ سدس ضٚي زوٕٝ -6

Next .ٓوّيه ٔي وٙي 
 
 وّيه ٔي وٙيٓ. Nextزض  خٙجطٜ تؼسي ٞٓ زٚتاضٜ ضٚي زوٕٝ  -7
 
 ضا وّيه ٔي وٙيٓ. Closeزض ٔطحّٝ تؼسي خس اظ ضيرسٗ فايُ زضٖٚ ٞاضززيسه زوٕٝ  -8
 
 اجطا ٔي وٙيٓ. Startي menuضا اظ زضٖٚ  Shourtcut ،GAMMA-07خس اظ ازٕاْ ٔطاحُ تاال فايُ  -9
 

 جطٜ اي تاظ ٔي ضٛز وٝ تايس ٘اْ واضتطي ٚ وّٕٝ ػثٛضي ضا زضٖٚ آٖ ٚاضز وٙيٓ.ٙٔطحّٝ اَٚ خ اتسسا زض -10
 

 ٚاضز ٔيىٙيٓ ٚ ضٚي زوٕٝ زاييس وّيه ٔي وٙيٓ. 1ٚ ضٚتطٚي وّٕٝ ػثٛض ٞٓ  1زض ضٚتطٚي ٘اْ واضتط  -11
 

لطغ ٔي تاضس ٚ اٌط  RS232اضزثاط سطياَ  سدس تط٘أٝ ٔٛضز ٘ظط تاظ ٔي ضٛز وٝ زض لسٕر اضزثاط سطياَ اٌط لطٔع ضً٘ تاضس -12
 .ٚغُ ٔي تاضس RS232سثع ضً٘ تاضس اضزثاط سطياَ 
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 گاها بش سٍي كاهپیَتش ًشم افضاسي هٌَّا -19

 

 هٌَ تعاسيف

 اطالعات پايِ -1
 ي ٕٞيطٝ زضٖٚ تط٘أٝ شذيطٜ ٔي ضٛز.زض ايٗ لسٕر اطالػاذ ٔرسّفي ضا تٝ تط٘أٝ ٔي زٞيٓ ٚ تطا

 

 وٙيٓ: وٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس يه وس ٚ زيٍطي ٘اْ ضا٘ٙسٜ ضا ٚاضز ٔي زوٕٝ زؼطيف وّيه ٔي تط ضٚيساًٌذُ: 

 وٙيٓ. ٚ سدس تط ضٚي زوٕٝ زاييس وّيه ٔي     ٘اْ: حاج اتطاٞيٓ جٛإ٘طز     1تطاي ٔثاَ: وس: 
ٚاضز  ضاجسيس ٚ اطالػاذ  ضا ٔي ظ٘يٓٔٛضز ٘ظط وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس زوٕٝ اغالح ضا٘ٙسٜ ٘اْ اطالػاذ ضا٘ٙسٜ تط ضٚي  تطاي زغييطاذ

 ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ. وطزٜ
وّيه ٔي  yesظ٘يٓ ٚ تط ضٚي  ضا٘ٙسٜ وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس زوٕٝ حصف ضا ٔي٘اْ ضٚي تط تطاي حصف وطزٖ ضا٘ٙسٜ ٔٛضز ٘ظط ٞٓ 

 وٙيٓ.
 ا٘جاْ زاز. ضا زض لسٕر جسسجٛ ٔي زٛاٖ تطاساس وس يا ٘اْ ضا٘ٙسٜ جسسجٛ

 

تٝ ذٛزضٚ ضا  زٛسط زوٕٝ ا٘سراب ٘ٛع خالن، ٘ٛع خالن ٔطتٛطوٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس  تط ضٚي زوٕٝ زؼطيف وّيه ٔي خَدسٍ: 

زض لسٕر ٚظٖ ذاِي، ٚظٖ ذاِي ذٛزضٚ ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ.  ٚ خالن ٔطتٛط تٝ ذٛزضٚضٕاضٜ زض لسٕر ضٕاضٜ خالن، ا٘سراب ٔي وٙيٓ. 
 ٔي ٌيطز.سدس تا زوٕٝ زاييس ػّٕياذ خاياٖ 

ٔٛضز ٘ظط وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ ٚ  ضٕاضٜ خالن تط ضٚيٚظٖ ذاِي ذٛزضٚ اطالػاذ تطاي زغييطاذ 
 ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ. ٚاضز وطزٜضا  جسيس اطالػاذ

 وّيه ٔي وٙيٓ. yesضٚي  طتظ٘يٓ ٚ  ٚ سدس زوٕٝ حصف ضا ٔي آٖ ضا ا٘سراب ،ٔٛضز ٘ظطذٛضزٚي تطاي حصف وطزٖ 
 

 وٙيٓ: ضا ٚاضز ٔي ٔطسطيوٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس يه وس ٚ زيٍطي ٘اْ  تط ضٚي زوٕٝ زؼطيف وّيه ٔيهطتشي: 

ٔٛضز ٘ظط وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ ٚ  ٔطسطي٘اْ تط ضٚي  ٔطسطيتطاي اغالح وطزٖ اطالػاذ 
 ٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ.وٙيٓ ٚ سدس ض اغالح ٔيضا اطالػاذ 

 وّيه ٔي وٙيٓ. yesظ٘يٓ ٚ تط ضٚي  ٚ سدس زوٕٝ حصف ضا ٔي آٖ ضا ا٘سراب ،ٔٛضز ٘ظط ٔطسطيتطاي حصف وطزٖ 
 

 وٙيٓ. ضا ٚاضز ٔي ضٟطوٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس يه وس ٚ زيٍطي ٘اْ  تط ضٚي زوٕٝ زؼطيف وّيه ٔيضْش: 

ضا ضز ٘ظط وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ ٚ اطالػاذ ٔٛ ضٟط٘اْ ط ضٚي وس ضٟط تتطاي اغالح وطزٖ 
 وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ. اغالح ٔي

وّيه ٔي  yes تط ضٚيظ٘يٓ ٚ  وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس زوٕٝ حصف ضا ٔيضٟط ٔٛضز ٘ظط  ٘اْ ضٚي ،ٔٛضز ٘ظط ضٟطتطاي حصف وطزٖ 
 وٙيٓ.

 

ٚ زض لسٕر تٟاي ٞط زٗ  وٙيٓ ضا ٚاضز ٔي واالوٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس يه وس ٚ زيٍطي ٘اْ  وّيه ٔيتط ضٚي زوٕٝ زؼطيف  كاال:

 ليٕر واال ضا تٝ ضياَ ٚاضز ٔي وٙيٓ.
ٔٛضز ٘ظط وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ ٚ اطالػاذ واالي ٘اْ تط ضٚي  واالتطاي اغالح وطزٖ اطالػاذ 

 دس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ.وٙيٓ ٚ س اغالح ٔيضا 
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وّيه  yesط  ضٚي تظ٘يٓ ٚ  وّيه ٔي وٙيٓ ٚ سدس زوٕٝ حصف ضا ٔيواالي ٔطتٛطٝ ٘اْ ضٚي  ،ٔٛضز ٘ظطواالي تطاي حصف وطزٖ 
 ٔي وٙيٓ.

 
 تط ضٚي زوٕٝ واضتط وّيه ٔي وٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس يه وس ٚ زيٍطي ٘اْ واضتط ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ.كاسبش: 

تطاي ا٘سراب سطخطسر  Adminوّٕٝ ػثٛض، وّٕٝ ػثٛض ٔطتٛط تٝ واضتط ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ. زض لسٕر زؼييٗ واضتط زوٕٝ ٚ زض لسٕر 
 واضتط ٔٛضز ٘ظط وّيه  ٘اْ تطاي اغالح وطزٖ واضتط تط ضٚي  . واضتطاٖ ٔي تاضس ٚ زوٕٝ واضتط ٔطتٛط تٝ واضتطاٖ ٔسفطلٝ ٔي تاضس

 ه ٔي وٙيٓ ٚ اطالػاذ ضا اغالح ٔي وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ.ٔي وٙيٓ ٚ سدس تط ضٚي زوٕٝ اغالح وّي
 وّيه yesٚي ضتطسدس  سدس زوٕٝ حصف ضا ٔي ظ٘يٓ ٚ  ٚواضتط ٔطتٛطٝ وّيه ٘اْ  تطاي حصف وطزٖ واضتط ٔٛضز ٘ظط ضٚي 

 ٔي وٙيٓ. 
 

 يٍطي ليٕر زٛظيٗ آٖ ضا ٚاضز ٔي وٙيٓ.وٙيٓ ٚ زض خٙجطٜ جسيس ٘ٛع ذٛزضٚ ٚ ز تطٚي زوٕٝ زؼطيف وّيه ٔيًَع خَدسٍ: 
 ضٚي زوٕٝ اغالح وّيه ٔي وٙيٓ  تط تط ضٚي ٘ٛع ذٛزض ٔٛضز ٘ظط وّيه ٔي وٙيٓ سدستطاي اغالح وطزٖ حك زٛظيٗ ذٛزضٚ 

 ضا ٔي ظ٘يٓ .ٚ اطالػاذ ضا اغالح ٔي وٙيٓ ٚ سدس زوٕٝ اغالح 
 yesضٚي تؼس تط ّيه ٔي وٙيٓ سدس زوٕٝ حصف ضا ٔي ظ٘يٓ ٚ ذٛزضٚي ٔطتٛطٝ و ٘اْ تطاي حصف وطزٖ ٘ٛع ذٛزضٚي ٔٛضز ٘ظط، ضٚي

 وّيه ٔي وٙيٓ.
 

 تعشيف ًام ٍاحذ تَلیذي -2
زض ايٗ لسٕر ٔي زٛاٖ ٘اْ ٚاحس زِٛيسي وٝ زض ٘ٛاض آتي ضً٘ تط٘أٝ ٘ٛضسٝ ضسٜ اسر ضا تٝ ٘اْ ٚاحس زِٛيسي ٔٛضز ٘ظط زغييط زاز. تطاي 

يسي  خٙجطٜ اي تاظ ٔي ضٛز وٝ زض ضٚتطٚي لسٕر ٘اْ ٘اْ ٚاحس زِٛيسي ٔٛضز ٘ظط ضا ٚاضز ايٙىاض خس اظ وّيه ضٚي زؼطيف ٘اْ ٚاحس زِٛ
 ٔي وٙيٓ ٚ سدس ضٚي زاييس وّيه ٔي وٙيٓ.

 
  تٌظین پَست -3

تايس  Com1وّٕٝ  Portضٚي ٔٙٛي زٙظيٓ خٛضذ وّيه ٔي وٙيٓ خٙجطٜ زٙظيٕاذ اضزثاط سطياَ تاظ ٔي تاضس زض جّٛي خٙجطٜ ي 
 تايس ا٘سراب ضسٜ تاضس سدس زوٕٝ زاييس ضا ا٘سراب ٔي وٙيٓ. 4800ػسز  Port Speedس ٚ زض لسٕر ا٘سراب ضسٜ تاض
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 زٛؾيحاذ:


