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Вступ

Інструкція D900

1. ВСТУП
1.1. ЗНАЙОМСТВО
Торговельні ваги серії D-900 групи Range є топовою моделлю лінійки компанії DIBAL, спеціально
розробленою для прямих продаж широкому загалові.
Торговельні ваги серії D-900 компанії DIBAL є потужним знаряддям, яке дозволяє вам одержати
максимум вигід від вашої діяльності.
Цю інструкцію слід завжди тримати поблизу торговельних ваг, в зв’язку з тим, щоб забезпечити
максимальну віддачу від ваших ваг в будь-якій робочій ситуації.

1.2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
У наведеній нижче таблиці вказано характеристики всіх моделей Dibal 500 Range, а також розділи,
в яких описано основні функції.
Окрім них, всі ваги моделі D-900 пропонують:


Дисплеї TFT;



Сенсорний дисплей



Зображення товару



Рекламні зображення



Можливість встановлення чистої ваги вручну або попередньо запрограмованої



Формати цінників та етикеток з можливістю програмування



Можливість роботи 99 секціями



Операції резервного копіювання за допомогою програми LBS



5 ставок ПДВ



Підключення до висувного ящика-каси або турноматіка 1



Логотипи на чеку/ціннику



Різні діапазони зважування (див. пластинку з параметрами на вагах)
ОДНОДІАПАЗОННИЙ

БАГАТОІНТЕРВАЛЬНИЙ

Діапазон
(кг)

Дискретність
(г)

Діапазон
(кг)

Дискретність
(г)

Діапазон
(кг)

Дискретність
(г)

3

1

3/6

1/2

3/6

1/2

6

2

6/15

2/5

6/15

2/5

15

5

15/30

5/10

15/30

5/10

30

10

12

2
Таблиця 1-1

1.3. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК





o
1

БАГАТОДІАПАЗОННИЙ

Ваги
Кабель живлення
Стисле керівництво
CD з інструкціями
Аксесуари:
Рулон цінників або етикеток (в залежності від моделей)

Turn-o-matic – система організації електронних черг
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1.4. СПЕЦИФІКАЦІЯ ВАГ
1.4.1. Опис

1.

Дисплей покупця

2.

Дисплей продавця та клавіатура (сенсорний екран)

3.

Принтер чеків

4.

Платформа

5.

Принтер цінників/чеків

49-MD900EN05
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Двокорпусні

Інструкція D900
1.4.2. Моделі
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Підвіска (Іржостійка сталь

Дисплей на штанзі
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1.4.3. Основні параметри
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ

110/230 В змінного струму, 50
Гц, 1.3 А

МЕТОД ДРУКУ

ТЕРМОЧУТЛИВИЙ ПАПІР

ДИСПЛЕЙ

TFT З СЕНСОРНИМ
ЕКРАНОМ

РОЗМІРИ ЦІННИКІВ

Розміри: ширина х довжина

Максимальна довжина: 150* мм, мінімальна довжина: 30*мм
мм

Мінімальна ширина: 20*мм ширина паперу, що підтримується: 63*

РОЗМІРИ ЧЕКІВ
Ширина: 57 мм. Моделі лише з принтером чеків
Ширина: 60 мм. Моделі з принтером чеків/цінників

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З
ВАГАМИ
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З
ПК

Ethernet*
Факультативно: безпровідний,
HomePlug
Ethernet*
Факультативно: безпровідний,
HomePlug

ДОДАТКОВІ ПОРТИ

USB, RS-232

ТЕМПЕРАТУРА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

-10°C до +40°C

ТОЧНІСТЬ

1/3000 ||
значення

1/6000

від

РОЗМІРИ РУЛОНУ
ЦІННИКІВ
Внутрішній діаметр: 40 мм
Зовнішній діаметр: 100 мм
Ширини: 50-60 мм
Ширини паперу, що підтримується: 61 мм

РОЗМІРИ РУЛОНУ ЧЕКІВ
Моделі з чеком/цінником
Внутрішній діаметр: 40 мм (12 мм з перехідником)
Зовнішній діаметр: 55/100 мм
Ширина: 60 мм
Моделі лише з квитанцією
Внутрішній діаметр: 12 мм
Зовнішній діаметр: 55 мм
Ширина: 57 мм

49-MD900EN05
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1.5. УСТАНОВКА ВАГ
Щоб забезпечити правильну установку та роботу ваг, виконуйте наведені нижче інструкції:
1.
Перевірте, чи напруга мережі живлення відповідає вказаній на пластинці з параметрами, та
впевніться, що коливання напруги живлення не перевищують 10% номінального значення.
2.
Впевніться, що ваги можна підключити до розташованої поблизу розетки, до якої є
безперешкодній доступ. Розетку слід обладнати диференційним автоматичним вимикачем,
тепловими магнітними вимикачами та заземленням.
3.
Впевніться, що до цієї розетки не приєднано інше обладнання на зразок холодильників,
різальних машин та ін.
4.
Користуйтесь лише вагами, які відповідають значенням кімнатної температури. вказаними
на пластинці з параметрами (-10°С до +40°С).
5.
Периферійні пристрої, підключені до обладнання, мають захищатися від пікових коливань
живлення понад 8 А, 100 ВА.
6.

Ваги слід встановлювати на стійкій пласкій поверхні.

7.

Платформи ваг не мусять торкатися жодні предмети.

8.
Уникайте екстремальних температур. Не розташовуйте ваги в місцях дії прямих сонячних
променів та поруч з вентиляційними отворами кондиціонерів.
9.
Конструкція цих ваг не є водонепроникною. З огляду на це, слід уникати високих рівнів
вологості, які можуть спричинити конденсацію вологи. Ваги слід захищати від дощу та контакту з
водою. Не розпилюйте на них воду і не занурюйте їх у воду. Якщо ваги намокли, негайно вимкніть
живлення.

Ваги виходять від виробника готовими до роздрібної торгівлі. Враховуючи це, цінники
можуть друкуватися нижче за вказану мінімальну межу.
У випадку фасування, згідно з чинним законодавством (стандарт EN 45501 та Директива
2009/23/ЄС) цей тип обладнання може використовуватися лише тоді, коли упаковки
перевищують мінімальну межу.
Ваги можна налаштувати для конкретного використання завдань
Проконсультуйтесь з постачальником або службою технічної підтримки.

з

фасування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Якщо ваги необхідно відкрити або виконувати в них будь-які роботи, кабель живлення слід
обов’язково від’єднати від електричної розетки.

49-MD900EN05
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1.6. ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА
ВАШИМИ ВАГАМИ МОДЕЛІ D-900
Виконуючи наведені далі рекомендації, ви забезпечуєте відмінний робочий стан ваших ваг, що
дасть вам кращі показники та триваліший термін служби.
1.

Забороняється класти на ваги товар, вага якого перевищує максимальну межу.

2.
Забороняється різко класти товари на платформу ваг, якщо вага такого товару перевищує
шосту частину максимальної межі.
3.

Не прикладайте до платформи ваг бокових зусиль.

4.
Тримайте сенсорний екран та платформу ваг в чистоті. Для чистки ваг користуйтесь сухою
тканиною (та відповідним засобом для чищення)
5.
Забороняється лити або розпилювати воду на ваги. Якщо ваги намокли, негайно вимкніть
живлення.
6.

Не рухайте принтер, якщо він увімкнений.

7.

Не змінюйте механічні або електричні характеристики ваг.

8.

Для чищення голівки для термічного друку ваги слід вимикати.

9.
Ремонтувати ваги дозволяється лише вповноваженим особам, які пройшли відповідну
підготовку.
10.

Слід користуватися лише оригінальними вузлами/деталями

11.
Не рекомендується піддавати ваги дії прямих сонячних променів; їх слід захищати від дощу
та дії надмірно вологого повітря.

49-MD900EN05
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2. РОБОТА
2.1. ПОЧАТОК РОБОТИ
Для того, щоб розпочати роботу з вагами, необхідно виконати кожен з наведених далі кроків:
КРОК 1:

Встановіть ваги так, як описано в параграфі 1.5. Установка ваг та ввімкніть їх так,
як описано в параграфі 2.3. Вмикання

КРОК 2:

Якщо ваги використовуються вперше або якщо ви бажаєте запрограмувати їх
заново, слід очистити пам’ять (див. параграф 3.6.3.4. Ініціалізація ваг)

КРОК 3:

Виберіть режим роботи ваг (чек, цінник, самообслуговування…)

КРОК 4:

Присвойте кожному продавцеві, який буде користуватися вагами, одну з 20
наявних областей пам’яті, тобто, зареєструйте працівників (див розд. 3.2 Продавці)

КРОК 5:

Запрограмуйте товари (див. розд. 3.1. Товари)

КРОК 6:

Запрограмуйте режим обміну інформацією з вагами, тобто, налаштуйте ваги як
«ГОЛОВНІ» (MASTER) або «ПІДПОРЯДКОВАНІ» (SLAVE) та присвойте їм
відповідні адреси (див. розд. 5.1.1.1. Налаштування головних та
підпорядкованих ваг)

КРОК 7:

Виберіть формат чека або запрограмуйте новий (див. розд. 3.9.1. Формати чеків)

КРОК 8:

Запрограмуйте параметри друку чека (див. розд. 3.9 Чек)

КРОК 9:

Встановіть формати цінника (див. розд. 3.8 Цінник)

КРОК 10:

Запрограмуйте параметри друку цінника (див. розд. 3.8 Цінник)

Почніть роботу з вагами з врахуванням розділу 2.4 Вибір робочого режиму

2.2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Чек

Робочий режим:
Чек: Цей режим дозволяє здійснювати продаж різних
товарів та друкувати квитанцію (ticket) з загальною
сумою.
Цінник: Ваги друкують цінник на кожну виконану
операцію. Також є можливість працювати в режимі
Фасування (Автоматичне зважування)
Самообслуговування: Цей режим роботи дозволяє
друкувати цінник без натискання будь-якої клавіші
продавця. Користувачеві потрібно лише покласти
продукт на платформу ваг та вибрати товар
натисканням клавіші.
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2.3 ВМИКАННЯ
Перевірте правильність встановлення ваг, після чого ввімкніть вимикач, розташований у нижній
частині ваг.
Під час перевірки ваг на наявність будь-яких можливих помилок на дисплеї з’являються цифри від
9 до 0, а також інформація про модель, версію програми та країну.

Відлік для пропуску
Доступ до меню програмування
Модель, країна та версія

Після закінчення відліку та за відсутності помилок на дисплеї ваг з’являється робочий екран

Коли ваги вмикаються, на платформі ваг нічого не має знаходитися, оскільки після прибирання
об‘єкта ваги вважатимуть це чистою вагою.
Якщо ваги запрограмовані на режим «ПІДПОРЯДКОВАНІ» (SLAVE), під час запуску
з’являється повідомлення «ПРИЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ» (CONNECTING TO NETWORK); якщо
протягом 5 секунд після цього ГОЛОВНІ (MASTER) ваги не працюють, з’являється повідомлення
«ПОМИЛКА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ» (COMMUNIC ERROR)
Можна виконати швидкий запуск, натиснувши під час запуску клавішу «ПРОПУСТИТИ» (SKIP).

2.4. ВИБІР РОБОЧОГО РЕЖИМУ
Ваги пропонують вам безліч робочих режимів в залежності від потрібного використання. Після
вибору режиму роботи автоматично конфігуруються клавіатура (екран продажів), процедура
експлуатації ваг та параметри друку. Існують два способи доступу:
1.
Для вибору режиму роботи натисніть клавішу «РЕЖИМ» (MODE) на допоміжній
клавіатурі продажів та фасування, після чого оберіть бажаний робочий режим.
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2.
Натисніть клавішу «МЕНЮ» (MENU). Відкриється доступ до меню програмування Меню
користувача → Налаштування → Робочі режими → Конфігурація робочого режиму (User
Menu→Settings→Working modes→Working Mode Configuration)

У випадку ваг з режимом самообслуговування для входу до меню слід чотири рази послідовно та
по черзі натиснути зону між нижнім лівим кутком та нижнім правим кутком клавіатури (на будьякому з наявних екранів у трьох режимах самообслуговування).
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2.5. ЕКРАНИ ПРОДАЖІВ
В залежності від обраного режиму роботи, на ваги виводяться декілька екранів продажів з
призначенням клавіш та функціями, необхідними для кожної робочої процедури. Різні режими
роботи використовують спільну метрологію зважування та різні іконки, що виводяться на дисплей.

Вага

Упаковка

Нуль

Ціна

Назва одиниці за
прейскурантом (PLU)/
інформаційне
повідомлення

Зв’язок з ПК
Немає зв’язку з ПК
Зв’язок «головніпідпорядковані»

Цінник
Чек

Діапазон

Рівновага Мінімум

Сума

2.5.1. Чек-1/Цінник
Чек 1: в цьому режимі можна здійснювати продаж однієї позиції або декількох позицій з друком
загальної суми.
Цінник: Ваги друкують цінник для кожного зробленого запису, тобто, один цінник на позицію.
Можна також працювати в Режимі фасування (Автоматичне зважування)
Екран дисплея «Чек/Цінник»
За
бажання
можемо
вибрати
відображення часу (Технічне меню →
Застосування → Дата та час → Показати
час у вікні продажів (Technical Menu
→Application → Date & Time → Show time
in sales window))
Виконайте
конфігурацію
функціональних
клавіш.
Якщо функцію клавіші
зафіксовано,
клавіша
виділяється жовтим.
Меню користувача
Ручний «нуль»
Упаковка
Подача паперу

Секції, що програмуються.
Обрана секція виділяється
жовтим

Продавець

Стерти

Цифрова
клавіатура

Цінник

Назва
одиниці
за
прейскурантом (PLU)/
товари. Якщо обрано
PLU, вона підсвічується
жовтим
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2.5.2. Чек-2

Чек-2: В цьому режимі, як і в режимі «Чек-1», можна продавати одну або декілька позицій та
друкувати загальну суму. В цьому режимі немає клавіші PLU, оскільки його орієнтовано на роботу
з постійною вартістю, за кодом, із сканером та ін.

Дата

Функціональні клавіші
з можливістю
конфігурування

Секції, що програмуються.
виділяється жовтим

Обрана

секція

За бажання можемо
вибрати
відображення часу
(Технічне меню →
Застосування
→
Дата та час →
Показати час у вікні
продажів) (Technical
Menu → Application
→ Date & Time →
Show time in sales
window)
Клавіші з
фіксованими
ф
і
Продавець
Постійна вартість.
Якщо її
зафіксовано, вона
виділяється
жовтим
Підтвердити
чек

Екран відображення
чека/цінника

Меню користувача

Стерти

Упаковка (Упаковка)
Ручний «нуль»
Подача паперу
Режим

Якщо функцію фіксованої клавіші або клавіші з можливістю конфігурування зафіксовано, така
клавіша виділяється жовтим

Хоча ваги дозоляють реєструвати 20 продавців, в цьому режимі можна показати лише 10
продавців.
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2.5.3. Самообслуговування

Існує три режими самообслуговування, де цінник обраного продукту можна одержати без втручання
касира (див. розд. 2.8.4 Режим самообслуговування)
Режим самообслуговування 1

Режим самообслуговування 2

Режим самообслуговування 3

Режим самообслуговування 4
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2.6. ШВИДКЕ ПРОГРАМУВАННЯ PLU
Це меню дозволяє програмувати на вагах товари.
На вагах моделі D-900 можна програмувати до 10000 одиниць товарів (PLU)
Натисніть «Меню користувача» → «Позиції» → Натисніть
відредагуйте поля: «Назва» (Name), PLU/Пряма клавіша
ВАГОВИЙ/ШТУЧНИЙ (WEIGHED/UNITARY)… Ціна та тип ПДВ.

(User Menu → Items) та
(PLU/direct
key)

Додаткову інформацію див. у параграфі 3.1 Товари

2.7. ШВИДКЕ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОДАВЦІВ
Це меню дозволяє програмувати на вагах продавців.
Можна запрограмувати до 20 продавців. Натисніть «Меню користувача» → «Позиції» → Натисніть
(User Menu → Vendors). Додаткову інформацію див. у параграфі 3.2 Продавці.

2.8. РОБОЧІ РЕЖИМИ
2.8.1. Типова конфігурація у режимі «Чек» та режимі «Цінник»
2.8.1.1. Звичайне зважування
1.
2.






Покладіть продукт, який треба зважити, на платформу
Введіть ціну одним з наведених нижче способів:
Натискаючи відповідну пряму клавішу (відповідного PLU)
Набираючи на клавіатурі номер PLU та натискаючи кнопку «Пряма клавіша»
Вводячи код позицій та натискаючи клавішу КОД (
)
Зчитуючи товар сканером
Вводячи постійну вартість (див. параграф 2.1.8.2 Постійна вартість)

У випадку помилки натисніть клавішу
3.
4.

. Ціна перетвориться на 0.

Запишіть операцію у відповідного касира.
Зніміть товар та перейдіть до наступного.
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2.8.1.2. Постійна вартість

Для безпосереднього введення Ціни товару за допомогою цифрової клавіатури має бути дозволеним
параметр «Постійна вартість» (див. розд. 3.10.2.4 Постійна вартість). Для продажу за постійною
вартістю:
Робота в режимі постійної вартості дозволяється, але фіксацію функції не дозволено:
1.
Покладіть товар на платформу, введіть ціну за допомогою цифрової клавіатури та натисніть
клавішу «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» (
) (в режимі «Чек-2» натисніть
з’явиться напис «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» (DIRECT PRICE).

). На дисплеї

2.

Натисніть клавішу відповідного продавця.

3.

Для відключення режиму «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» зніміть товар з платформи або натисніть

клавішу

.

Робота в режимі постійної вартості дозволяється з фіксацію функції:
1.
Якщо функцію «Постійна вартість» не зафіксовано, зафіксуйте її натисканням клавіші
«Постійна вартість» (
) (в режимі «Чек-2» натисніть клавішу
). Клавіша виділяється жовтим.
Якщо функцію вже зафіксовано, цей крок пропускають.
2.
Безпосередньо введіть ціну. Немає необхідності вставляти коми або натискати клавішу
«Постійна вартість».
3.

Натисніть відповідну клавішу продавця.

4.

Повторіть операцію стільки разів, скільки це необхідно.

2.8.1.3. Операції без зважування (додавання, ділення та множення)
Можна працювати з позиціями, які не продаються за вагою (ціна/кг), для яких вказано ціну за
одиницю, на зразок пляшки молока.
На вагах мають бути ввімкнені опції Додавання, Множення або Ділення.
Для цього необхідно вибрати:
«Меню
користувача»
→
«Налаштування»
→
«Налаштування
клавіатури»
«Множення/Ділення/Додавання» (User Menu → Settings → Keyboard Settings
Multiplication/Division/Addition)

→
→

(див. параграф 3.10.2. Налаштування клавіатури).

Режим роботи наступний:
A.

Конвертація зваженого продукту у продукт з ціною за одиницю (штучний товар).

1.

Оберіть позицію (див параграф 2.8.1.1. Звичайне зважування).

2.
За наявності понад однієї одиниці введіть кількість товарів та натисніть
2» натисніть «Кількість»
).
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3.
Натисніть клавішу
одиницю.
4.
B.

або

, в залежності від того, хочете ви додати або відняти

Запишіть операцію у відповідного касира.
Має бути дозволено режим (див. параграф 3.10.2.2. Постійна вартість)

5.
Натисніть клавішу
або
, в залежності від того, хочете ви додати або відняти
одиницю.
6.
Введіть ціну/одиницю продукту (див. секція 2.8.1.1. Постійна вартість) та натисніть
клавішу «Ціна» (
) або «Постійна вартість» (
) (в режимі «Чек-2» натисніть клавішу ).
7.
Якщо ви бажаєте додати або відняти понад одну одиницю перед реєстрацією, введіть
кількість продуктів та натисніть
(в режимі «Чек-2» натисніть клавішу «Кількість» (
)).
8.
Запишіть операцію у відповідного касира.
Якщо параметр «МНОЖЕННЯ» (MULTIPLICATION) встановлено на «Примусові одиниці»
(Forced units) (Меню користувача → Налаштування → Конфігурація клавіатури → Множення
→ Примусові одиниці (User Menu → Settings → Keyboard Configuration → Multiplication → Force
Units)), такі одиниці мають вказуватися в усіх продажах штучних товарів. Тому, у випадку спроби
занести до пам’яті штучний товар, який не є кратним, ваги видають звук і з’являється
повідомлення на дисплеї:«ШТУЧНИЙ ТОВАР».
2.8.1.4. «Ручний» нуль
Ваги обладнано механізмом ручного встановлення нуля. Якщо з будь-якої причини вага
відрізняється від нуля, але перебуває в певному діапазоні, слід натиснути клавішу
для
встановлення нуля.
2.8.1.5. Збільшення або зменшення ціни
Якщо активовано параметр «Збільшення ціни» (Price increase) (див. Розд. 3.10.4.9 Збільшення ціни)
і ми натискаємо клавішу
відсоток збільшення ціни.

після введення ціни, з’являється наступне вікно. Ми можемо ввести
Вийти без
збереження змін

Вибрати для
збільшення
ціни

Зберегти та вийти

Вибрати для
зменшення ціни

Ввести відсоток
збільшення або
зменшення ціни

Ця процедура є сумісною з додаванням або відніманням одного виробу або більшої кількості
виробів, що мають зважуватися
З цією процедурою не є сумісним дисконт для кількох виробів («лінійки виробів») (див. розд.
2.8.2.1 Дисконт для лінійки виробів)
2.8.1.6. Операції з упаковкою
Існує три різновиди упаковки: упаковка, пов’язана з кожною PLU, попередньо встановлена
упаковка або упаковка, встановлена вручну. Вага упаковки відображається у лівій нижній частині
метрологічної секції дисплею.
УПАКОВКА, ПОВ’ЯЗАНА З КОЖНОЮ PLU, програмується в полі упаковки під час створення або
зміни PLU (див. параграф 3.1 Товари).
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РОБОТА З УПАКОВКОЮ, ЩО ПРОГРАМУЄТЬСЯ:
1.

Покладіть продукт, що має зважуватися.

2.

Введіть номер упаковки, що має програмуватися.

3.

Натисніть клавішу «Упаковка» (

4.

Введіть ціну та запам’ятайте операцію.

).

Попередньо встановлені значення упаковки програмуються в меню 3.4.6 Упаковки
Для ВСТАНОВЛЕННЯ УПАКОВКИ ВРУЧНУ існує два варіанти:
A.

З використанням клавіші «Упаковка»

1.

Покладіть на платформу вагу, яку слід зважити як упаковку.

2.

Натисніть клавішу «Упаковка»

B.

З використанням позицій «Упаковка»
дисплею:

1.

Покладіть на платформу вагу, яку слід зважити як упаковку.

2.

Натисніть позицію

.

.
розташованій в метрологічній частині

.

Щоб скасувати значення упаковки, зніміть вагу з платформи та натисніть клавішу «Упаковка»
або позицію «Упаковка»
.
2.8.1.7. Вільна ціна та Ціна пропозиції
A.

Для здійснення операції з Ціною, відмінною від Ціни, запрограмованої для виробу:

1.
Має бути активним параметр конфігурації «Вільна ціна» (Free price) (Меню користувача →
Налаштування → Налаштування клавіатури → Вільна ціна (User Menu → Settings → Keyboard
Setting → Free Price)
); покладіть продукт на платформу.
2.
Позиція мусить мати активну функцію «Зміна ціни» (Alter Price) (Меню користувача →
Вироби →Закладка «Інше» → Зміна ціни (User Menu → Articles → Others Tab → Alt. Pri.) ).
3.

Натисніть клавішу PLU або введіть код PLU.

4.

Введіть ціну з цифрової клавіатури та натисніть кнопку «Ціна» (

).

Ціна виробу зміниться на ціну встановлену поточною операцією.
B.

Для здійснення операції з Ціною пропозиції, запрограмованою для виробу:

1.
Перевірте, чи у форматі використовуваного цінника є запрограмовані поля «Ціна
пропозиції» (Offer price) та «Сума пропозиції» (Offer Amount) (див. параграф 3.8.1.1 Формати
програмування цінника). Якщо згадані поля у форматі цінника не запрограмовані, цінник не
надрукується.
2.
Впевніться, що спеціальну ціну пропозиції записано у PLU, яку ви збираєтесь використати
(Меню → Вироби → (Редагування виробу, Пропозиції) → Ціна пропозиції (User Menu → Articles →
(Article Edition, Offers) → Offer Price)).
3.

Виберіть позицію і натисніть «Спеціальна ціна пропозиції» (

).

4.
Якщо ви бажаєте продати в режимі «Чек», змініть робочий режим (див. розд. 2.4 Вибір
робочого режиму (Working Mode Selection)).
2.8.1.8. Повернення
Якщо ви бажаєте повернути виріб, який вже зважили та накопичили відповідну суму, слід
правильно встановити пов’язаний з цим параметр (Меню користувача → Налаштування →
Конфігурація клавіатури → Повернення
, див. параграф 3.10.2.1 Повернення (Weight Refund)).
Після цього зробіть наступне:
1.

Замініть виріб на платформі.
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2.
Оберіть відповідну PLU.
3.

Натисніть

4.

Після цього натисніть клавішу відповідного продавця.

.

2.8.1.9 Швидка зміна ціни виробу
Існує можливість переглянути та відреагувати деякі параметри PLU на екрані продажів. Для цього
має бути активованим параметр «Зміна ціни» (Меню користувача → Вироби → Редагування виробу,
Інше → Зміна ціни (User Menu → Articles → (Article edition, Others) → Alter Price)
).
Натисніть та тримайте клавішу PLU – з’явиться екран редагування даних виробу):
Введіть дату закінчення терміну придатності виробу. Можна змінювати кількість днів, дату або
кількість хвилин та годин, клацнувши мишкою:

Ціна PLU
Закрити
Зберегти зміни та вийти
Редагувати виріб

Введіть дату закінчення
терміну придатності
виробу. Можна міняти
кількість днів, дату або
кількість хвилин та годин,
клацнувши на

Натискайте ці кнопки для переходу до
наступного/попереднього виробу за кодом.
Поточний виріб буде збережено з внесеними
змінами

2.8.1.10 Наступна/попередня PLU
Натисніть
(Попередня PLU) або
товару за кодом.
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2.8.1.11 Лише коди
Ця опція дозволяє вставляти номери кодів без натискання клавіші «КОД» (

)

Для активації цієї функції перейдіть до: Технічне меню → Застосування → Базові налаштування →
Інші налаштування → Лише коди
(Technical Menu → Application → Basic Settings → Other
Settings → Only Codes).
Для зміни режиму «Лише коди» на нормальний режим, натисніть клавішу «КОД» (
лише коли її буде позначено жовтою рамкою).

) (в режимі

2.8.1.12. Управління товарними запасами
За наявності цього нового набору функцій ви керуєте запасами магазину стосовно різних виробів.
З перебігом продажів продані кількості будуть виключатися з розгляду (див. розд. 3.6.4.1
Інвентаризація), виконуючи тим самим постійну інвентаризацію запасів у магазині.
Після одержання замовлення оператор зобов’язаний ввести одержані кількості до ваг за допомогою
клавіатури або шляхом їхнього зважування. Для цього, працюючи в режимі чека або цінника,
натисніть клавішу «Запас» (
Назва виробу

) (лише для ваг в режимі «Головні»). З’явиться наступний екран:
Можна шукати виріб за кодом або
прямою клавішею

Вихід

Вказана кількість
додається до
поточного запасу
Вказана кількість
віднімається від до
поточного запасу
Натисніть для того,
щоб зафіксувати вагу,
яку поклали на
платформу.

Перейти до
наступного/поперед
нього артикулу по
порядку кодовому

Показати
існуючий стік
артикулів

Існуючий стік
заміняється на вказану
кількість

Додати кількість, відняти чи
упорядкувати. Можна
написати безпосередньо
кількість чи нажати
и проставити вказану вагу

Функція Відсоток упаковки (Tare Percentage) виробу працює лише з вагою брутто.

Функція Повернення (Return) в цій операції не має сенсу.
Після введення бажаної кількості та натискання кнопки
підтвердження.
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Для кожного виробу, який ми оновлюємо в запасі, машина друкує реєстр зроблених переміщень з
вказанням Коду виробу, Початкового запасу, Типу переміщення, Кількості та Залишкового запасу.
2.8.1.13 Основні можливості ваг моделі Range 500
Якщо активувати цей параметр (Технічне меню → Застосування → Базові налаштування → Інші
налаштування) (Technical Menu → Application → Basic Settings → Other Settings), змінюється
поведінка клавіш ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ, КОД, ЦІНА, Х (множення) та ДИСКОНТ ЛІНІЙКИ.
Окрім того клавіша

замінюється символом

.

ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ:
Якщо активувати клавішу PRECIO DIRECTO (
), все, що ми наберемо на цифровій клавіатурі,
буде розумітися як постійна вартість до того часу, поки ми не деактивуємо клавішу (натиснувши на
неї), або до того часу, коли ми натиснемо клавішу КОД (
Постійна вартість).

) (яка є несумісною з режимом

КОД:
Якщо активувати клавішу КОД (
), все, що ми наберемо на цифровій клавіатурі, буде розумітися
як коди виробів до того часу, поки ми не деактивуємо клавішу (натиснувши на неї), або до того часу,
коли ми натиснемо клавішу ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ (

) (яка є несумісною з режимом КОД).

ЦІНА:
Для активації цієї ціни ми мусимо мати обраний виріб. Після активації клавіші ЦІНА (
) все,
що ми наберемо на цифровій клавіатурі, буде розумітися як ціна виробу до того часу, поки ми не
деактивуємо клавішу (натиснувши на неї), або до того часу, коли ми натиснемо клавішу
(яка є
несумісною з режимом Ціна), або до занесення операції до пам’яті. Якщо ціна виробу 0,00, клавіша
Ціна активується автоматично під час вибору виробу.
МНОЖЕННЯ:
Якщо активовано клавішу
, все, що ми наберемо на цифровій клавіатурі, буде розумітися як
кількість одиниць, які треба перемножити, до того часу, поки ми не деактивуємо клавішу
(натиснувши на неї), або до того часу, коли ми натиснемо клавішу ЦІНА (
з режимом Множення) або до занесення операції до пам’яті.

), яка є несумісною

КОМА:
В робочих режимах Чек-1 та Цінник клавіша

замінюється клавішею
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2.8.2 Режим чека

В цьому робочому режимі можна продавати один товар або більшу кількість товарів, та друкувати
загальну суму всіх операцій.
2.8.2.1. Дисконт в лінійці
В режимі чека ця функція дозволяє застосовувати відсотковий дисконт до певного товару. Це
робиться наступним чином:
1.
Перевірте правильність встановлення режиму застосування дисконту (Меню користувача →
Налаштування → Чек → Друк чека → Дисконт в лінійці (User Menu → Settings → Receipt → Receipt
printing → Discount in Line)
), див. параграф 3.9.3.4 Дисконт в лінійці).
2.
Якщо ми працюємо не в режимі «Чек», змініть режим роботи (див. розд. 2.4 Вибір робочого
режиму).
3.
Виконайте звичайну операцію зважування аж до етапу занесення до пам’яті, але не
виконуючи занесення до пам’яті.
4.
Введіть ВІДСОТОК дисконту, який треба застосувати. (наприклад, 50 означає 50%). Цей
дисконт безпосередньо застосується до суми на дисплеї та застосовуватиметься до суми на
відповідному рядку товару.
5.

Натисніть клавішу

6.

Занесіть до пам’яті та

продовжуйте нормальну роботу.

Якщо параметр Основні можливості ваг моделі Range 500 (див. розд. 2.8.1.13 Основні
можливості ваг моделі Range 500) активовано, клавіша Дисконт в лінійці стосується екрану
збільшення/зменшення ціни (див. розд. Збільшення або зменшення ціни), але з відключеною
опцією «Збільшення».
2.8.2.2. Друк чека: обчислення решти та загального дисконту
Для друку всіх операцій продавця зробіть наступне:
1.
Якщо ви працюєте не в режимі «Чек», змініть режим роботи (див. розд. 2.4 Вибір робочого
режиму)
2.
Виконайте операцію занесення до пам’яті згідно з наведеними вище розділами. Наприклад,
з допомогою продавця-консультанта
3.
Для друку чека натисніть
(в режимі «Чек-2»
натисніть
номер продавця-консультанта, з яким має друкуватися остання операція.

). Ваги запитають

4.
Натисніть відповідну клавішу продавця-консультанта, для якого слід надрукувати цю
операцію. Наприклад,
«Загальний дисконт» активовано (Меню користувача → Чек →
5.
Якщо
функцію
Друк чека → Дисконт загальний → ТАК (User Menu → Receipt → Receipt printing → Discount in
Total → YES), див. параграф 3.9.3.3. Загальний дисконт), ваги покажуть номер продавця, кількість
товарів у чеку та загальну суму. Ваги запитають відсоток дисконту, який слід застосувати до чека.
Введіть значення і натисніть клавішу для друку чека.
Якщо функцію «Загальний дисконт» не активовано, ваги покажуть номер продавця, кількість
товарів у чеку та загальну суму, а натискання клавіші друку чека не
викличе.
6.
Якщо активовано функцію «Обчислення решти» (Exchange
Calculation)
(Меню користувача → Чек → Друк чека → Обчислення решти → ТАК (User Menu → Receipt →
Receipt printing → Discount in Total → YES), див. параграф 3.9.3.1. Обчислення решти), можна
ввести суму, сплачену покупцем. Після цього на дисплеї з’явиться сума, сплачена покупцем, сума,
яку має повернути продавець-консультант (або решту) та суму до сплати. Для друку чека натисніть
клавішу
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Якщо жодна інша операція з використанням тієї ж пам’яті не проводиться, чек може друкуватися
стільки разів, скільки потрібно (див. розд. 3.9.3.7 «Копія чека»); на чеках буде напис
***Копія***
Якщо в тій самій пам’яті з’являються інші дані, вважається, що операція стосується іншого покупця
і дані встановлюються на нуль.
2.8.2.3. Перегляд чека
Щоб переглянути операції, виконані продавцем-консультантом, натисніть клавішу «Перегляд чека»
(
) і затримайте чек на екрані до друку відповідного чека.
A.

Чек відображається у верхньому правому кутку дисплея.

1.
Якщо чек має 6 рядків (8 рядків за відсутності функціональних клавіш у нижній частині), всі
вони відображаються у вікні чека. Якщо чек має понад шість рядків, його можна прокрутити вгору
або вниз, щоб побачити всі рядки (див. два наступні пункти)/

1-й рядок

6-й рядок

3 рядки в чеку
(Продавець 4)

7 рядків у чеку
(Продавець 1)

2.

Натиснувши на верхню частину переліку, можна побачити верхні рядки чека

3.

Натиснувши на нижню частину переліку, можна побачити нижні рядки чека

B.

Якщо натискати на вікно чека протягом кількох секунд або натиснути на кнопку «Перегляд

чека» (

), ваги виводять на екран більш детальну інформацію про чек.

1.
Виберіть операцію, яку треба перевірити. Операція
Щоб скасувати цю операцію, натисніть «Скасувати
операцію» (

)

2.
Щоб скасувати всю квитанцію, натисніть
«Скасувати квитанцію» (
)
3.

Щоб надрукувати чек, натисніть клавішу

«КІНЕЦЬ ПРОДАЖУ» (
); щоб вийти з
перегляду та продовжувати додавати інші операції
до квитанції, натисніть
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2.8.2.4. Скасування квитанції

Існує також можливість скасувати на екрані продажів всього чека натисканням клавіші «Скасувати
квитанцію» (

), після чого вибрати продавця, для якого ми хочемо скасувати чек.

2.8.2.5 Повторне відкриття чека
Існує можливість повторного відкриття чека після його друку. Для цього слід активувати функцію
«Повторне відкриття чека» (Receipt Reopening) (Меню користувача → Чек → Друк чека → Повторне
відкриття чека → ≠ 0 (User Menu → Receipt → Receipt printing → Receipt reopening → ≠ 0), див.
параграф 3.9.3.8 Повторне відкриття чека)
Для цього, а також після здійснення операції з покупцем:
Якщо ви бажаєте повторно відкрити останній чек, надрукований конкретним продавцемконсультантом, натисніть клавішу «Повторне відкриття чека» (
) та відповідну клавішу пам’яті.
Після цього чек відкривається повторно для видалення або додавання продажів.

Якщо після друку чека на одну операцію ваги переключаються у режим цінника, повторне
відкриття чека стає неможливим.

Якщо до тієї ж пам’яті заноситься інша операція, попередній чек повторно відкрити не
вдасться.

Якщо параметр ПОВТОРНЕ ВІДКРИТТЯ ЧЕКА встановлено на 9, ваги дозволять повторно
вікрити будь-який чек.
Працюйте в режимі ПОВТОРНЕ ВІДКРИТТЯ ЧЕКА, встановленому на 9, якщо ви бажаєте відкрити
будь-який закритий чек з метою його зміни.
Якщо ви бажаєте відкрити останній надрукований чек постачальника, натисніть клавішу «Повторне
відкриття чека» (

) і виберіть продавця.

Якщо ви бажаєте повторно відкрити попередный чек, введіть номер чека та натисніть клавішу
«Повторне відкриття чека»

.

Якщо номер чека знаходиться в пам’яті і його можна відкрити, на дисплеї з’являється повідомлення
«повернення чека», і чек можна змінити. В іншому випадку ваги видають повідомлення «Недійсний
чек».
2.8.2.6. Режими оплати
Цей параметр дозволяє вводити режим оплати, використаний для чека. Продажі з різними
режимами оплати можуть виводитися окремо. Ваги мають 9 режимів оплати, 5 з яких
запрограмовані попередньо, а 4 можуть програмуватися користувачем.
Робочий режим має наступний вигляд:
1.
Натисніть клавішу
режимі «ЧЕК-2» натисніть

для друку чека (в робочому
).

2. Натисніть клавішу обраного продавця (наприклад,

).

3.
На вагах відкриється вікно, включаючи вибір режиму
оплати.
4.
Введіть сплачену суму в кожному режимі оплати (не
більше двох режимів оплати).
5.

Для друку чека натисніть клавішу «Друк квитанції» (
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2.8.2.6.1. Оплата на рахунок

Для активації режиму оплати на рахунок запрограмуйте параметр Номер клієнта (Client Number)
(Меню користувача → Чек → Друк чека → Номер покупця → 4 до 7 (User Menu → Receipt → Receipt
printing → Customer Number → 4 to 7)), див. параграф 3.9.3.2 Номер покупця).
Після запису продажу в режимі чека ваги відкривають вікно для вводу режиму оплати. Якщо
вибрано режим оплати «На рахунок» (Account), ваги відкривають вікно для вводу даних клієнта
після натискання клавіші

Номер покупця (не більше 5 цифр).
Введіть
за
допомогою
цифрової
клавіатури або зчитуванням штрих-коду

Фіскальний
реєстраційний номер
Дані покупця

Поверніться до вікна вибору режиму
оплати, скасовуючи режим оплати «НА
РАХУНОК» та міняючи його на «ГОТІВКА»
(CASH)
Збережіть
зміни
та
надрукуйте чек. На чеку
буде напис «Оплата на
рахунок»

Показати список покупців
Борг покупця. Суму
чеку буде додано до
попереднього боргу
клієнта

Натисканням клавіші «ПОКУПЦІ» (
) в звичайному режимі роботи можна побачити покупців
у пам’яті. Вікно має такий самий вигляд, що й вікно у режимі оплати «На рахунок», але клавіша
«Зберегти» (Save)
неактивна, а клавіші «Оплата боргу»
та «Видалення покупця»
активні.
В цьому випадку покупець може здійснити часткову сплату заборгованої суми, для чого потрібно
натиснути
.
Сплачену суму буде відраховано від суми, заборгованої покупцем.
Буде надруковано звіт з часом та датою, кодом покупця, прізвищем покупця, сумою боргу до
сплати, сплаченою сумою та сумою, що чекає сплати. Формат цього звіту має ті ж параметри, що й
чек, тобто, той самий заголовок, логотип та ін.
Будь-який покупець може залишити певну суму у вигляді завдатку; це відображається у вигляді
негативної суми, що чекає сплати.
Покупців можна видалити натисканням клавіші

лише в тому випадку, коли баланс дорівнює 0.

В меню «Переліки» (Lists) можна побачити Перелік покупців, які купують у кредит (див. параграф
3.5.2.16 Покупці, які купують у кредит).

Пам’ять покупця не звільняється навіть у тому випадку, якщо баланс його дорівнює нулеві.
2.8.2.6.2 Два режими оплати
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Ця функція дозволяє вибрати один з двох режимів оплати. Щоб активувати функцію, виберіть меню
(Меню користувача → Чек → Друк чека → Два режими оплати) (User Menu → Receipt → Receipt
printing → Two payment modes).


Якщо параметр відключено



Якщо параметр включено

, в чеку буде використано лише один режим оплати.
, в чеку буде використано два режими оплатию

Див. нижче приклад роботи з двома режимами оплати.
−
−

Перший режим оплати: готівкою
Другий режим оплати: чеком

Після натискання

1.

(

в режимі «Чек-2») та клавіші продавця, ваги покажуть наступний екран:

Введіть дисконт (якщо цей варіант дозволено та він вимагається).

2.
Натисніть клавішу першого режиму оплати
першому режимі оплати.

(«Готівка»). Введіть сплачену суму у

3.
Натисніть клавішу другого режиму оплати
другому режимі оплати.

(«Чек»). Введіть сплачену суму у

4.
Натисніть
режимі оплати.

(«Друкувати чек»). Друкується чек з вказанням сум, сплачених в кожному

В будь-якому випадку, якщо сума, введена для сплати в першому режимі оплати, дорівнює
загальній сумі до сплати або перевищує її, розуміється, що сплачується точно загальна сума
в одному з режимів оплати, який було вибрано.

Якщо після введення суми до сплати у другому режимі оплати загальну суму до сплати не
набрано, автоматично збільшується сума до сплати у першому режимі оплати до повної суми,
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що має сплачуватися. Якщо перша сума змінюється і загальну суму до сплати не набрано,
автоматично збільшується сума до сплати у другому режимі оплати.
2.8.2.7. Проміжний підсумок
Ця функція дозволяє одержати проміжний підсумок для чека. Існує дві можливості одержати її.
1.
2.

Зробити проміжний підсумок з першого рядка.
Зробити проміжний підсумок з останнього надрукованого проміжного підсумку.

Щоб скористатися цією функцією, спершу потрібно призначити для проміжного підсумку
,
клавішу, яку можна запрограмувати (див. розділ 3.7.2.1 Операції з квитанціями (Ticket
operations)).
Після реєстрації товарів натисніть клавішу

для виведення проміжного підсумку.

Натисніть продавця, який заніс до пам’яті продукти.
З’явиться наступний екран:
Продавець,
який
виводить проміжний
підсумок

Кількість товарів

Сума товарів у основній та
допоміжній валюті (якщо ця опція
активна)
Вихід без зберігання

Прямий
екрану
чека

доступ до
перегляду

Друк
проміжного
підсумку

Ця кнопка виводить проміжний підсумок з часу останнього друку. Вона з’являється
вибраною за замовчуванням, якщо ви вже друкували проміжний підсумок для цієї квитанції
Ця кнопка виводить проміжний підсумок з першого рядка. Вона з’являється вибраною за
замовчуванням, якщо це – перший проміжний підсумок в чеку
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2.8.3. Режим цінника

Ваги друкують цінник для кожної виконаної операції. Можлива також робота в режимі фасування
(«Автоматичне зважування»).
Для роботи в режимі друку цінника

зробіть наступне:

1.
Покладіть вагу на платформу або виберіть кількість одиниць для товару, який не потребує
зважування. Натисканням на клавішу продавця друкується цінник.
2. Для друку копій останнього цінника введіть кількість копій за допомогою цифрової
клавіатури, натисніть клавішу КОПІЇ (

) і натисніть клавішу продавця.

Кількість копій

Для роботи в режимі фасування:
Активуйте параметр «Автоматичне зважування» (Меню користувача → Налаштування → Робочі
режими → Автоматичне зважування → З вибором пам’яті або без вибору пам’яті, див. параграф
3.10.4.2 Автоматичне зважування).
Якщо параметр «Автоматичне зважування» запрограмований «З вибором пам’яті» (With selection of
memory), необхідно під час першої операції вибрати клавішу продавця.
Якщо параметр «Автоматичне зважування» запрограмований «Без вибору пам’яті» (Without
selection of memory), операція заноситься на рахунок продавця , або, якщо ваги запрограмовані
як підпорядковані, до пам'яті «Номер підпорядкованих + 1» (Slave number +1).
Виберіть товар та зафіксуйте його клавішею «Зафіксувати товар» (

).

Ваги друкують цінник кожного разу після стабілізації показань ваг після коливання, без натискання
жодної клавіші.

49-MD900EN05

27

Робота

Інструкція D900
2.8.3.1 Зафіксувати товар

Цей процес використовують для виконання операцій з одним товаром, а для цього відповідний
параметр має бути правильно встановлено (Меню користувача → Налаштування → Налаштування
клавіатури → Встановити ціну) (User menu → Settings → Keyboard settings → Fix price

).

Після цього продовжувати можна двома способами:
A. З використанням клавіші «Зафіксувати товар» (

).

1.

Покладіть необхідний товар на платформу.

2.

Виберіть товар, який треба зафіксувати.

3.

Натисніть клавішу «Зафіксувати товар» (

4.

Для скасування встановленої ціни натисніть клавішу

)для встановлення ціни.

B.
З використанням позиції «Ціна» (Price)
дисплею.

.

, розташованої на метрологічній частині

1.

Покладіть необхідний товар на платформу.

2.

Виберіть товар, який треба зафіксувати.

3.

Натисніть та тримайте позицію «Ціна»

4.

Для скасування встановленої ціни натисніть клавішу

.

2.8.3.2 Загальний параметр «Придатний до» (Best Before)
Якщо в конфігурації визначення терміну придатності встановлено значення, яке дозволяє визначити
Загальний термін придатності (Меню користувача → Налаштування → Робочі режими →
Придатний до, див. параграф 3.10.4.7 Придатний до), існує можливість вибрати загальну дату
закінчення терміну придатності. Для цього:
1.

Впевніться, що ваги знаходяться в режимі «ГОЛОВНІ», та в робочому стані.
2. Натисніть клавішу Загальний параметр «Придатний до» (
придатності).

3.

) (Expiry date – термін

Запрограмуйте дати закінчення терміну придатності. Формат дати терміну придатності

можна змінити натискання клавіші

.

a.

Точна дата у форматі дд/мм/рррр (день/місяць/рік)

b.

Кількість днів від дати друку цінника (+000)

c.

Точний час у форматі гг.хх
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На екрані видно Загальний параметр «Придатний до»

2.8.3.3. Номер партії
У вагах серії D-900 можна програмувати номер партії у вигляді буквено-цифрової послідовності
довжиною до 24 символів, якій можна присвоїти глобальне посилання на цінники товарів тоді, коли
ваги перебувають в режимі цінника.
Для програмування номера партії натисніть НОМЕР ПАРТІЇ (
) і введіть номер партії. За
замовчуванням ця величина дорівнює кількості днів, що минули від початку року, наприклад, день
9/9 відповідатиме номеру партії 252 (253 у високосний рік).

Номер партії

2.8.3.4. Підсумкові цінники (Total labels)
За допомогою цієї операції можна видати цінник з підсумком попередньо виданих цінників.
Можливі два режими роботи:
2.8.3.4.1 Режим нормального накопичення
Після видачі кількох цінників можна вимагати цінника з підсумками попередніх операцій. Для
цього:
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1. Натисніть

.

2.

Виберіть рівень підсумка (див. розділ 2.8.3.4.1 Рівні підсумків).

3.

Натисніть клавішу продавця, який виконував операції.

В цьому випадку підсумки обраховуються з цінників, які було випущено з цієї клавіші пам’яті з
останнього моменту друку підсумкових цінників.
2.8.4.2 Підсумкові цінники для одного товару
Величини ваги та вартості накопичуються для кожного конкретного коду. Якщо вибирається інший
код, підсумки, накопичені до цього часу, скасовуються. Для вибору такого режиму перегляньте
параметр «Дозволити режим цінника» (Allow label mode) (див. розділ 5.1.4.1 Дозволити режим
цінника). Для друку підсумків для одного товару:
1.

Натисніть

.

2.

Виберіть рівень підсумка (див. розділ 2.8.3.4.3 Рівні підсумків).

3.

Натисніть клавішу продавця-консультанта, який виконував операції.

Якщо ми не вибираємо жодного рівня, друкується/друкуються копія/копії останнього цінника,
виданого таким продавцем (лив. параграф «Копії» розділу 2.8.3. Режим цінника)

Вкажіть продавця

2.8.3.4.3 Рівні підсумків
Ваги моделі D900 мають три рівні підсумків. Коли цінник з підсумком друкується для одного рівня,
дані автоматично накопичуються на цінниках підсумків сусіднього попереднього рівня.
Кожен накопичений рівень має пов’язаний з ним формат цінника та формат коду EAN. За
відсутності визначеного коду EAN для підсумку береться значення цінника за замовчуванням
«Формат цінника EAN 13».
Якщо товар не змінюється на рівні накопичення 1, поля цінника, які відповідають власне PLU (код,
найменування, ціна та ін.), покажуть дані PLU.
В цьому випадку цінники рівня 1 також покажуть дати закінчення придатності, навіть якщо
параметр «Дозволити режим цінника» не поставлено в «3 – це обов’язково. З накопиченням
підсумків на товар» (див. розділ 3.8.2.8.5 Дозволити режим цінника).
Однак, якщо товар змінюється, в цих полях не з’являється нічого, за винятком поля найменування,
яке покаже «Накопичений підсумок».
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Якщо параметр «Дозволити режим цінника» має значення «3 – це обов’язково. З накопиченням
підсумків на товар», дані PLU відображаються на всіх рівнях. Окрім того, в цьому випадку, якщо
товар змінюється, накопичені підсумки на всіх трьох рівнях видаляються.
2.8.3.5. Вибір продавця за замовчуванням
Існує можливість обрати продавця-консультанта за замовчуванням так, що не доведеться натискати
клавішу продавця-консультанта. Для цього має бути увімкнено параметр (Меню користувача →
Налаштування → Робочі режими → Автоматичне зважування, див. параграф 3.10.4.2
Автоматичне зважування)
A.
Якщо параметр конфігурації автоматичного зважування вибрано як WITH SEL MEMO:
Робота в режимі цінника:
Режим автоматичного зважування виконується з пам’яттю за замовчуванням.
Занесення до пам’яті не може здійснюватися з пам’яттю, яка використовується іншою
машиною, оскілки остання блокує пам’ять.
B.
Якщо параметр конфігурації автоматичного зважування вибрано як WITH SEL MEMO:
Робота в режимі цінника:
Режим автоматичного зважування виконується без пам’яті за замовчуванням.
2.8.4. Режим самообслуговування
В цьому режимі робота здійснюється покладанням ваги на платформу та натисканням відповідної
клавіші цінника. Цінник потрібного продукту друкується без втручання продавця.
В режимі самообслуговування працюють лише прямі клавіші.
Для друку цінника:
1.

Покладіть продукт на платформу.

2.

Натисніть клавішу PLU.

3.

Ваги запам’ятовують операцію і друкують цінник.
Щоб включити режим самообслуговування, див. параграф 2.4 «Вибір режиму роботи»

Всі операції на вагах заносяться як продажі до пам’яті 1 або, якщо ваги мають конфігурацію
«Підпорядковані», до пам’яті «Підпорядковані номер + 1»
2.8.4.1 Режим самообслуговування 1 (Секції)
В цьому режимі, після покладання продукту на платформу, виберіть відповідну секцію, після чого
ваги виведуть товари, що відповідають цій секції. Натисніть клавішу вибраного товару і ваги
надрукують цінник.
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2.8.4.2. Режим самообслуговування 2 (клавіші)
Ваги на першому екрані показують всі прямі клавіші.
Після розміщення продукту на платформі натисніть клавішу вибраного товару і ваги надрукують
цінник.

2.8.4.3. Режим самообслуговування 3 (Коди PLU)
Ваги показують екран для введення коду PLU товару.
Після розміщення продукту на платформі введіть код PLU товару за допомогою цифрової
клавіатури; після вводу натиснути клавішу «ДРУК» (PRINT) для друку цінника.
У випадку помилки під час введення коду PLU натисніть «ВИДАЛИТИ» (DELETE) і почніть
спочатку.
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2.8.4.4. Режим самообслуговування 4 (Однократне зважування товару)

Робота

Цей режим дозволяє нам продавати поодинокі товари. Товар можна вибрати в Меню користувача
→ Робочі режими (див. секція 3.10.4 «Робочі режими»).
Помістіть товар на платформу і натисніть кнопку на екрані для продажу товару. Після цього зніміть
цінник з ваг та наклейте його на пакет. Ваги покажуть операції, необхідні для закінчення продажу.

ВКАЗІВКИ

ПОКЛАДІТЬ
ПРОДУКТ НА
ПЛАТФОРМУ І
НАТИСНІТЬ
КНОПКУ

2.8.4.5 Режим самообслуговування з темою 1
Коли ваги переводять в режим самообслуговування з вибраною темою 1, ваги показують проміжний
екран з проханням зняти цінник.

ЗНІМІТЬ ЦІННИК
ТА НАКЛЕЙТЕ
ЙОГО НА ПАКЕТ

Режим «тема 1» може призвести до некоректного відображення деяких кнопок режиму
самообслуговування, оскільки кнопка є зображенням товару.
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3. ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ваги D-900 DIBAL надходять з системою програмування на базі меню, тобто, ієрархічної та
кодованої структури меню, яка забезпечує швидке та легке програмування.
Існує три способи доступу до меню програмування ваг:
1.

Тримайте натиснутою клавішу «МЕНЮ» (MENU) під час запуску ваг.

2.

Натисніть клавішу «МЕНЮ» на екрані вибраної стандартної процедури.

3.
В режимі самообслуговування натисніть послідовно чотири рази, змінюючи клавіші між
нижнім лівим краєм та нижнім правим краєм клавіатури.

ТОВАРИ

→ Програмування товарів.

ПРОДАВЦІ

→ Додавання та видалення касирів та даних.

РЕКЛАМА

→ Програмування рекламних зображень.

ТАБЛИЦІ

→ Секції, Можливість оперативного контролю, Рецепти, Відомості про
харчування, Штрих-код, упаковки, Режими оплати, типи ПДВ, Валюти,
Тимчасова реклама та Бали за лояльність.

ЛІСТИНГ

→ Списки позицій, продажів, підсумків…

ІНСТРУМЕНТАРІЙ → Завантаження/вивантаження через порт USB, пересилання даних до
підпорядкованих ваг, Операції з ПК, Інші інструменти
ДИСПЛЕЙ

→ Фірмове оформлення, Конфігурація дисплею користувача (операції з
чеками, операції з цінниками, коди PLU, Секції та Продавці

ЦІННИК

→ Програмування цінника.

ЧЕК

→ Програмування чека.

НАЛАШТУВАННЯ → Налаштування зв’язку з ПК, налаштування клавіатури, Читання за
допомогою сканера, робочі режими.
ВИБРАНЕ
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Ці клавіші в режимі програмування мають
наступні функції
Нове/Створити

Друкувати

Видалити

Редагувати

Копіювати

Зберегти

Вийти з режиму програмування та
повернутися до нормального режиму
роботи

Повернутися до
програмування

попереднього

екрану

Якщо натиснути цю іконку, з’явиться інформація про можливі значення параметра

3.1.

ТОВАРИ

Ваги дозволяють запрограмувати до 10 000 товарів. Для програмування необхідно ввійти до меню
«Товари».
Ваги покажуть товари, що програмуються, та функціональні клавіші.

Є можливість впорядкувати товари за PLU (
), кодом (
), натиснувши вибрану клавішу над переліком.
Якщо написати слово у квадратику поряд з Найменуванням (
найменуванням

) та найменуванням (

), можна знайти товар за

Натиснувши на клавішу «ЦІНА» (
), можна показати різні поля товару в цій колонці:
«Ціна» (Price), «Тип» (Type), «Тип ПДВ» (VAT Type), Упаковка (Tare), Формат цінника
(Label Format) та «Клас відстежування» (Traceability Class)

49-MD900EN05

35

Обслуговування

Інструкція D900
Пересуватися по списку вгору та вниз можна за допомогою клавіш
Натиснувши клавішу «Сортувати» (
обраним полем (Код, PLU або Найменування)
Натисніть клавішу «Вихід» (
робочого режиму

та

), можна побачити товари, впорядковані за

) для виходу з меню користувача та повернення до

Поряд з назвою товару показаний колір клавіші PLU; якщо ви бажаєте змінити цей колір,
натисніть клавішу

та виберіть колір.

3.1.1. Новий товар
Для програмування нового товару натисніть клавішу
Товару.

; на вагах з’явиться вікно для вводу Коду

−
Введіть у вікно код товару за допомогою
цифрової клавіатури
.
−
Після натискання
невикористаний код.

ваги покажуть перший

−
Після введення коду, натискання клавіші
присвоює код товарові, надаючи можливість
програмувати решту параметрів товару.
Для скасування створення товару натисніть

−
.

Якщо введений код відповідає існуючому товару, ваги
запитають про редагування існуючого товару.
Після цього ваги показують детальну інформацію товару, розділену на шість груп: Головна, Тексти,
EAN, Пропозиції, Зображення та Інше.
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3.1.1.1. Головна

Зберегти та вийти
Натисніть ці кнопки
для
переходу
до
наступного
/
попереднього товару
за кодом. Поточний
товар зберігається зі
змінами,
які
ми
внесли
Для параметрів, які
мають кнопку
,
можна ввести значення
звичайним
способом
або можна вивести
список
можливих
варіантів натисканням
на
та вибором
одного з них.

Вийти без збереження

Головні параметри

Клавіатура

Найменування: Найменування товару (не більше за 20 символів).
Найменування 2: Найменування 2 товару (не більше за 20 символів).
Найменування 3: Найменування 3 товару (не більше за 20 символів).
Упаковка: Значення упаковки, пов’язане з цим товаром
Існують два режими програмування:
−
−

Ввести значення за допомогою цифрової клавіатури
Покласти вагу, що її має упаковка, на платформу і натиснути

Формат цінника: Формат, який використовується для друку цінника продукту, що редагується.
Можна ввести значення від 0 до 60* з наступними значеннями:
−
−

Від 0 до 20: попередньо визначені формати.
Від 21 до 60*: формати, визначені користувачем.

Параметр друку «ЗАГАЛЬНИЙ ФОРМАТ ЦІННИКА» має бути встановленим у 0 для того,
щоб наведене вище можна було програмувати (див. параграф 3.8.2.4 Формат цінника)
Секція: Код секції (0 – 99), до якого віднесено товар.
PLU: номер прямої клавіші, призначеної товарові.
Тип товару: Змініть значення натисканням у вікні.
Можливі значення:
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−
ВАГОВИЙ (WEIGHT). Тип товару за замовчуванням; програмується ціна кілограма, а сума
дорівнює вазі продукту, помноженій на ціну. Товар має зважуватися на вагах.
−
ШТУЧНИЙ (UNIT). Сума є ціною товару. Вага та ціна за одиницю не друкуються. Товар
не має зважуватися.
−
ФІКСОВАНА ВАГА (FIXED WEIGHT). Сума є добутком відомої ваги товару, яку ввели
під час програмування поля ФІКСОВАНА ВАГА, на ціну. Товар не має зважуватися, але ціна та
вага друкуються.
PLU ФІКСОВАНОЇ ВАГИ виводиться на екран як PLU ВАГИ, але замість упаковки в нижньому
лівому кутку метрологічної частини екрану з’являється іконка замка поруч з вагою. Ця іконка вказує
на те, що вагу було фіксовано, та що вага, покладена на платформу, не враховується.
−
КОМПЕНСАЦІЯ. Сума для цього типу товару віднімається від загальної суми, а сума
відображається на дисплеї як від’ємне значення. Ця сума також друкується на чеку.
−
ЗАМОРОЖЕНИЙ. Цей товар має зважуватися, але відсоток ваги віднімається від ваги
брутто у вигляді упаковки. Відсоток цей програмується у параметрі «Упаковка %».
Ціна за кг. Введіть значення ціна/кг або ціна/штуку товару. Якщо це значення поставити на 0, ціну
доведеться вводити з цифрової клавіатури під час продажу.
Тип ПДВ: Введіть код, який відповідає 6 відсоткам ПДВ, які можна запрограмувати:
−

0: 0% (без ПДВ).

−

Від 1 до 5: відсоток ПДВ, запрограмований у Таблиці ПДВ (Див. Параграф 3.4.8 Типи ПДВ).

ПДВ для товарів з постійною вартістю належить до типу 1
Клас: номер класу можливого оперативного контролю товару
−
−

Клас = 0: без відстежування
Клас ≠ 0: з відстежуванням. Оберіть клас відстежування

IDN: Ідентифікаційний номер – номер, присвоєний продуктові відстежування, з якого одержано
товар. На вагах можна запрограмувати до 99 продуктів, які можуть мати IDN від 1 до 65535.
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3.1.1.2. Тексти
У цьому меню є можливість програмувати тексти до товару.

Вийти
без
зберігання
Зберегти

Вибір текстів

Рядки тексту
Клавіатура

Рядки тексту: Товари мають 20 текстових рядків з 24 символами кожен.
Загальний текст: Текст в обсязі 1024 символів, який використовується для інгредієнтів або іншої
інформації про товар.
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3.1.1.3. Коди EAN 2 (Штрих-коди)
Це меню дозволяє програмувати штрих-коди товару

Вийти без зберігання

Зберегти
Параметр
EAN13

Параметри
EAN128

Клавіатура

Код EAN13: код EAN 13 товару (використовується для відтворення в пам'яті товару за допомогою
сканера або друку цінника).
Формат Код EAN13: Формат штрих-коду товару обирається з 10 штрих-кодів, що можуть
програмуватися на вагах.
10 штрих-кодів можуть програмуватися користувачем. Див. параграф 3.4.5 EAN з можливістю
програмування.
Штрих-код EAN128: в цьому параметрі визначається штрих-код EAN128 та його розмір (Х, 24, 48
або 72).

2

Європейський код товару (European Article Number)
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3.1.1.4. Пропозиції

Вийти без зберігання
Зберегти

Ціна
продажу
Номер
акції

тимчасової

Пропозиція:
ціна
для
вагового
сегмента або вільна
сума
Клавіатура

Ціна продажу: Ціна продажу товару, яка активується:
1. Коли натиснута клавіша «Ціна пропозиції» (напис на клавіші – «Спеціальна пропозиція»
(
2.

)).
Коли активною є Тимчасова пропозиція, з якою пов’язаний цей товар.

Ціна продажу для вагового або штучного сегментів/вільна сума. Можливі опції:
−
НЕМАЄ (NO): спеціальні пропозиції відсутні
−
Ціна для вагового або штучного сегментів:
Цей параметр дозволяє встановити різні ціни в залежності від кількостей продукту, які купує
споживач.
Існують три сегменти; для кожного сегмента ціна залежить від ваги, вище за яку застосовується така
пропозиція.
Тому, якщо вага менша за першу частину, застосовується ціна, визначена в полі «ЦІНА» (PRICE).
Якщо купується більша кількість продукту застосовується ціна, яка відповідає цій частині ваги.

−
Довільна кількість
Якщо ви обираєте опцію «Довільна кількість» (Free amount), це програмує кількість, починаючи з
якої ви пропонуєте іншу кількість безоплатно. Існують три суми/полів програмування вільної суми.

Номер тимчасової акції: Введіть величину тимчасової акції, присвоєний товарові.
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Пропозиції, запрограмовані у товарі, дозволяються протягом часу, запрограмованого у тимчасовій
акції, пов’язаній з товаром. Див. параграф 3.4.10 Тимчасові акції.
Якщо тимчасова акція має номер «0», така тимчасова акція не застосовується; якщо ж товар має
інший різновид акції, вона застосовується завжди.
3.1.1.5 Зображення
Це меню дозволяє програмувати зображення товару
Вийти без
зберігання
Зберегти
вийти

та

Зображення
товару
Логотип товару,
який
друкуватиметься
на ярлику, якщо
його
запрограмовано
у полі «Логотип
товару» (Article
logo)

Клавіатура

Кольорове зображення: кольорове зображення, пов’язане з товаром (див. параграф 6.1.1.
Завантаження зображень товару (Load Article Images))
Номер логотипу: номер логотипу, пов’язаного з товаром

Вибір зображення товару. Введіть значення за допомогою
клавіатури або збільшуйте чи зменшуйте його
натисканням на стрілочки
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3.1.1.5. Поживна цінність

В цьому розділі ми маємо змогу відповісти на запитання щодо харчування, які ми запрограмували.
Щоб змінити ці запитання, перейдіть до Меню користувача → Таблиці → Харчування (User
menu → Tables→ Nutrition) (див. розділ 3.4.4.)
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3.1.1.7 Інше

Вийти без
зберігання
Зберегти та вийти

Параметри, що
програмуються

Клавіатура

Рецепт: Відсутній у моделі 103F.
Код «смайлика»: код може бути будь-якою цифрою між 0 та 9. Виводиться тоді, коли Продавець
вибирає цей товар.
Зміна ціни: Цей параметр дозволяє змінити: назву, PLU та Ціну товару в звичайному робочому
режимі (див. параграф 2.8.1.9. Швидка зміна ціни товару).
Закупівельна ціна: Закупівельна ціна товару.
Термін придатності: Цей параметр дозволяє програмувати дату «Придатний до…» товару, яка
друкуватиметься на ціннику згідно зі значенням, запрограмованим у параметрі «Придатний до…»,
див. параграф 3.10.4.7 «Придатний до…». Її можна запрограмувати трьома різними способами.
−
−
−

Точна дата: дата у форматі дд мм рр (день місяць рік)
Кількість днів від поточної дати:
.
Кількість годин від поточного часу:
.

Для переходу від одного формату до іншого натисніть

.

.

Додаткова дата: Це – додаткова дата (тобто Придатний до дати). Програмується так само, як і
термін придатності.
Дата заморожування: Це – дата заморожування продукту. Програмується так само, як і термін
придатності.
Формат цінника 2: Цим параметром обирають формат другого цінника для цього продукту.
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3.1.2. Редагувати

Існує можливість редагувати дані попередньо запрограмованих товарів. Для редагування товару:
4.

Виберіть товар для редагування. Він виділиться.

5.

Натисніть

.

6.
Ваги виведуть меню редагування, ідентичне меню створення товару, а редагування
відбувається так само, як і створення товару.
7.
3.1.3. Копіювати

/Вставити

Для копіювання товару застосовується наступна процедура:
1.

Виберіть існуючий товар, який треба скопіювати. Він виділиться.

2.

Натисніть

3.

Виберіть нове положення, куди необхідно вставити товар.

. Товар виділиться червоним кольором.

4.
Якщо положення не вибрали і бажаєте скопіювати товар у нове положення, замість
натисніть
.
3.1.4. Видалити
Для видалення товару:
1.

Виберіть існуючий товар, який треба видалити. Він виділиться.

2.

Натисніть
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3.1.5. Сортувати

Натисканням клавіші
можна показати товари, впорядковані за номером PLU
(фільтровані за секціями), кодом (фільтровані за номером) або за назвою (фільтровані за абеткою).
Сортувати за PLU
Активувати Лише Секція (Only
Section)
, ввести назву секції для
фільтрування за секціями

Сортувати за Кодом
Якщо ввести число, будуть показані лише
коди, що починаються з цього числа

Сортувати
за
Назвою
Якщо
ввести
символ,
будуть
показані
лише
назви,
що
починаються
з
цього символа
Вийти
Впорядкувати

Клавіатура
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Сортування за PLU: просте сортування за PLU
(1) або сортування за PLU активацією клавіші «Лише
секція» (Only Section)
та введенням числового
значення (тобто 1) (2). Натисніть клавішу
для
сортування або
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СОРТУВАННЯ ЗА КОДОМ: Просте сортування за
кодом
(1) або сортування за кодом та
застосуванням додаткового фільтру введенням
спочатку числового значення (тобто, 8) (2). Для
початку пошуку натисніть клавішу
. Натисніть
для скасування.

СОРТУВАННЯ ЗА НАЗВОЮ:
натисканням
клавіші
виводиться клавіатура. Сортуйте
іменем (1) або сортуйте за іменем та
додатковий фільтр (тобто G) (2). Для
натисніть
. Натисніть
для

просто
за
вводьте
сортування
скасування.
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3.2.

ПРОДАВЦІ

Ваги дозволяють програмувати до 20 продавців.
Таке програмування можна виконувати на вагах в режимі «Головні».

3.2.1 Швидке створення продавців
Ця опція дозволяє програмувати продавця без редагування параметрів продавця.
Щодо редагування параметрів див. параграф 3.2.2 Редагування продавців.
1.

Виберіть номер продавця.

2.

Натисніть

49-MD900EN05
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3.2.2. Редагування
Ця опція дозволяє програмувати продавців та редагувати параметри.
Ця процедура має вигляд:
1.

Оберіть номер продавця (він має бути вільним).

2.

Натисніть

. Ваги виведуть параметри продавця для редагування

Код: з продавцем пов’язують 5-розрядний код
Ім’я: Ім’я продавця довжиною до 26 символів.
Навчання: активує або вимикає режим навчання для продавця (див. 3.2.5 Режим навчання).
Видимий: дозволяє показувати або ховати клавішу продавця у нормальному режимі роботи.
Фото: зображення продавця.
Щоб змінити параметри продавця, його треба спочатку видалити, а потім відредагувати з
новими даними.
3.2.3. Видалення
Щоб видалити продавця з клавіші пам’яті, слід зробити наступне:
1.

Обрати продавця, якого бажано видалити.

2.

Натиснути

.

3.2.4. Видалення всіх продавців
Видалити всіх продавців одночасно можна натисканням клавіші
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3.2.5. Режим навчання

Ваги D-900 мають спеціальний робочий режим для навчання нових продавців.
В цій ситуації продажі не накопичуються в підсумках, а чеки та цінники мають надрукований
текстовий рядок *** РЕЖИМ НАВЧАННЯ *** (TRAINING MODE).
Для програмування продавця в режим навчання:
1.
Виберіть клавішу продавця (якщо Продавець ще не запрограмований, його слід попередньо
запрограмувати; див. розд. 3.2.1 «Швидке створення Продавців»).
2.

Виберіть режим навчання натисканням

.

3.

Біля коду продавця в списку з’явиться іконка

синього кольору.

3.2.6. Видимість
Існує можливість показати або сховати клавішу продавця на дисплеї. Щоб показати будь –якого
продавця на дисплеї, виберіть продавця і натисніть клавішу
з’явиться іконка
, показуючи, що продавця видно на дисплеї.
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3.3.

РЕКЛАМУВАННЯ

Ваги моделі D-900 дозволяють демонструвати рекламні зображення на екрані споживача. В
залежності від величини параметра «Рекламування», рекламування можна активувати або
вимикати.
Рекламування:

Ви можете вибрати, на якому дисплеї
показати рекламу. Це може бути
дисплей продавця, покупця або
обидва дисплеї

З рекламними
зображеннями
Без рекламних зображень

Початкове
зображення
рекламної послідовності

Програмування
рекламної
послідовності
Час показу кожного
рекламного
зображення

Клавіатура

Наявні зображення на вагах. Натискайте на
зображення протягом двох секунд для
додавання
його
до
програмованої
послідовності зображень
Програмована послідовність зображень, яка
буде відображатися на оберненому назад
дисплеї.
Натисніть одне зображення для вибору
позиції,
куди
ставити
зображення.
Натискайте на зображення протягом двох
секунд для його видалення

‘
Якщо

ваги

мають

конфігурацію

«Підпорядковані»,

в

меню

«Рекламування» з’явиться

кнопка

(«Скористайтесь послідовністю Головних ваг»). Ця кнопка дозволяє використати ту ж
саму рекламну послідовність, які налаштовано для Головних ваг. Таким способом ви зможете програмувати
лише Головні ваги, а використовувати це на всіх бажаних підпорядкованих вагах замість конфігурування їх
поодинці.

Для завантаження зображень на ваги див. параграф 6.1.2 «Завантаження рекламних зображень».
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3.4. ТАБЛИЦІ
3.4.1. Секції
Можна запрограмувати кожну зі 100 секцій, що програмуються на цих вагах: назву, зображення та
формат пов’язаного штрих-коду (EAN13 та EAN128).

Видалити

Копіювати
Друкувати список секцій

Натисніть на один сектор для його
вибору. Сектор виділиться чорним

Редагувати
секцію

вибрану

Зберегти

Назва секції. Не більше
за 20 символів
Зображення, пов’язане
з секцією. Натисніть
або
для зміни
Пов’язаний з секцією
штрих-код EAN13 (див.
Таблицю 3-1)
Пов’язаний з секцією
штрих-код EAN128

В режимі квитанції або цінника існує можливість активувати опцію не введення цифр префіксу секції в
коді товару. Для цього:
1 – активуйте параметр Префікс секції
(Технічне меню → Застосування → Базові налаштування →
Інші налаштування).
2 – Введіть префікс секції на початку коду товару
3 – Параметр Номери коду (Меню користувача → Налаштування → Робочі режими) має дорівнювати
кількості цифр у коді товару без врахування префіксу секції.
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Формат коду EAN13 має програмуватися з використанням наступних літер заміщення
Код

НАЙМЕНУВАННЯ

Код

НАЙМЕНУВАННЯ

A

Номер групи

G

Кількість од. товару

B

Номер споживача

H

Вага

C

Код товару

I

Тип ПДВ

D

Код продавця

K

Секція

E

Загальна сума чека

L

Код виробника

F

Знак суми

Q

Контрольний розряд

Таблиця 3-1
3.4.2. Відстежування товару
Ваги D-900 дозволяють програмувати процес відстежування класів товарів, тобто, можна визначити
відстежування до 10 класів товарів (яловичина, риба, фрукти та ін.), до яких належать продукти, з
яких виготовлено товари.
Ця функція дозволяє друкувати чеки або цінники з даними продуктів, з яких походять товари, що
використовуються.
В кожному класі відстежування визначено список текстів, спільних для всіх продуктів класу (тобто,
для яловичини ці тексти включають в себе: народилася в, вирощували в, забили в).

Програмування
текстових таблиць
та продуктів для
відстежування
Клас,
присвоєний
продуктам, створений
зчитуванням
штрихкоду
EAN128
(див.
параграф
3.10.3
Зчитування сканером

Вибір ручного або
автоматичного
оперативного
відстежування
продукту (див. 2.8
«Режими роботи»)
Контроль ваги продукту, який відстежується
ІГНОРУВАТИ (IGNORE): ваги не контролюють вагу Продукту, що відстежується
ПОПЕРЕДЖЕННЯ (NOTICE): Після реєстрації продажу з відстежуванням, якщо
додавання ваг всіх продажів, що відповідають цьому продуктові, перевищує вагу
продукту (див. 3.4.2.3 Програмування продукту), ваги видають попереджувальне
повідомлення.
ВІДМОВА (DENY): спроба занести до пам’яті продаж з відстежуванням: якщо додавання
ваг всіх продажів, що відповідають цьому продуктові, перевищує вагу продукту (див.
3.4.2.3 Програмування продукту), ваги такий продаж не приймають.

Кожен клас відстежування має 20 текстів відстежування (Запитання)
Відповіді на запитання щодо відстежування програмуються для кожного окремого продукту.
Програмування здійснюється наступним чином:
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3.4.2.1 Визначення класу PLU

Для програмування цих полів PLU слід перейти до Товари → Новий товар/Редагувати товар,
Головна (Articles → New Article/Edit Article, Main).
Клас. Номер класу відстежування товару.
−

Клас = 0: Без відстежування.

−

Клас ≠ 0: З відстежуванням. Виберіть клас відстежування.

Вибираємо для прикладу клас відстежування 1.
IDN. Ідентифікаційний номер – номер, призначений продукту відстежування, з якого одержано
товар. На цих вагах можна запрограмувати до 99 продуктів, IDN буде в межах від 1 до 65535.
Вибираємо для прикладу 2.
3.4.2.2. Програмування текстової таблиці
Для програмування текстових таблиць виберіть меню Таблиці → Відстежування → Текстова
таблиця (Tables → Traceability → Table of text). Ваги виведуть на екран:

Зберегти
Видалити
таблиці

тексти

Друкувати
текстові таблиці

Вибір класу відстежування
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3.4.2.3. Програмування продукту

Для програмування продукту оберіть Таблиці → Відстежування → Продукти. Ваги покажуть
наступне:
Виберіть
Номер
продукту,
який
слід визначити

Клас продукту. Після його
вибору виводяться тексти
класу

Вага
продукту

Натисніть для активації
продукту як Активного
продукту
для
автоматичного режиму
(див. параграф 3.10.4.12
«Автоматичний режим»
Якщо продукт зроблено
активним, натисніть тут
для його завантаження
Зберегти
Видалити
Надрукувати
тексти продукту

Код продукту (тобто, вушна
етикетка для відстеження
яловичини, Номер партії для
відстежування риби та ін.)

Програмування
текстів
продукту
(відповіді
на
питання
відстежування
класу).

3.4.3. Рецепти
Відсутні у моделі 103F.
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3.4.4. Харчування
Визначено всього 14 запитань щодо харчування.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Інформація про харчування.
Енергетична цінність.
Жири.
Насичені жирні кислоти.
Вуглеводи.
Цукри.
Протеїни.
Сіль.
Харчові волокна.
Вітамін А.
Вітамін С.
Кальцій.
Залізо.
Вітамін.

Кожне запитання має 40 символів і може редагуватися безпосередньо користувачем в цьому розділі
меню.
Ці питання є загальними для всіх продуктів і мають пов’язані з ними відповіді в кожному пункті
тексту про харчування.

Запитання
щодо
харчування.
Для
редагування
запитання клацніть на
ньому «мишкою»
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3.4.5. Штрих-коди

Це – меню для програмування штрих-кодів: Глобальний код EAN13 (чек та цінник), Глобальний
код EAN 128 та коди EAN з можливістю програмування.
Коли користувач вибирає Секція EAN або EAN товару, і ці штрих-коди не запрограмовані,
друкується Глобальний код EAN. Якщо Глобальний код EAN не запрограмований, ваги не
надрукують жодного штрих-коду.
Для друку коду EAN 128 на ціннику в полі зарезервовано номер 54. В одному ціннику можна
мати два штрих-коди: EAN 128 та EAN 13

Глобальні штрих-коди
EAN
Штрих-коди EAN з
можливістю
програмування.
Поле
Формат
EAN
товару посилається саме
на ці штрих-коди (див.
параграф 3.1 Товари)

Ваги мають бути в
режимі «ГОЛОВНІ»

Виберіть номер EAN з
можливістю
програмування:
EANC01-EANC10

Скористайтесь
клавіатурою
для
програмування EAN
так, як в таблиці 3-2
параграфу 3.8.2.8.15
Формат
цінника
EAN13
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3.4.6. Значення ваги упаковки

Можна запрограмувати 5 попередньо визначених значень ваги упаковки. Існують два різних
способи програмування значень упаковки.
ВАРІАНТ 1
Покладіть
вагу
на
платформу та натисніть
іконку

ВАРІАНТ 2
Натисніть
на
вагу
упаковки, яку треба
запрограмувати
та
введіть значення ваги
упаковки з цифрової
клавіатури

3.4.7. Режими оплати
Ваги мають 9 режимів оплати. 5 з них запрограмовані, а 4 можна програмувати.
Кожен з режимів оплати має короткий опис з 8 символів та довший опис з 27 символів.
Для програмування назв режимів оплати:

Оберіть поле, яке треба
редагувати:
короткий
або довгий опис. Поле
виділиться
чорним
кольором.

Натисніть
іконку
«Редагування» (Edit)

Введіть
опис
клавіатури.

Друкувати
список
режимів оплати.
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3.4.8. Типи ПДВ

Існує можливість запрограмувати 5 типів ПДВ. Тип 1 автоматично призначається для товарів, що
продаються з Постійною вартістю.

Типи
ПДВ
Натисніть
значення
для
його зміни

Клавіатура

3.4.9. Валюти
Відсутній в моделі 103F
3.4.10. Тимчасові акції
Це меню дозволяє програмувати часовий інтервал для тимчасових акцій. Див. параграф 3.1.1.
Товари, пропозиції). Для визначення часового інтервалу.
Видалити
обрану
тимчасову
акцію

Номер
тимчасової
рекламної
акції

Видалити всі
тимчасові
акції

Натиснути
визначення
початку акції

для
дати

Друкувати
тимчасові
акції

Натиснути
визначення
початку акції

для
часу

Натиснути
для
переміщення вгору
та вниз у списку

Натиснути для
визначення дати
закінчення
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Натиснути для Натиснути для відкриття
визначення часу вікна, де можна вибрати дні
закінчення
тижня,
в
які
акція
застосовується

61

Обслуговування

Інструкція D900
3.4.11. Бали лояльності

В цьому меню можна програмувати бали лояльності. Вони виражаються відсотком загальної суми.

Відсоток балів
лояльності
Текст, який буде
надруковано на
чеку поруч з
балами
(не
більше
20
симовлів)

Для друку на чекові він мусить мати правильну конфігурацію. (див. розділ 9.2.1.1 Програмування
формату чека). У форматах 0 та 1 бали друкуються завжди, а у випадку форматів, що
програмуються, згадане поле має бути активованим.
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3.5.

ЛІСТИНГИ

Це меню дозволяє вибрати лістинги для друку, а також конфігурувати та фільтрувати ці лістинги.
Щоб уникнути маніпуляції з управлінням касовим апаратом, лістинги, що стосуються
підсумків продажів, не можна одержати, якщо попередньо не було надруковано КАСОВИЙ ЗВІТ,
якщо параметр «Контроль каси» (Draw control) має значення «Контроль увімкнено (Control ON)
(див. параграф 3.10.4.8. Контроль каси).
3.5.1. Фільтри та рядки заголовків
Це меню дозволяє програмувати різні параметри лістингів у двох варіантах: основному та
фіскальному. Можна також визначити, чи лістинги буде надруковано у форматі чеку чи цінника, та
визначити конфігурацію друку рядків у заголовках та лістингах (див. параграф 3.9.1.2 Заголовки
чеків).

Наявні лістинги.
Натисніть
для
друку
Наявні видалення

Фільтрувати
товари, коди яких
є у вибраному
діапазоні
Фільтрувати
товари, коди яких
закінчуються
на
вибране число

Вибір формату
друку лістингів

Дозволити або
заборонити друк
рядків заголовків
у чеку

Фільтрувати
товари,
які
належать до цієї
секції («0» - Всі
секції)

Фільтрувати
Фільтрувати
рівнем
за типом ПДВ за
накопичення

49-MD900EN05

Фільтрувати за
покупцями

63

Обслуговування

Інструкція D900
Фільтр
лістингів за
продавцями

Фільтр
фіскального звіту
в часових межах

Фільтр
фіскального
звіту між двома
датами

Вказує
на
відсоток
зайнятої
фіскальної
пам’яті. Натисніть
для видалення
збережених квитанцій.
Перед видаленням ваги
запитають, чи квитанції
було надруковано

Клавіатура

3.5.2. Наявні лістинги
3.5.2.1. Звіт про товари за кодом
В параграфі 3.5.1. Фільтри та рядки заголовків можна вибрати діапазон кодів, департамент,
секцію або ставку ПДВ. Цей список містить також коди PLU разом з ціною та позначенням. В кінці
такого списку наводиться кількість кодів, збережених в пам’яті ваг.
КОД – ЦІНА – ПОЗНАЧЕННЯ
КОДИ
3.5.2.2. Звіт про товари за PLU
В цьому списку показані прямі клавіші, пов’язані з кожним PLU, разом з ціною та позначенням. В
кінці такого списку наводиться кількість кодів, збережених в пам’яті ваг.
PLU – ЦІНА – ПОЗНАЧЕННЯ
КОДИ
3.5.2.3. Звіт про товари за відповідністю PLU/КОД
В цьому списку показані прямі клавіші, пов’язані з кожним PLU, разом з кодом та позначенням. В
кінці такого списку наводиться кількість кодів, збережених в пам’яті ваг.
PLU – КОД – ПОЗНАЧЕННЯ
КОДИ
3.5.2.4. Продажі на товар за кодами
Цей список надає інформацію про продані товари за кодом. Можна вибрати діапазон кодів,
департамент, секцію або тип ПДВ в параграфі 3.5.1. Фільтри та рядки заголовків. В цьому списку
не вказано номер операції з товаром (article number operation). Він включає коди PLU з проданою
вагою (або одиницями) та загальну кількість. В кінці списку вказано підсумок різних проданих
товарів, суму ваг та кількості.
*** ВАГОВІ ТОВАРИ ***
КОД – ВАГА – СУМА
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КОДИ
ДОДАТИ ЗВАЖУВАННЯ
ДОДАТИ СУМИ
*** ТОВАРИ БЕЗ ЗВАЖУВАННЯ ***
КОД – ОДИНИЦІ – СУМА
КОДИ
ОДИНИЦІ
ДОДАТИ СУМИ
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)

Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
3.5.2.5. Продажі на товар за PLU
В цьому списку показані продажі, пов’язані з кожним PLU, які включають PLU, позначення та суму
продажів за кожним PLU. Наприкінці цього списку наведено суму різних проданих товарів та
підсумовано кількості.
PLU –ПОЗНАЧЕННЯ – СУМА
КОДИ
ДОДАТИ СУМИ
3.5.2.6. Продажі за продавцями
Під час вибору цього лістингу ваги запитують, список якого продавця ви бажаєте друкувати. Такий
список включає в себе PLU, позначення та ціну товарів, проданих вибраним працівником. В нижній
частині списку наведено інформацію про час, протягом якого працівника було зареєстровано (він
працював) та працював з вагами (обслуговував споживачів).
PLU –ПОЗНАЧЕННЯ – КІЛЬКІСТЬ
ПРАЦЮВАВ
ЧЕРГУВАВ
3.5.2.7. Підсумок по групі
В цьому списку наведено кількість виконаних операцій та одержану суму для кожної пам’яті
(продавця-консультанта). В нижній частині списку надруковано операції та кількості.
ПАМ’ЯТЬ – ОПЕРАЦІЇ – СУМА
ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)
Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
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3.5.2.8. Продажі на товар за кодом

Ви можете вибрати діапазон кодів, департамент, секцію або ставку ПДВ у параграфі 3.5.1 Фільтри
та рядки заголовків. Цей список містить коди, пов’язані з ними PLU, позначення, кількість
операцій, вагу та суму за кожним проданим товаром, а в нижній частині списку:
−
−
−
−

Підсумок різних проданих товарів;
Підсумкову кількість операцій, виконаних з товарами;
Суму ваг всіх товарів;
Суму цін всіх товарів.

Список розбито на вагові товари та товари без зважування:
*** ВАГОВІ ТОВАРИ ***
КОД – PLU – ПОЗНАЧЕННЯ
ОПЕРАЦІЇ – ВАГА – СУМА
КОДИ
ДОДАТИ ЗВАЖУВАННЯ
ДОДАТИ СУМИ
*** ТОВАРИ БЕЗ ЗВАЖУВАННЯ ***
КОД – PLU – ПОЗНАЧЕННЯ
ОПЕРАЦІЇ – ОДИНИЦІ – СУМА
КОДИ
ОДИНИЦІ
ДОДАТИ СУМИ
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)
Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
3.5.2.9. Загальний підсумок по групі
В цьому списку показано кількість чеків (покупців) та загальну кількість продажів на продавцяконсультанта (пам’ять), розбиті в залежності від підсумку, підсумку оптових продажів, від’ємні
підсумки, вагові товари, товари без зважування, повернені товари і врешті-решт, всі підсумки в
залежності від форм оплати.
************ ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ************
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
****** ПІДСУМКИ ОПТОВИХ ПРОДАЖІВ ******
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
****** ВІД’ЄМНІ ПІДСУМКИ ******
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
******** ВАГОВІ ТОВАРИ *********
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
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******** ТОВАРИ БЕЗ ЗВАЖУВАННЯ *********
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
***** ПОВЕРНЕНІ ТОВАРИ *****
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ПО ГРУПІ
***** СКАСОВАНІ РЯДКИ *****
ПАМ’ЯТЬ – ПОКУПЦІ – СУМА
***** ПІДСУМКИ ЗА СПОСОБАМИ ОПЛАТИ *****
СУМА
ГОТІВКА
З метою перевірки дисконтів, застосованих до рядка та до підсумку, до таких списків входить
наступна інформація про кожного продавця-консультанта.
−
Перелік дисконтів, застосованих до суми чека: кількість операцій вказує на кількість чеків,
в яких було застосовано цей тип дисконту, а сума відображає загальну кількість сум, до яких було
застосовано дисконт.
−
Перелік дисконтів, застосованих до окремих рядків: кількість вказує на кількість чеків, в
яких було застосовано цей тип дисконту до одного з цих рядків, а сума відображає загальну кількість
сум, до яких було застосовано дисконт.
У списках з назвою «ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК», «ВАГОВІ ТОВАРИ» та «ТОВАРИ БЕЗ
ЗВАЖУВАННЯ» наведені суми є сумами до застосування до них дисконтів, але після
застосування дисконтів до рядків. У списках з назвою «ПІДСУМКИ ЗА СПОСОБАМИ ОПЛАТИ
наведені суми є сумами після застосування всіх знижок.
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)
Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
3.5.2.10.

Підсумок ПДВ

Цей список містить різні ставки ПДВ, значення у відсотках та підсумок для кожного типу, а також
загальний ПДВ для всього проданого наприкінці.
СТАВКА – ПДВ – ПІДСУМОК
ПІДСУМОК ПДВ
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)
Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
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3.5.2.11.
Продажі за секціями

В цьому списку показано загальну суму продажів у відповідності до департаментів.
СЕКЦІЯ – ПІДСУМОК
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)
Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
3.5.2.12.

Звіт про погодинні продажі

В цьому списку показано підсумок продажів за відрізками часу. Кожен відрізок триває годину.
ГОДИНА – ПІДСУМОК
Існують різні типи рівнів:
Рівень 1 → (продажі за день)
Рівень 2 → (продажі за тиждень)
Рівень 3 → (продажі за місяць)
Ви можете фільтрувати рівень накопиченого у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. За
замовчуванням ваги друкують звіт, що відповідає рівню 1. Більше інформації про рівні накопичення
див. у параграфі 3.6.4.3.3. Видалення рівнів.
3.5.2.13.

Останні модифіковані PLU

Цей список включає в себе останні PLU з модифікованим кодом. Ви можете обрати діапазон кодів,
департамент, секція та ставку ПДВ у параграфі 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків. Список містить
коди PLU разом з ціною та позначенням. Кількість останніх модифікованих кодів з’являється в
кінці.
КОД – ЦІНА – ПОЗНАЧЕННЯ
КОДИ
Коли список друкується, ваги запитують, чи бажаємо ми видалити останні модифіковані PLU. Після
видалення ваги виводять на екран: «МОДИФІКОВАНІ ВИДАЛЕНО» (MOD. DELETED).
3.5.2.14.

Звіт по касовому апарату

Цей список включає в себе підсумки, класифіковані за формою оплати, за станом касового апарату
з часу першого відкривання висувної шухлядки, а також баланс.
Якщо ви друкуєте список вперше після вмикання ваг, наприкінці дня з видаленням або без
видалення або зведення до нуля часткового накопичення, ви зобов’язані ввести суму грошей, які
знаходяться у висувній шухляді за допомогою цифрової клавіатури для подальшого звіряння з
балансом, одержаним вагами.
Такий список можна друкувати настільки часто, наскільки це потрібно, але суму, яка підлягає
перевірці, можна ввести вперше лише після вмикання ваг, наприкінці дня з видаленням або без
видалення, або після зведення до нуля часткового накопичення. Це виключає маніпуляції з
балансом.
** ПІДСУМКИ ЗА СПОСОБАМИ ОПЛАТИ **
СПОСІБ ОПЛАТИ – СУМА
ГОТІВКА
КАРТКА/ЧЕК
***** СТАН ВИСУВНОЇ ШУХЛЯДИ КАСИ ***
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ЧАС ПОЧАТКУ (час, коли висувна шухлядка каси відкривається вперше за день)
ПРОДАЖ ЗА ГОТІВКУ
ВНЕСЕННЯ КОШТІВ
ВИЛУЧЕННЯ КОШТІВ
РЕАЛЬНА СУМА
ПЕРЕВІРЕНА СУМА
РІЗНИЦЯ
3.5.2.15.

Звіт про відстежування продукту

Цей список включає в себе тварин, запрограмованих у вагах.
ПРОДУКТ – АРТИКУЛ – КІЛЬКІСТЬ – ВАГА
ДОДАТИ ЗВАЖУВАННЯ
3.5.2.16.

Звіт про покупців, що купують в кредит

Цей список включає в себе покупців з заборгованістю кожного з них.
ПОКУПЕЦЬ – СУМА
3.5.2.17.

Фіскальний звіт

В цьому списку показано всі чеки та цінники, які видали ці ваги. Спосіб складання цього списку
залежить від значення параметри «ФІСКАЛЬНИЙ РЕЖИМ» (FISCAL MODE) (Технічне меню →
Застосування → Базові налаштування → Фіскальний режим).
Цей параметр дозволяє одержати список всіх чеків, починаючи з цього дня або кількох днів, у тому
порядку, і якому їх запам’ятовували. Перед друкування списку необхідно ввести потрібний період.
За замовчуванням, початкова та кінцева дати є поточною датою, запрограмованою у вагах. Для
редагування цієї дати див. секція 3.5.1 Фільтри та рядки заголовків.
Фіскальний список може друкуватися на принтері чеків (за замовчуванням) або принтері цінників.
В останньому випадку слід забезпечити безперервну подачу паперу. Для зміни принтерів виберіть
пункт Квитанція (Ticket) або Цінник (Label) в меню Фільтри та рядки заголовків (див. секція 3.5.1.
Фільтри та рядки заголовків).
Для використання перемотувального пристрою з фіскальним списком, для того, щоб рулон
паперу не застрягав і міг обертатися, необхідно використовувати 40-мм рулон паперу на осерді.
Характеристики таких рулонів: внутрішній діаметр - 40 мм, зовнішній діаметр - 100 мм,
ширина - 60 мм, зовнішня емульсія. (BK-60X100 Roll unprinted white thermal paper/ 60x100x40)
Існує можливість перевірити рівень заповнення фіскальної пам’яті та її звільнення шляхом переходу
до закладки Fiscals в меню Фільтри та рядки заголовків (див. секція 3.5.1. Фільтри та рядки
заголовків).
Якщо параметр повторного відкриття чеку встановлено на 9 (будь-який чек в пам’яті можна
відкрити повторно), чек повторно відкрити не можна, якщо їх ввели до останньої операції
видалення.
У фіскальному режимі чеки не видаляються навіть у випадку їхнього надсилання до ПК (вони
надсилаються тоді, коли у параметрі «Денні транзакції» (Day’s transactions) вибрано 1.
3.5.2.18.

Звіт про наявні запаси

Друкується поточний наявний запас товарів, які запрограмовані у вагах.
Для оптимізації списку друкуються лише товари, наявний запас яких відрізняється від нуля. Окрім
того, не друкуються товари типу «повернені», оскільки вони не мають жодного сенсу для контролю
наявних запасів.
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КОД

ЗАПАС

ПОЗНАЧЕННЯ

000270

25 000

НУТ

000271

18 000

ЧЕЧЕВИЦЯ

000273

28 000

БІЛИЙ ГРИБ

КОДИ….
3.5.2.19.

3

Звіт про місячні продажі

В моделі 103F відсутній.
3.5.3. Наявні лістинги
3.5.3.1. Видалення Z
В цьому режимі видаляються дані продажів, накопичені в вагах, і друкується список з такими
даними продажів.
Продавці видаляються.
Якщо користувач не бажає видаляти продавців у режимі «Видалення Z», це має програмуватися у
Технічному меню → Застосування → Базові налаштування → Видалення продавців
.
Під час Видалення Z видаляються три рівні накопичених продажів.
3.5.3.2. Видалення рівнів
У вагах моделі D-900 існує три рівні підсумків: 1, 2 та 3.
Видалення будь-якого рівня накопичує його дані на верхньому рівні (тобто, якщо користувач
видаляє Рівень 1, продажі з цього рівня переходять на Рівень 2).
Типовим використанням цих рівнів підсумків є контроль: день-тиждень-місяць.
Користувач щодня видаляє Рівень 1, ваги друкують Список, а дані переходять на Рівень 2.
Користувач видаляє наприкінці тижня Рівень 2, ваги друкують Список, а дані переходять на Рівень
3.
Користувач видаляє наприкінці місяця Рівень 3, ваги друкують Список, а дані видаляються.
Якщо активований параметр «Зобов’язаний закрити квитанції» (Oblige to close tickets)
(Технічне меню → Застосування → Базові налаштування → Інші налаштування), видалення Z або
видалення рівнів стає неможливим, якщо на вагах існує відкритий чек.

49-MD900EN05

70

Обслуговування

Інструкція D900

3.6. ІНСТРУМЕНТАРІЙ
3.6.1. Завантаження та вивантаження даних

3.6.1.1. Завантаження даних через порт USB
Існує можливість завантаження резервної копії файлу
(*.BCK) з зовнішнього пристрою USB («флешки»)
через USB порт ваг.
Файл мусить мати розширення *.bck.
Існує також можливість завантаження зображень у
ваги шляхом імпорту резервної копії файлу, який
містить
зображення
(див.
параграф
6.1
Завантаження зображень).
3.6.1.2 Вивантаження даних через порт USB
Існує можливість завантажити дані з ваг на пристрій
USB через USB порт.
Це створює файл з розширенням *.ВСК.
Такий файл за замовчуванням має ім’я:
DIBAL_M-MMM_CCC_VVVV_YYMMDDHHMMSS.BCK

Де:
М-МММ: модель ваг (тобто D-955)
VVVV SW: L версія CPU (тобто 101D)
YYMMDDHHMMSS: дата та час
ВСК: розширення файлу
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3.6.1.3.Вивантаження даних продажів через порт
USB
Існує можливість вивантаження даних продажів через
ваги на пристрій USB через порт USB.
Створюється файл з розширенням .ТХТ
Такий

файл

за

замовчуванням

SALES_YYMMDDHHMMSS.TXT

має

ім’я:

Де:
YYMMDDHHMMSS – дата та час, коли здійснювалося
вивантаження
ТХТ – розширення файлу
3.6.1.4. Експорт квитанцій до USB
Ми можемо вивантажити квитанції з ваг до USB
пристрою. Параметр «Фіскальний режим» має бути в
положенні «Так» (Технічне меню → Застосування →
Базові налаштування → Фіскальний режим). Після
натискання «Резервування даних» (Backup data)
необхідно вибрати дату початку та закінчення, та час,
за який було видано квитанції, що ми їх хочемо
експортувати.
Буде генеровано два файли - .ТХТ та .CSV. Ми можемо присвоїти їм ім’я або використати ім’я за
замовчуванням.
SALES_YYMMDDHHMMSS.TXT
SALES_YYMMDDHHMMSS.CSV
Де
−

YYMMDDHHMMSS – дата та час вивантаження.

TXT та.CSV – розширення файлів.
3.6.2. Відправка файлів на підпорядковані ваги
Це меню дозволяє зробити копію даних з головних ваг на підпорядкованих. Ваги друкують список
зі статусом ваг у мережі, після чого починається завантаження даних на підпорядковані. Наприкінці
завантаження ваги друкують список з результатом операції.
Відправити всі дані на
підпорядковані

Відправити товари
підпорядковані

на

Відправити дані
відстежування на
підпорядковані
Відправити
логотипи
принтера
на
підпорядковані
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3.6.3 Операції з ПК

Це меню включає в себе операції, які ваги можуть виконувати у випадку підключення ПК та повного
видалення ваг.

Наявні
операції

3.6.3.1. Кінець дня з видаленням
Ця операція дозволяє надсилати на комп’ютер дані про продажі, накопичені у вагах. Підсумки
накопичених продажів ставляться на нуль
3.6.3.2. Кінець дня без видалення
Ця операція дозволяє надсилати на комп’ютер дані про продажі, накопичені у вагах. Підсумки
накопичених продажів не ставляться на нуль.
3.6.3.3. Початок дня
Ця операція дозволяє одержати від комп’ютера нові товари, продавців, рядки заголовків, секції та
ін.
3.6.3.4. Ініціалізація ваг
За допомогою цієї операції є можливість видалити всі дані з ваг, корім зображень, шрифтів та
інгредієнтів. Очищується також пам’ять PLU та продавців-консультантів.
Якщо ваги мають статус «ГОЛОВНІ», після запуску всі PLU доведеться перепрограмувати
вручну або завантаженням їх з ПК. Цю ж процедуру слід виконати для продавців-консультантів
та інших значень з попередньою установкою. Якщо ваги мають статус «ПІДПОРЯДКОВАНІ» та,
якщо було увімкнено опцію видалення, ваги попросять надіслати нові товари з відповідних ваг зі
статусом «ГОЛОВНІ».
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3.6.3.5 Резервування

Цей режим дозволяє зробити резервний файл ваг або відновити дані з резервного файлу на ваги.
Якщо ми натиснемо «Резервування» (Backup) на вагах, з’явиться наступне вікно, на якому нам
потрібно натиснути «ПОЧАТОК» (START).

Після переведення ваг у режим LBS, ми будемо користуватися програмним забезпеченням LBS
(Система завантаження резервування) для одержання резервної копії ваг або для завантаження
запрограмованих даних.
Після запуску програми з’явиться наступний екран:

Введіть ІР адресу ПК, а також ІР адресу ваг, з якими ви працюєте. Після цього ви зможете робити
резервні копії ваг («Резервування») та відновлювати систему ваг з використанням збереженої
раніше резервної копії у випадку збою в роботі ваг командою «Відновити» (Restore)).
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3.6.3.5.1. Резервна копія

Для того, щоб зробити резервну копію ваг, введіть ІР адресу, після чого клацніть мишкою на
(«Одержати резервну копію»).
Ваги мають бути в режимі LBS. В іншому випадку ваги виведуть
повідомлення про помилку і не зроблять резервну копію.
Як тільки програма закінчить виготовлення резервної копії, вона автоматично зберігається у
наступному місці: C:\Archivos de programa\DFS\LBS\Backups.
Клацніть мишкою на

, якщо ви бажаєте проглянути зміст резервної копії.

3.6.3.5.2. Відновити файл
Для того, щоб відновити файл на вагах, виберіть файл, який треба відновити, та клацніть на
(«Відправити відновлення»).

Клацніть мишкою на
скасування.
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3.6.4. Інші інструменти

3.6.4.1 Управління наявними
запасами
3.6.4.2 Операції з шухлядкою
3.6.4.3 Видалення
3.6.4.4 Короткі повідомлення

3.6.4.1. Управління наявними запасами
Це дозволяє конфігурувати ті продажі, які треба відняти з наявних запасів.
«БЕЗ КОНТРОЛЮ» (NO CONTROL): без контролю запасів.
«З КВИТАНЦІЇ» (IN TICKET): з запасів відраховують лише квитанції
«З КВИТАНЦІЇ ТА ЦІННИКА» (IN TCK & LBL) з запасів відраховують лише квитанції та цінники)
«З ЦІННИКА» (IN LABELS): з запасів відраховують лише цінники.
Після програмування запасів товарів вони будуть відніматися від наявних запасів після продажу.
Таким чином ми одержуємо базу даних ваг, оновлену у вигляді реальних запасів у крамниці.
Продана вага віднімається від наявних запасів вагових товарів, а одиниці віднімаються від наявних
запасів штучних товарів.
3.6.4.2. Операції з шухлядкою.
Ваги D-900 мають розняття RJ11 для приєднання шухлядки каси.
Шухлядка каси відкривається після друку чека або після натискання клавіші
шухлядку каси»).

(«Відкрити

Існує можливість активувати у вагах опцію «Контроль шухлядки каси» (Draw Control) (див.
параграф 3.10.4.8 Контроль шухлядки каси).
Після натискання клавіші опції «Операції з шухлядкою каси» (Drawer Transactions), на вагах
відкривається наступний екран, який використовується для вкладання або виймання грошей з
шухлядки каси.
Закрити
Введіть
кількість
з
клавіатури та
натисніть
«Покласти»
(Deposit)

Друкувати
останню операцію
з шухлядою каси)
Введіть кількість з
клавіатури
і
натисніть
«Взяти»
(Withdraw)

Клавіатура
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Ваги включають в себе спеціальний список для зведення балансу шухляди каси; в цьому списку
друкуються підсумки за режимами оплати та статус шухляди каси. Перед друком такого списку ваги
просять вести кількість грошей у шухляді каси з тим, щоб порівняти її з кількістю, обчисленою
вагами. (див. параграф 3.5.2.14 «Звіт по шухляді каси»).
3.6.4.3. Видалення
Це меню дозволяє видаляти з ваг різні дані.

Типи наявних
видалень

3.6.4.3.1. Видалення ваг
Ця опція видаляє всі дані ваг, окрім зображень.
3.6.4.3.3.2 Видалення товарів
Ця опція видаляє товари, що зберігаються у вагах.
3.6.4.3.3. Видалення форматів
Ця опція видаляє формати чеків та цінників, що програмуються на вагах.
3.6.4.3.4. Видалення даних відстежування
Ця опція видаляє з ваг дані відстежування.
3.6.4.3.5. Видалення налаштувань
Ця опція змінює конфігурацію параметрів ваг до значень за замовчуванням.
3.6.4.4. Короткі повідомлення
Опція відсутня у моделі 103F.
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3.7.

ДИСПЛЕЙ

3.7.1. Фірмове оформлення
Існує можливість обирати фірмове оформлення, яке виводитиметься на екран.
На початковому екрані після ввімкнення
ваг

На екрані зворотного відліку часу після
початкового екрану

В робочому режимі обслуговування 3

На екрані детального перегляду чека

На зображенні на робочому
(притемненому)
в
режимі
користувача та Технічного меню

На екрані покупця перед послідовністю
зображень
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В підменю Фірмового оформлення ваги показують запрограмовані зображення для вибору
бажаного. Існує також можливість скористатися Фірмовим оформленням за замовчуванням або не
використовувати жодного Фірмового зображення.
Перегляд
зображення
Клавіші навігації

Натисніть
на
зображення для
його вибору

Зображення, які мають використовуватись у вигляді фірмових зображень, мають завантажуватися
до ваг у вигляді рекламних зображень (див. параграф 6.1.2. Завантаження рекламних зображень).
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3.7.2. Конфігурація дисплею користувача

Це меню дозволяє пристосовувати інтерфейс дисплею користувача в різних режимах роботи. Різні
клавіатури автоматично змінюють розмір для оптимального бачення (в залежності від потрібного
місця). Якщо ваги мають конфігурацію підпорядкованих, клавіша
має бути
відключеною. Ця опція дозволяє нам використовувати ту ж саму конфігурацію дисплея, що й на
головних вагах. Якщо ми бажаємо використати іншу конфігурацію, ці опції показано на кількох
закладках:
3.7.2.1. Операції з квитанціями
Це меню дозволяє пристосувати клавіші, що можуть програмуватися (функції) дисплея в робочому
режимі чека. Якщо ми працюємо в режимі Чек-1, закладка дасть нам наступний екран. Для
призначення функції будь-якій клавіші:

Виберіть клавішу для
редагування.
Вона
виділиться жовтим.

Виберіть нову функцію,
яку треба призначити
цій
клавіші.
Вона
позначиться чорним

Натисніть клавішу знову.
Конфігурація
клавіші
відповідатиме призначеній
функції

Якщо ми програмуємо послідовні клавіші без призначеної функції або з
однаковою функцією, наслідком буде більша клавіша.

Якщо ми видаляємо всі горизонтальні або вертикальні клавіші (або ті й інші) поряд
з клавішами перегляду чека/цінника, зображення перегляду стає більшим.
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Для налаштування кольору та стилю клавіш

Текст або логотип.
Опція для показу
назви функції або
іконки функції на
клавіші

Видалити.
Виберіть клавішу а
потім
натисніть
ВИДАЛИТИ
(DELETE). Функцію,
присвоєну вибраній
клавіші,
буде
скасовано

Вибір кольору.
Виберіть клавішу, а потім
натисніть
колір.
Колір
вибраної клавіші зміниться
на вибраний

Вибір стилю.
Після вибору стилю всі клавіші
зміняться згідно з вибраним
стилем.
Вибраний
стиль
виділяється жовтим

Якщо ми працюємо в режимі Чек-2, натискання на закладку Операції з квитанцією (Ticket
Operations) покаже нам наступний екран:

Клавіші з
можливістю
програмування
функцій (не
більше 5)
Функції з
можливістю
програмування

Фіксовані функції «Фіксувати товар», «Код», «Ціна» EAN та «Режим» не можна присвоїти клавішам
з можливістю програмування функцій
Решта конфігурації на цій закладці виконується так, як в конфігурації робочого режиму «Чек-1».
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3.7.2.2.1. Операції з цінником

Це меню дозволяє налаштовувати клавіші з можливістю програмування (функції) дисплею в
робочому режимі цінника. Клавішам з можливістю програмування можна присвоїти функцію, колір
та стиль.
Процедура нічим не відрізняється від режиму чека (див. параграф 7.7.2.1 Операції з квитанціями)

3.7.2.3. PLU
Це меню дозволяє конфігурувати дизайн клавіш PLU. Процес конфігурації різний для робочих
режимів «Чек-1/Цінник», «Чек-2» та «Самоообслуговування-1/Самообслуговування-2».
В робочих режимах «Чек-1» та «Цінник»:
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НОМЕР. Показує номер PLU
на клавіші (несумісний з
кодом товару).

Назва PLU. Показує назву
товару на клавіші.

КОД. Показує код товару на
клавіші
(несумісний
з
номером PLU).

КОЛІР
Показує
товару.

РОЗМІР/КІЛЬКІСТЬ
КЛАВІШ. Ці клавіші
дозволяють
вибирати кількість
PLU
на
клавіш
екрані,
якщо
активна опція Apply
to assisted.

ЗОБРАЖЕННЯ.
зображення

Є можливість вибирати
між Назвою, Назвою 2 або
Назвою 3 товару.

РАМКА.
Дозволяє
ввести рамку
на клавішах
PLU.

Якщо ми активуємо цю опцію,
вмикаються клавіші «Горизонтально»,
«Автоматично» та
. Якщо опцію
Apply
to
assisted
не
активовано,
застосовується фіксований шаблон PLU.

АВТОМАТИЧНО.
Автоматично
пристосовує
кількість PLU, показаних на екрані (в режимі
самообслуговування) до досягнення мінімального
вибраного розміру.

Дозволяє вибрати орієнтацію
клавіш PLU: вертикальну або
горизонтальну.

Активною має бути принаймні одна з опцій:
КІЛЬКІСТЬ, КОД, НАЗВА PLU ТА КОЛІР
ЗОБРАЖЕННЯ.
Якщо головним є місце для
назви,
оптимальною
є
горизонтальна орієнтація.

В робочому режимі Чек-2:
Якщо ми працюємо в режимі Чек-2, закладка PLU
активована не буде, оскільки цей робочий режим
не має клавіш PLU.
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Для робочих режимів Самообслуговування-1 та Самообслуговування-2:

Спосіб створення конфігурації клавіш PLU під час роботи а режимах Самообслуговування-1 та
Самообслуговування-2 ідентичний режимам продажів за сприяння (assisted sales). Оскільки в цих
робочих режимах немає клавіш функцій, секцій або продавців, залишається більше місця для клавіш
PLU. В меню конфігурації має бути відключена опція Apply to assisted.
Ми можемо вибрати розмір клавіш, активувати їхню автоматичну організацію, рамку, номер PLU,
назву PLU, колір зображення та орієнтацію клавіш.
Приклади:
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3.7.2.4. Секції

Це меню дозволяє вибирати клавіші секцій, які мають виводитися на екран, та конфігурувати ці
клавіші. В режимах «Чек-1» та «Цінник» можна показати до 20 секцій, до 4 секцій в режимі «Чек2» та 5 секцій в робочому режимі «Самообслуговування-1».

Виберіть
клавішу
секції
для
редагування.
Вона
виділиться жовтим.
Виберіть секцію, яку
треба призначити цій
клавіші. Вона виділиться
чорним

Можна вибирати зображення,
текст, або і те і інше для
ідентифікації секцій

СТИЛЬ: після вибору
стилю
він
застосовується до всіх
клавіш.
Вибраний
стиль
виділяється
жовтим

ПОДВІЙНА ВИСОТА: якщо
вибрано цю опцію, клавіші
секція
у
зображуються
подвійної висоти. Ця опція
відключається в робочому
Необхідно вибрати хоча б одну режимі «Чек-2» після вибору
опцію (зображення або текст)
стилю він застосовується до
всіх клавіш. Вибраний стиль
підсвічується жовтим
Існує
можливість
вибору
максимальної
кількості клавіш секцій
у ряду (не більше 10) для
робочих режимів «Чек1»та «Цінник»

ПРИЗНАЧИТИ
(ASSIGN).
Натисніть для призначення
секції цій клавіші.
ВИДАЛИТИ
(DELETE).
Натисніть для видалення
клавіші
призначеного
сектора
Ми можемо вибрати пряму
клавішу (Крок 1) та натиснути
У цей спосіб, якщо ми
натиснемо клавішу цієї секції
на екрані продажів, з’являться
товари, що належать до секцій,
які
не
мають
власних
призначених клавіш

Якщо ми активуємо цей параметр, буде показано лише
один ряд клавіш секцій. Якщо місця для відображення їх
всіх не вистачає (ми призначили більше секцій, аніж
максимум для ряду), дві клавіші призначаються для
навігації по клавішах секцій

Не дозволяється програмувати понад одну пряму клавішу для однієї секції. Якщо ви
програмуєте секцію, яку вже призначено, призначення для попередньої клавіші видаляється.

Якщо ми намагаємось програмувати більше клавіш, аніж дозволено для цього робочого
режиму, ваги покажуть повідомлення «Немає місця на екрані» (No space on screen).
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3.7.2.5. Продавці

Це меню дозволяє налаштувати клавіші продавців для відображення: номера пам’яті, імені продавця
або фото продавця.

НОМЕР
ПАМ’ЯТІ,
ІМ’Я
ПРОДАВЦЯ
або
ФОТО
ПРОДАВЦЯ. Під час вибору цих
опцій клавіша продавця покаже
різні опції.

ПОДВІЙНА ВИСОТА:
якщо
вибрано
цю
опцію,
клавіші
продавців
зображуються
подвійної висоти. Ця
опція
відключається
під час конфігурування
клавіш продавців в
робочому
режимі
«Чек-2».

Існує можливість
вибору
максимальної
кількості
клавіш
секцій у ряду (не
більше 10) для
робочих режимів
«Чек-1»
та
«Цінник».

Якщо вибрано стиль, він застосовується до всіх
клавіш. Вибраний стиль виділяється жовтим.

Необхідно вибрати хоча б одну
опцію з трьох.
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3.7.2.6. Зовнішній вигляд
Ви можете вибрати одну з існуючих тем або змінити її до вподоби.

Деякі клавіші екрану самообслуговування можуть відображатися неправильно, якщо вибрано
тему 1, внаслідок того, що клавіша є зображенням товарів. Радимо вам використовувати тему за
замовчуванням (DEFAULT).
Натисніть
для
вибору теми. За
замовчуванням
ваги мають дві
теми:
тема за
замовчуванням та
тема 1/
Показує
створений
або
вибраний колір.

Виберіть
стиль
для кнопок на
головному екрані.

В цьому розділі ми можемо обрати корпоративний колір
ваг. Змінюючи значення червоного, зеленого та синього,
ми можемо створити необхідний колір. Іншою опцією є
вибір одного з попередньо встановлених кольорів.

Приклади
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3.8.

ЦІННИК

Це меню призначене для програмування всіх параметрів конфігурації та програмованих параметрів,
пов’язаних з цінниками.
Опції, пов’язані
цінників

з форматами

Налаштування
цінників

Клавіатура

Інші опції

3.8.1. Формат цінників

3.8.1.1. Програмування форматів цінників
У моделі 103F програмувати формати цінників у
вагах немає можливості. Формати цінників
мають програмуватися за допомогою DLD
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3.8.1.2. Довільні тексти на ціннику (Рядки заголовків цінника)

Є можливість програмувати максимум 100 Довільних текстів на ціннику (відомі також як «Рядки
заголовків цінника») довжиною не більше за 52 символи, в залежності від вибраного Шрифту.

Натиснути для вибору
тексту. Він виділиться
чорним

Видалення вибраного тексту

Друк повного списку довільних
текстів

Скопіюйте вибраний текст,
після
копіювання
виберіть
місце, коди перемістити текст, і
натисніть «Вставити» (Paste)

Редагування вибраного довільного
тексту

3.8.1.3. Центрування текстів
За допомогою цього параметра ви можете налаштувати ваги на автоматичне центрування рядків
тексту для різних форматів цінника. В залежності від розміру цінника та довжини рядків, ваги
можуть змінити розмір символів тексту так, щоб текст вписувався в один рядок.
3.8.1.4. Загальний текст
Цей параметр визначає спосіб друку цінників з Текстом G (1024 символи) товару.
Параметр має наступні значення:
«БЕЗ ВИРІВНЮВАННЯ» (NO JUSTIFY) – без вирівнювання тексту по правому краю.
«ВИРІВНЮВАННЯ» (JUSTIFY) – вирівнювання тексту по правому краю.
«БЕЗ ВИРІВНЮВАННЯ З РОЗДІЛЕННЯМ СЛІВ» (IT DOES NOT JUSTIFY AND SEPARATE
WORDS) – без вирівнювання тексту, але з розділенням слів.
«З ВИРІВНЮВАННЯМ ТА РОЗДІЛЕННЯМ СЛІВ» (IT JUSTIFIES AND SEPARATE WORDS)
– з вирівнюванням тексту та розділенням слів.
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3.8.2. Налаштування принтера цінників

3.8.2.1. Тип паперу
Цим параметром ви вибираєте тип паперу, з яким принтер цінників буде працювати, тобто:
0 – КЛЕЙКИЙ ПАПІР ДЛЯ ЦІННИКІВ
1 – РУЛОННИЙ ПАПІР БЕЗ ПРИЙМАЧА
2 – РУЛОННИЙ ПАПІР З ПРИЙМАЧЕМ
3 – БЕЗ ПІДКЛАДКИ (див. Linerless Appendix)
3.8.2.2. Виведення цінника (відстань для виходу)
Цим параметром ви зможете регулювати друкування цінника таким чином, щоб після друку він не
залишався всередині принтера, а його можна було б легко вийняти. Для зміни значення цього
параметра:
Введіть відстань для друку у вигляді числа між 0 та 100 (як правило, прийнятним є 80).
3.8.2.3. Перемотувальний пристрій для паперової підкладки
Цей параметр дозволяє роботу електродвигуна перемотувального пристрою цінників.
Ввімкнений (Enabled)

Перемотувальний пристрій для цінника можна увімкнути.

Вимкнений (Disabled)

Перемотувальний пристрій для цінника вимкнений.

3.8.2.4. Формат цінника
Цим параметром, значення якого змінюється від 0 до 60, ви можете вирішити, в якому форматі за
замовчуванням будуть друкуватися цінники; якщо його встановлено на:
0  цінник друкуватиметься у форматі, призначеному для кожного товару.
Якщо полю формату цінника PLU присвоєно «0», формат друку за замовчуванням буде «1»
Від 0 до 20  форматом, у якому друкуватимуться всі цінники товару, буде формат, вибраний з
існуючих попередньо розроблених, незалежно від формату, присвоєного кожному PLU під час
створення товарів.
Від 21 до 60  форматом, у якому друкуватимуться всі цінники товару буде розроблений формат,
незалежно від формату, присвоєного кожному PLU на етапі створення товарів.
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3.8.2.5. Заголовок

Цей параметр впливає на режим друку цінників і може мати значення 0 та 1, з наступними
значеннями:
Активований

цінник рухається назад і зона заголовка друкується.

Неактивований

цінник не рухається назад і зона заголовка на ціннику не друкується.

Коли ви змінюєте відстань на виході, змінюється також спосіб утворення полів таким чином,
що це може стати проблемою. Однаково запрограмований цінник без руху/з рухом назад
друкується по-різному.
3.8.2.6. Центрування цінника
Регулюючи значення цього параметра, можна в незначних межах зміщувати поле друку цінника по
вертикалі вниз. Параметр можна програмувати зі значенням від 0 до 40.
3.8.2.7. Центрування квитанції
Регулюючи значення цього параметра, можна зміщувати початок друку чека під час друку його
принтером цінників, значення цього параметра можна програмувати від 0 до 40.
3.8.2.8. Інші налаштування принтера цінників

3.8.2.8.1. Контраст
Значення цього параметра (від 0 до 9) безпосередньо впливає на контраст, з яким друкуватимуться
цінники.
Введіть значення контрасту у вигляді числа між 0 та 9 (значення за замовчуванням – 5).
3.8.2.8.2. Відстань до оптотермічної голівки
Змінюючи значення цього параметра, ви можете центрувати поле цінників у вертикальному
напрямку як вгору так і вниз, досягаючи більшої ефективності, аніж з попереднім параметром
ЦЕНТРУВАННЯ ЦІННИКА.
Ви можете ввести значення від 0 до 99 (за замовчуванням – 32).
3.8.2.8.3. Швидкість цінника
Визначає швидкість друку цінників. Чим більше значення, тим вища швидкість друку.
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3.8.2.8.4. Оптичне калібрування цінника

Це меню дозволяє автоматичне калібрування оптичного детектора цінників.
3.8.2.8.5. Дозвіл режиму цінника
Ця опція дозволяє визначити робочий режим цінника для ваг.
«ДОЗВОЛЕНИЙ» (ALLOWED) – дозволяє вам працювати в режимі цінника (значення за
замовчуванням).
«НЕ ДОЗВОЛЕНИЙ» (DISALLOWED) – не дозволяє вам працювати в режимі цінника.
«ОБОВ’ЯЗКОВИЙ» (OBLIGATORY) – зобов’язує вас працювати в режимі цінника.
«ЗОБОВ’ЯЗУЄ. З НАКОПИЧЕННЯМ ПІДСУМКІВ ЗА ТОВАРОМ» (IT OBLIGES. WITH
ACCUMULATION OF TOTALS PER ARTICLE) – зобов’язує вас працювати в режимі цінника з
накопиченням підсумків за товаром. Штрих-код на ціннику підсумків обирається в меню
налаштування для друку.
3.8.2.8.6 Клейкий папір
Цим параметром ви приймаєте рішення щодо того, на якому папері мають друкуватися касовий
талон (cash register chit) (касовий ваучер) та цінник. Це зазвичай стосується ваг з двома принтерами.
Можливі значення:
0 – КАСОВИЙ ТАЛОН ТА ЦІННИК НА КЛЕЙКОМУ ПАПЕРІ
1 – КАСОВИЙ ТАЛОН НА ФАЛЬЦЬОВАНОМУ ПАПЕРІ, ЦІННИК НА КЛЕЙКОМУ
ПАПЕРІ
2 – КАСОВИЙ ТАЛОН НА КЛЕЙКОМУ ПАПЕРІ, ЦІННИК НА ФАЛЬЦЬОВАНОМУ
ПАПЕРІ
3 – КАСОВИЙ ТАЛОН ТА ЦІННИК НА ФАЛЬЦЬОВАНОМУ ПАПЕРІ
3.8.2.8.7 Накопичення цінників
Цей параметр – для визначення того, чи будуть накопичуватися видані цінники.
«НЕ НАКОПИЧУВАТИ КОПІЇ ЦІННИКІВ» (NOT ACCUMULATE COPIES OF LABELS) –
нормальна робота: кожен цінник накопичується у підсумках продажів. Копії цінників у підсумках
продажів не накопичуються.
«НЕ НАКОПИЧУВАТИ АНІ ЦІННИКІВ, АНІ КОПІЇ ЦІННИКІВ» (NOT ACCUMULATE
LABELS NEITHER COPIES OF LABELS) – всі цінники, що друкуються, НЕ накопичуються у
продажах. Якщо з’являється номер клієнта, він буде дорівнювати 0, а номер чека не збільшиться.
Копії цінників не можуть накопичуватися у підсумках продажів.
«НАКОПИЧУВАТИ ЦІННИКИ ТА КОПІЇ ЦІННИКІВ» (ACCUMULATE LABELS AND
COPIES OF LABELS) – нормальна робота: кожен цінник накопичується у підсумках продажів.
Копії цінників можуть накопичуватися у підсумках продажів.
3.8.2.8.8 Формат підсумкового цінника рівня 1
Значення цього параметра вказує на формат, в якому мають друкуватися підсумкові цінники рівня
1. Якщо це значення – 0, використовується формат виданих цінників.
3.8.2.8.9 Формат підсумкового цінника рівня 2
Значення цього параметра вказує на формат, в якому мають друкуватися підсумкові цінники рівня
2. Якщо це значення – 0, використовується формат виданих цінників.
3.8.2.8.10 Формат підсумкового цінника рівня 3
Значення цього параметра вказує на формат, в якому мають друкуватися підсумкові цінники рівня
3. Якщо це значення – 0, використовується формат виданих цінників.
3.8.2.8.11 Формат EAN підсумкових цінників рівня 1
Цим параметром вибирається підсумковий цінник рівня 1, якщо ви бажаєте працювати з
накопиченими цінниками підсумків на товар (див. параграф 3.6.4.3.3. Видалення рівнів).
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Якщо цей параметр встановити в 0, буде друкуватися формат товару з цінником (див. параграф
3.8.2.15 «Формат цінника EAN13).
3.8.2.8.12 Формат EAN підсумкових цінників рівня 2
Цим параметром вибирається підсумковий цінник рівня 2.
Якщо цей параметр встановити в 0, буде друкуватися формат товару з цінником.
3.8.2.8.13 Формат EAN підсумкових цінників рівня 3
Цим параметром вибирається підсумковий цінник рівня 3.
Якщо цей параметр встановити в 0, буде друкуватися формат товару з цінником.
3.8.2.8.14 Штрих-код на ціннику
Цим ваги сповіщаються про те, що їм треба видати штрих-код, і коли треба це зробити:
«НІ» (NO): штрих-код не потрібний.
«ТАК З СУ3МОЮ ≥ 0» (YES WITH AMNT≥ 0): штрих-код на чеку з позитивним підсумком
(значення за замовчуванням).
«ТАК З СУ3МОЮ ≤ 0» (YES WITH AMNT≤ 0): штрих-код завжди для позитивного підсумку.
Якщо підсумок негативний, в полі штрих-код з’являється 0. Штрих-код відсутній.
«ТАК – СУМА ABS» ( YES – ABS AMOUNT): штрих-код завжди, з записаним абсолютним
значенням суми.
3.8.2.8.15 Рядок тлумачення
Цей параметр – для налаштування рядка зчитування штрих-коду. Можливі значення:
«БЕЗ ШТРИХ-КОДУ» (NO CODE BAR)- якщо сума перевищує ліміт (999,99 євро), штрих-код на
чеку не друкується.
«РЯДОК ТЛУМАЧЕННЯ» (INTERPRET LIN) – Якщо сума перевищує межу (999,99 євро), рядок
зчитування на чеку не друкується, але в рядку зчитування друкується.
Під час роботи з штрих-кодом за замовчуванням або з штрих-кодом, визначеним користувачем,
лише з 5 позиціями для визначення загальної суми (наприклад, 2ААВВВВЕЕЕЕЕ, максимальна
сума, яку можна відобразити, дорівнює 999,99. У випадку більшої кількості розрядів параметр
для рядка зчитування вступає в дію тоді, коли немає можливості показати суму в штрих-коді
(наприклад, з штрих-кодом 2ААВВЕЕЕЕЕЕ можна відобразити 9999,99)
3.8.2.8.16 Формат цінника EAN 13
Цим параметром ви можете визначити, чи штрих-код має друкуватися як на чеку, так і на ціннику:
«ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ» (DEFAULT) – формат штрих-коду за замовчуванням (значення за
замовчуванням).
«F.81» - спеціальний формат в режимі цінника.
«ФОРМАТ ТОВАРУ» (FORMAT ARTICLE) – спеціальний формат в полі FTO EAN для товару.
«ТОВАР» (ARTICLE) – спеціальний формат в полі EAN для товару.
«СЕКЦІЯ» (SECTION) – в полі EAN для секції.
Формати «за замовчуванням» автоматично генеруються вагами, в той час, як спеціальними
форматами є формати, визначені користувачем у параметрах конфігурації (ЦІННИК EAN13).
Параметр конфігурації «Цінник EAN 13» є спеціальним штрих-кодом, який друкується на ціннику.
Це – буквено-цифровий текст з 12 позиціями. Коди мають програмуватися на зразок тексту для
заголовків та назви товару. Цифри мають певне значення на штрих-коді, а значення різних літер
показано в таблиці 3-2 нижче. Штрих код за замовчуванням для чеку та цінника: 2ААВВВВЕЕЕЕЕ
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Код

Значення
штрих-коду

A

для

Код

Значення
штрих-коду

Номер групи

I

Ставка ПДВ

B

Номер покупця

K

Секція

C

Код товару

N

Номер чеку

D

Код працівника

Q

Контрольна
перевірка

E

Загальна сума чеку

F

Знак суми

X

Ціна (у сканері)

G

Кількість товарів

Y

Всього
у
допоміжній валюті

H

Вага

R або Т

Вага
з
двома
десятковими
знаками

Таблиця 3-2
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3.8.2.8.17 Формат EAN128
Цей параметр дозволяє вам контролювати формат EAN128
«0» - Глобальний EAN128.
«1» - EAN128 секції.
«2» - EAN128 товару.

Якщо вибираються EAN128 секції або EAN128 товару і вони не запрограмовані, друкується
Глобальний EAN128. Якщо Глобальний EAN128 не запрограмований, ваги не друкують жодного
штрих-коду.
Полем для друку EAN/КОД 128 на ціннику є поле номер 54
3.8.2.8.18 Інші регулювання цінника
На цьому екрані ми конфігуруємо другий цінник. Виберіть другий цінник, якщо ви бажаєте
друкувати саме його. Далі ви маєте обрати формат другого цінника та час затримки між першим та
другим цінником.

Виберіть для друку
другого цінника

Формат другого
цінника

Виберіть затримку між першим та другим цінником. Якщо ви
вибираєте затримку «0», то після друку першого цінника
вагами з’являється повідомлення з проханням торкнутися
екрану для друку другого цінника.
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3.8.3. Інші налаштування

3.8.3.1. Друк ваучера
3.8.3.1.1. Ваучер
За допомогою цієї опції користувач приймає рішення щодо потреби та аспектів ваучера з чеком.
Введіть одне з наведених далі значень:
«0» - «НІ» - без ваучера
«1» - «ТАК, ШТРИХ-КОД НА ЧЕКУ» - з ваучером та штрих-кодом на чеку (але не на ваучері)
«2» - «ТАК, ШТРИХ-КОД НА ВАУЧЕРІ» - з ваучером та штрих-кодом на ваучері (але не на чеку)
(значення за замовчуванням)
«3» - «ТАК, ШТРИХ-КОД НА ВАУЧЕРІ ТА НА ЧЕКУ» - з ваучером та штрих-кодом на ваучері
та на чеку.
3.8.3.1.2 Час для ваучера
Цей параметр використовується для встановлення часу (в секундах), необхідного для друку ваучера
після друку чека.
Введіть одне з наступних значень:
«0-10 с. ПІЗНІШЕ. З ПРИЗУПИНЕННЯМ» - ваучер друкується через 10 секунд (або швидше,
якщо ви натиснете
(Якщо він друкується тим же принтером, що й чек).
«1 – 9. НЕГАЙНО. КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ ДЛЯ ПРОМІЖКУ» - ваучер друкується негайно після
чека, з проміжком часу між ними в залежності від запрограмованої величини.
3.8.3.2. Номер партії
На вагах D900 існує можливість програмувати номер партії у вигляді буквено-цифрової
послідовності довжиною до 24 символів, якою можна присвоїти глобальне посилання на цінники
товарів, якщо ваги працюють в режимі цінника.
За замовчуванням це значення дорівнює кількості днів, які минули з початку року; наприклад,
партія номер 252 відповідатиме дню 9/9.
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3.9.

ЧЕК

Це меню дозволяє програмувати параметри, які використовують для друку чека та формату чека.
Структура програмування має наступний вигляд:

Опції формату чека

Налаштування
чеків

принтера

Параметри друку чека

Цей
параметр
центрує чек, коли
він
друкується
принтером чека

Налаштування EAN для
чека

Клавіатура

3.9.1. Формати чека

3.9.1.1. Програмування форматів чеків
Ця опція відсутня у моделі 103F. Програмування має робитися за допомогою DLD.
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3.9.1.2 Заголовки чеків

Виберіть формат чека

Для
вибору
рядка
заголовка натисніть на
нього. Рядок заголовка
буде виділено чорним

Видалити
заголовка

вибраний

Друкувати список рядків заголовка

рядок

Редагувати
заголовка

Копіювати
вибраний
рядок
заголовка.
Для
вставки
його
виберіть рядок заголовка для
вставки,
а
потім
натисніть
«Вставити» (Paste)

вибраний

рядок

Режим
Положення рамки
Ефекти рамки
Положення тексту
Текст в рядку заголовка

Тип шрифту. Збільшення та
розташування на чеку

Попередній
вигляд
рядка заголовка

Після натискання клавіш «РЕЖИМ», «РАМКА», «ЕФЕКТ» та «ПОЛОЖЕННЯ» змінюється
значення параметра і виводиться попередній вигляд рядка заголовка. Для інших параметрів
значення має вводитися з клавіатури.

49-MD900EN05

98

Обслуговування

Інструкція D900

РЕЖИМ
РЕЖИМ: БЕЗ ДРУКУ

РЕЖИМ: ЗАФАРБОВАНИЙ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РЕЖИМ: У РАМЦІ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РЕЖИМ: НОРМАЛЬИЙ

РЕЖИМ: ІНВЕРСНИЙ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РЕЖИМ: ЧАСТКОВО
ЗАФАРБОВАНИЙ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РЕЖИМ: ПІДКРЕСЛЕНИЙ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РЕЖИМ: ЗАКРЕСЛЕНИЙ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РАМКА
РЕЖИМ: БЕЗ РАМКИ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РАМКА: ВЕРХНЯ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РАМКА: НИЖНЯ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

РАМКА: ЗНИЗУ -ЗВЕРХУ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ЕФЕКТ РАМКИ
ЕФЕКТ: СУЦІЛЬНА ЛІНІЯ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ЕФЕКТ: 2 СУЦІЛЬНІ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

49-MD900EN05

ЕФЕКТ: ПУНКТИРНА ЛІНІЯ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ЕФЕКТ: 2 ПУКНТИРНІ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

99

ЕФЕКТ: СІРА ЛІНІЯ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ЕФЕКТ: 2 СІРІ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

Обслуговування

Інструкція D900
ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ: ЛІВОРУЧ

ПОЛОЖЕННЯ: ПО ЦЕНТРУ

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ПОЛОЖЕННЯ: ПРАВОРУЧ
ПРИКЛАД ЗАГОЛОВКА

ШРИФТ

Виберіть тип шрифту, який використовуватиметься.
ЗБІЛЬШЕННЯ

Збільшення використовується для збільшення розміру літер; опції:
МНОЖЕННЯ

МНОЖЕННЯ

0

Ширина х1, висота х 1

1

Ширина х 2, висота х 2

2

Ширина х 3, висота х 3

3

Ширина х 4, висота х 4

4

Ширина х 5, висота х 5

5

Ширина х 1, висота х 2

6

Ширина х 2, висота х 1

7

Ширина х 2, висота х 3

8

Ширина х 3, висота х 2

9

Ширина х 4, висота х 3

10

Ширина х 3, висота х 4

11

Ширина х 5, висота х 4

12

Ширина х 4, висота х 5

13

Ширина х 2, висота х 4
Таблиця 3-3

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Цей параметр визначає положення рядка заголовка на чеку. Існують 10 можливих положень.
Виберіть значення між 0 та 9 (див. параграф 3.9.1.3 «Діаграма чека»)
3.9.1.3. Діаграма чека
Дивіться приклад чека з зображенням різних полів та позицій
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ЛОГОТИП (0)
ПОЗИЦІЯ (0)
ЛОГОТИП (1)
ПОЧАТКОВИЙ РЯДОК
ІМ’Я ПРОДАВЦЯ
ПОЗИЦІЯ 1 (1)
ТИТУЛЬНИЙ РЯДОК
ПОЗИЦІЯ 2 (2)
РЯДОК З НАЗВОЮ ТОВАРУ
ПОЗИЦІЯ 3 (3)
ПІДСУМОК В ОСНОВНІЙ ВАЛЮТІ
2 поля
ПІДСУМОК В ДОПОМІЖНІЙ ВАЛЮТІ
2 поля
ДИСКОНТ
ПДВ
СПЛАЧЕНО/РЕШТА
СПЛАЧЕНО/РЕШТА У ДОП. ВАЛЮТІ
КУРС ОБМІНУ ЄВРО
ВАЛЮТА
ПОЗИЦІЯ 4 (4)
ШТРИХ-КОД
ПОЗИЦІЯ 5 (5)
ЛОГОТИП (2)
ПОЗИЦІЯ 6 (6)
ЛОГОТИП (3)
ПОЗИЦІЯ 7 (7)
ДАНІ ВІДСТЕЖУВАННЯ
ПОЗИЦІЯ 8 (8)
БАЛИ ЛОЯЛЬНОСТІ
ХТО ОБСЛУГОВУВАВ
2 поля
ПОЗИЦІЯ 9 (9)
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3.9.2. Налаштування принтера

3.9.2.1. Формат чека
Цим параметром, значення якого змінюється від 0 до 3, визначають, у якому форматі за
замовчуванням буде друкуватися чек. Якщо параметр має значення:
0 – 1 → Попередньо визначений чек.
2 – 3 → Чеки програмує користувач.
Для зміни цього параметра введіть потрібне значення.
3.9.2.2. Контраст
Значення цього параметра (від 0 до 9) безпосередньо впливає на контраст друку чека.
Введіть значення контрасту у вигляді цифри між 0 та 9 (значення за замовчуванням – 5).
3.9.2.3. Рядки в кінці квитанції
Значення цього параметра показує кількість вільних рядків, які мають залишатися після друку чека
(від 1 до 9 рядків), щоб забезпечити видимість всієї включеної інформації.
Можливі значення від 1 до 9.
3.9.2.4. Квитанція для друку
Цим параметром ви визначаєте принтер, на якому має друкуватися чек.
Коли цей параметр активований
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3.9.3. Друк чека

3.9.3.1. Обчислення решти
За допомогою цієї опції ви визначаєте, чи ваги мають обчислити решту перед видачою чека. Для
цього:
«НІ» (NO) – без обчислення решти (значення за замовчуванням).
«З ЗАТРИМКОЮ» (DELAYED) з обчисленням решти після 5-секундної паузи.
«ТАК» (YES) – з обчисленням решти.
Введіть потрібне значення решти з цифрової клавіатури
3.9.3.2. Номер покупця
Вирішує, який номер з’явиться після номера чека: порядковий номер, присвоєний власне вагами або
номер, якого вимагають ваги перед друком чека (номер покупця), а також визначає, чи те, що
друкується, є номером чека, чи кодом продавця-консультанта.
Введіть одне з наступних значень:
«0 – НОМЕР ПРОДАВЦЯ» (VENDOR NR.) – в заголовку друкується номер продавцяконсультанта.
«1 – НОМЕР ПРОДАВЦЯ + НОМЕР ПОКУПЦЯ» (VENDOR NR. + CUSTOMER NR.) – номер
покупця запитується перед друком чека з тим, щоб надрукувати цей номер в кінці. Номер продавцяконсультанта друкується у заголовку.
«2 – НОМЕР ЧЕКА» (RECEIPT NR.) – в заголовку друкується наступний порядковий номер.
«3 – НОМЕР ЧЕКА + НОМЕР ПОКУПЦЯ» (RECEIPT NR. + CUSTOMER NR.) – номер покупця
запитується перед друком чека з тим, щоб надрукувати цей номер в кінці. Наступний порядковий
номер чека друкується в заголовку.
«4 – НОМЕР ПРОДАВЦЯ + НОМЕР РАХУНКА» (VENDOR NR. + ACCOUNT NR.) - номер
продавця-консультанта друкується в заголовку. Якщо вибрано режим «ОПЛАТА НА РАХУНОК»,
ваги вимагають вказати номер покупця для оплати на рахунок; цей номер друкується під чеком.
«Сплата на рахунок»
Клієнт: Номер клієнта та прізвище.
«5 – НОМЕР ПРОДАВЦЯ + НОМЕР ПОКУПЦЯ АБО НОМЕР РАХУНКА» (VENDOR NR. +
CUSTOMER NR. OR ACCOUNT NR.) – перед друком чека вимагається номер покупця, а номер
продавця-консультанта друкується в заголовку. Якщо форма оплати вибирається «НА РАХУНОК»,
ваги вимагають номер покупця для оплати на рахунок і друкують його в заголовку.
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«6 – НОМЕР ЧЕКА + НОМЕР РАХУНКА» (RECEIPT NR. + ACCOUNT NR.) – друкується
послідовний номер чека, причому номер чека друкується в заголовку. Якщо форма оплати
вибирається «НА РАХУНОК», ваги вимагають номер покупця для оплати на рахунок і друкують
його в заголовку.
«7 – НОМЕР ЧЕКА + НОМЕР ПОКУПЦЯ АБО НОМЕР РАХУНКА» (RECEIPT NR. +
CUSTOMER NR. OR ACCOUNT NR.) – перед друком чека вимагається номер покупця; номер
Покупця (або номер чека) друкується в заголовку чека. Якщо форма оплати вибирається «НА
РАХУНОК», ваги вимагають номер покупця для оплати на рахунок і друкують його в заголовку.
3.9.3.3 Дисконт на підсумок
Цей параметр вказує вагам, чи застосовувати відсоток дисконту до підсумку транзакції таким
чином, що коли значення параметра:
«НІ» - дисконт до підсумку не застосовується.
«ТАК» - відсоток дисконту застосовується в кінці чека.
«ПОМИЛКА» (FAULT) - відсоток дисконту застосовується в кінці чека лише на вимогу.
3.9.3.4. Дисконт в рядку
В залежності від значення цього параметра можна застосовувати дисконт до продукту на стадії
операції.
«Дозволено» (Enabled)
«Не дозволено» (Disabled)

– можливість дисконту в рядку
– без дисконту в рядку

3.9.3.5. Видалені рядки
Цей параметр показує, як друкувати та надсилати до ПК рядки, які було скасовано в чеку. Видалені
рядки зображуються в інверсному вигляді, незалежно від того, як їх пізніше надрукують. Можливі
значення:
«0 - ПОВНІСТЮ ВИДАЛЯЮТЬСЯ (COMPLETELY REMOVED)»
Не друкуються на чеку зі словом «СКАСОВАНО» (CANCELLED)
Не рахуються до кількості товарів на чеку.
Не «блимають» на екрані під час скасування.
Не надсилаються до ПК до регіcтру «Продаж з негайною сплатою».
«1 – ДРУКУЮТЬСЯ ЗІ СЛОВОМ «СКАСОВАНО» ТА ВРАХОВУЮТЬСЯ У ЧЕКУ.
ВИКРЕСЛЮЮТЬСЯ»
Друкуються у чеку зі словом «СКАСОВАНО».
Рахуються до кількості товарів на чеку.
Під час скасування відображаються на дисплеї у вигляді від’ємного значення.
Не надсилаються до ПК до регіcтру «Продаж з негайною сплатою».
«2 – ВИКРЕСЛЮЮТЬСЯ ТА НАДСИЛАЮТЬСЯ ДО ПК»
Не друкуються у чеку зі словом «СКАСОВАНО».
Не рахуються до кількості товарів на чеку.
«Блимають» на екрані під час скасування.
Не надсилаються до ПК до регіcтру «Продаж з негайною сплатою».
«3 – ДРУКУЮТЬСЯ ЗІ СЛОВОМ «СКАСОВАНО» ТА ВРАХОВУЮТЬСЯ У ЧЕКУ.
ВИКРЕСЛЮЮТЬСЯ»
Друкуються у чеку зі словом «СКАСОВАНО».
Рахуються до кількості товарів на чеку.
Під час скасування відображаються на дисплеї у вигляді від’ємного значення.
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«4 – СКАСУВАННЯ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ»
Скасування рядків не дозволяється.
3.9.3.6. Округлення чека
Цей параметр призначено для активації або вимкнення округлення загальної суми чека. Округлення
загальної суми здійснюється після застосування будь-якого дисконту (якщо він може
застосовуватися). Використовують наступні критерії.
Суми, кратні 5 центам, залишаються без зміни.
Інші суми округляються до найближчого значення, кратного 5 центам.
Відображаються 3 рядки:
Підсумок (до округлення)
Округлення (в сторону зменшення або збільшення)
Округлений підсумок
У випадку допоміжної валюти надається лише округлений підсумок.
Можливі значення цього параметра:
«Дозволено» (Enabled)

– чек округлюється

«Не дозволено» (Disabled)

– чек без округлення

Наприкінці списків 7 та 9 друкується рядок з загальною сумою округлення, яку застосували до чеків.
Приклад: ЗАГАЛЬНЕ ОКРУГЛЕННЯ: - 0,02
3.9.3.7. Копія чека
Можливі значення:
«Дозволено» (Enabled)

– можна друкувати копії чека

«Не дозволено» (Disabled)

– друкувати копії чека не дозволяється

Копіє чека друкуються з текстом **** КОПІЯ (COPY) ****
3.9.3.8. Повторне відкриття чека
Ваги D-900 передбачають можливість вибрати ПОВТОРНЕ ВІДКРИТТЯ робочого режиму чека
(див. параграф 2.8.2.5. Повторне відкриття чека)
«0 – НІ» - без повторного відкриття.
«1 – ТАК» – повторне відкриття чека, нормальний режим роботи.
«Х – ВІДКРИТТЯ НА ПЕВНИЙ ЧАС» - відкриття на певний час.
Якщо користувач встановлює значення, відмінне від «1» або «0», повторне відкриття дозволяється
на певний проміжок часу. Після цього проміжку часу чек закривається.
Для конфігурування проміжку часу повторного відкриття в залежності від параметра «Х»
скористайтесь наведеною нижче таблицею
Параметр
2
3
4
5
6
7
8
9

Час повторного відкриття
1 хв.
1 хв. 30 с
2 хв.
2 хв. 30 с
3 хв.
3 хв. 30 с
4 хв.
Без обмеження часу повторного
відкриття

Таблиця 3-4
3.9.3.9. Два способи оплати
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Існує можливість використати у чеку не більше двох способів оплати (див. параграф 2.8.2.6.2 Два
способи оплати). Можливі значення:
«Дозволено» (Enabled)

– два способи оплати.

«Не дозволено» (Disabled)

– один спосіб оплати.

3.9.3.10. Код у чеку
Цей параметр дозволяє друкувати у чеку код товару. Можливі значення:
«Дозволено» (Enabled)

– ваги друкують у чеку код товару разом з найменуванням.

«Не дозволено» (Disabled)

– ваги не друкують у чеку код товару разом з найменуванням.

3.9.3.11. Вага упаковки у чеку
Цей параметр дозволяє друкувати в чеку вагу упаковки, Можливі значення:
«Дозволено» (Enabled)

– ваги друкують у чеку вагу упаковки.

«Не дозволено» (Disabled)

– ваги не друкують у чеку вагу упаковки.

3.9.3.12. ПДВ у чеку
Цей параметр дозволяє вам конфігурувати друк ПДВ у чеку
«ТАК» - ПДВ друкується у чеку.
«НІ» - ПДВ не друкується у чеку.
«ДЕТАЛЬНО» - ПДВ друкується у чеку, показуючи в кінці чека підсумок для кожного типу ПДВ
та величину, з якої його було нараховано.
«ДЕТАЛЬНО ПДВ» - ПДВ друкується в чеку для кожного рядка, даючи в кінці чека підсумок для
кожного типу ПДВ та величину, з якої його було нараховано.
3.9.3.13. Конфігурація чека
В залежності від значення цього параметра, ви можете отримати різні типИ чеків та цінників, а
також надрукувати інформацію в євро, тобто:
«0 – ЗВИЧАЙНІ» - звичайний чек та цінник.
«1 – СПРОЩЕНИЙ ЧЕК» - спрощені чеки: на чеку друкується лише заголовок 2 (час, дата та
номер продавця-консультанта не включаються і замінюються розташованою по центру датою у
положенні «0»).
«2 – ПІДСУМОК У ДОПОМІЖНІЙ ВАЛЮТІ» - звичайний чек та звичайний цінник у
допоміжній валюті.
«3 – СПРОЩЕНИЙ ЧЕК. ПІДСУМОК У ДОПОМІЖНІЙ ВАЛЮТІ» - спрощений чек з
підсумком у допоміжній валюті.
«4 – ПІДСУМОК ТА РЯДКИ У ДОПОМІЖНІЙ ВАЛЮТІ» - спрощений чек та цінник з
підсумком та рядками у допоміжній валюті.
«5 – СПРОЩЕНИЙ ЧЕК. ПІДСУМОК ТА РЯДКИ У ДОПОМІЖНІЙ ВАЛЮТІ» - спрощений
чек з підсумком та рядками у допоміжній валюті.
«6 – СПРОЩЕНИЙ РАХУНОК-ФАКТУРА З НОМЕРОМ РАХУНКУ-ФАКТУРИ» спрощений рахунок-фактура з номером рахунку-фактури.
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3.9.4. Налаштування EAN

3.9.4.1. Штрих-код на квитанції
Цим ваги сповіщаються про те, чи їм треба видати штрих-код, і коли треба це зробити:
«НІ» (NO) штрих-код не потрібний.
«ТАК З СУ3МОЮ ≥ 0» (YES WITH AMNT≥ 0) – штрих-код на чеку з позитивним підсумком
(значення за замовчуванням).
«ТАК З СУ3МОЮ ≤ 0» (YES WITH AMNT≤ 0) – штрих-код завжди для позитивного підсумку.
Якщо підсумок від’ємний, в полі штрих-код з’являється 0.
«ТАК – СУМАABS» ( YES – ABS AMOUNT) – штрих-код завжди, з записаним абсолютним
значенням суми.
3.9.4.2. Штрих-код секції у регістрі ваучера
Ваги дозволяють вказувати у ваучері специфічну інформацію про продажі за секціями.
«0 – ШТРИХ-КОДУ ДЛЯ СЕКЦІЇ НЕМАЄ» - штрих-коди для секції не друкуються.
«1 – ЛИШЕ ОДИН ЧЕК ТА ВАУЧЕР НА СЕКЦІЮ» - в одному чеку друкується інформація про
всі секції. В одержаному ваучері міститься штрих-код для кожної секції, з якої здійснили продажі
за чеком.
«2 - ЧЕК ТА ВАУЧЕР НА СЕКЦІЮ» - один чек та один ваучер друкуються на секцію, в яких
вказують штрих-код, пов’язаний з відповідною секцією.
«3 - ЧЕК НА СЕКЦІЯ БЕЗ ВАУЧЕРІВ» - друкується чек для секції (без ваучера), в якому вказують
штрих-код, пов’язаний з відповідною секцією.
Код кожної секції можна програмувати (див. параграф 3.4.1 Секції); за відсутності присвоєння
іншого коду значення за замовчуванням 2KKNNNNEEEEE.
3.9.4.3. Формат квитанції EAN13
Цим параметром ви можете визначити, чи штрих-код має друкуватися як на чеку, так і на ціннику.
«ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (DEFAULT)» - формат штрих-коду за замовчуванням (значення за
замовчуванням).
«F.80» - спеціальний формат в режимі чека.
Тут визначається загальний код EAN13 для чека. Він називається спеціальним штрих-кодом. Числа
вказуються безпосередньо на штрих-коді, а значення різних літер наведено в таблиці 3-2.
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3.10. НАЛАШТУВАННЯ
В меню «Налаштування» (Settings) можна конфігурувати: параметри, пов’язані з підключенням до
ПК, функції клавіатури, зчитування штрих-кодів сканером та вибір робочих режимів.
3.10.1. Налаштування обміну інформацією з ПК
Це меню дозволяє конфігурувати параметри, пов’язані з відправкою та одержанням даних до/від
ПК.

Рух за день
Початковий запит на початок дня
Повідомлення на ціннику
Приймальні регістри ПК
Звіт про зв’язок з ПК

3.10.1.1. Рух за день
Значення цього параметра вказує, чи ваги надсилають дані до комп’ютера. Цей параметр має одне
з наступних значень:
«0 – ВАГИ НЕ НАДСИЛАЮТЬ ДАНІ НА КОМП’ЮТЕР»
«1 – ВАГИ НАДСИЛАЮТЬ ДАНІ НА КОМП’ЮТЕР»
«2 – ВАГИ НАДСИЛАЮТЬ ДАНІ НА КОМП’ЮТЕР НАПРИКІНЦІ ДНЯ НА ЗАПИТ»
3.10.1.2. Початковий запит на початок дня
Значення цього параметра вказує, чи ваги мають позначати початок дня кожного разу, коли їх
вмикають.
«Дозволено» (Activado)

– дозволено позначення початку дня.

«Не дозволено» (Desactivado)

– не дозволено позначення початку дня.

3.10.1.3. Мітка повідомлення
Цей параметр використовується для того, щоб розрізняти повідомлення, надіслані до ПК для чека
та цінника.
«Дозволено» (Activado)

– розрізняються повідомлення на чеку та ціннику.

«Не дозволено» (Desactivado)
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3.10.1.4 Регістр чеків на ПК

Цей параметр використовують для вибору одного з двох типів регістрів чеків, які можна
використовувати для відправки до ПК абсолютно точної копії чека, тобто, копії продажів, які
пройшли через ваги.
Можливі значення:
‘LA’ – Продажі відсилаються до ПК через регістр LA.
‘LY’ – Продажі відсилаються до ПК через регістр LY.
‘HV’ – Продажі відсилаються до ПК через регістр HV.
‘HT’ – Продажі відсилаються до ПК через регістр LH.
Якщо увімкнено фіскальний режим, цей параметр можна поставити лише на регістри LY, HV
або НТ
3.10.1.5. Звіт про обмін інформацією з ПК
Цей параметр дозволяє виведення на принтер серії повідомлень, які вказують статус різних
процесів, що виконуються під час обміну інформацією з ПК.
«Дозволено» (Activado)

– друкуються повідомлення про процеси, пов’язані зі зв’язком з ПК.

«Не дозволено» (Desactivado)
з ПК.

– не друкуються повідомлення про процеси, пов’язані зі зв’язком

Такі повідомлення створюються різними процесами на зразок «Початку та кінця процесу Початку
дня», «Початку та кінця пересилання цін», «Запуску ваг» та ін. Нижче наведено приклад такого
повідомлення:
ПК розпочинає процес «Початок дня» (PC: START 2000)
«ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ «Кінець дня», повідомлення хх»
ПК закінчує процес «Початок дня» (PC: END 2000)
«Кінець дня ОК, повідомлення хх»
Час та дата події показано у рядку над повідомленням. Внутрішній номер повідомлення, яким
обмінюються ПК та ваги, друкується наприкінці кожного тексту.
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3.10.2 Налаштування клавіатури

Ці параметри визначають функції деяких клавіш у звичайному робочому режимі.

Повернення ваги
Фіксована ціна
Вільна ціна
Відключити постійну вартість
Множення
Віднімання
Додавання

3.10.2.1. Повернення ваги
Цей параметр визначає, чи можлива операція повернення товарів на вагах.
3.10.2.2. Фіксована ціна
Цей параметр визначає, чи можлива операція фіксації товару або ціни на вагах.
3.10.2.3. Вільна ціна
Цей параметр визначає можливість операції «Вільна ціна» (ручне введення ціни запрограмованого
товару) товару на вагах.
3.10.2.4. Відключити постійну вартість
Параметр визначає (для ваг у звичайному режимі), чи можливий продаж продуктів за постійною
вартістю.
«0 – ДОЗВОЛЕНО» - дозволено працювати з постійною вартістю, набираючи її на клавіатурі та
натискаючи клавішу «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» (

).

«1 – НЕ ДОЗВОЛЕНО» - операції з постійною вартістю не дозволено.
«2 – ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ФІКСУВАТИ ПВ» - натисканням клавіші «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» (
) фіксується режим «Постійна вартість». Все, що ви наберете на клавіатурі, буде тлумачитися як
постійна вартість, без необхідності вводити коми.
«3 – ПІСЛЯ ПВ НОРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ» - натисканням клавіші «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» (
) фіксується режим «Постійна вартість». Після занесення продажу до пам’яті режим «Постійна
вартість» автоматично скасовується.
«4 - ПІСЛЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМУ ПВ» - натисканням клавіші «ПОСТІЙНА ВАРТІСТЬ» (
) фіксується режим «Постійна вартість». Після занесення продажу до пам’яті автоматично
фіксується режим «Постійна вартість».
3.10.2.5. Множення
Ця опція визначає, чи ваги можуть виконувати операції множення в звичайному робочому режимі.
«ТАК» - дозволяє множення (значення за замовчуванням).
49-MD900EN05

110

Обслуговування

Інструкція D900
«НІ» - не дозволяє множення.

«ПРИМУСОВО ШТУЧНИЙ» - дозволяє множення. Для продажу будь-яких товарів слід ввести
«одиниці» в усіх продажах товарів, які віднесено до класу «ШТУЧНИЙ».
3.10.2.6. Віднімання
Повністю аналогічний наведеному вище параметру, але для операцій віднімання.
3.10.2.7. Додавання
Повністю аналогічний наведеному вище параметру, але для операцій додавання.
3.10.3 Зчитування сканером
В цьому меню існує можливість конфігурування всіх параметрів, пов’язаних зі зчитуванням штрихкодів сканером.

Продаж після зчитування сканером
Зчитування EAN128
Зчитування фасованих з заміною літер
Клас завантаження сканера

3.10.3.1. Продаж після зчитування сканером
Цей режим дозволяє здійснювати прямий продаж товарів, зчитаних сканером, коли ваги працюють
в режимі чека. Можливі значення:
«НІ» - здійснити прямий продаж товарі, зчитаних сканером, не можна.
«З ВИБОРОМ ПАМ’ЯТІ» (WITH MEM SEL) - можна здійснити прямий продаж товарі, зчитаних
сканером. Під час першого продажу товарів, зчитаних сканером, необхідно вибрати продавця.
«БЕЗ ВИБОРУ ПАМ’ЯТІ» (W/O MEM SEL) - можна здійснити прямий продаж товарів, зчитаних
сканером. Ваги автоматично приписують продавця товарам, зчитаним сканером (V1 у режимі
«Головні» та номер підпорядкованих +1 у режимі «Підпорядковані»).
Якщо цей параметр має значення «З вибором пам’яті», після першого збереження даних та
індикації пам’яті на дисплеї, всі збереження даних з використанням сканера стосуватимуться
саме цієї пам’яті. Продаж з використанням іншої пам’яті буде неможливий. Після видачі чека
зберігати дані можна в іншій пам’яті.
3.10.3.2.

Зчитування EAN 128

Цей параметр визначає, чи сканер зчитує формат EAN 128, чи інші формати (EAN13 та EAN8).
Зчитування EAN 128 є чинним лише для ваг в режимі «ГОЛОВНІ».
«Дозволено» (Enabled)
«Не дозволено» (Disabled)
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«Дозволено» (Enabled)
– дозволяє пряме зчитування з використанням сканера товарів з
ФІКСОВАНОЮ ВАГОЮ або ФІКСОВАНОЮ КІЛЬКІСТЮ.
«Не дозволено» (Disabled)
– не дозволяє пряме зчитування з використанням сканера товарів з
ФІКСОВАНОЮ ВАГОЮ або ФІКСОВАНОЮ КІЛЬКІСТЮ.
3.10.3.4. Клас завантаження сканера
Цей параметр використовується для встановлення Класу відстежування, який можна присвоїти
Продукту з відстежуванням в момент його реєстрації для зчитування штрих-коду. Значення можуть
бути між 1 та 10 (1 за замовчуванням).
3.10.4. Робочі режими
Це меню дозволяє програмувати та конфігурувати різні робочі режими ваг та значення деяких
параметрів, безпосередньо пов’язаних з цими робочими режимами.

Сума в пам’яті нуль
Вага в пам’яті нуль
Автоматичний режим
Оптовий режим
Номер групи
Виділення тексту
Фіксація коду
Номери кодів

Конфігурація робочого режиму
Автоматичне зважування
Цінник за вагою
Одиниці х 1000
Ліміт часу для коду
Придатний до
Контроль шухляди каси
Підвищення ціни

3.10.4.1. Конфігурація робочого режиму
Ця опція дозволяє конфігурувати різні робочі режими ваг (Чек, Цінник, Самообслуговування 1,
Самообслуговування 2, Самообслуговування3).
3.10.4.2.

Автоматичне зважування

Ця опція дозволяє вам запрограмувати ваги на роботу з цінниками у такий спосіб, що за наявності
фіксованого товару і після того, як вага, розмішена на платформі, перестає змінюватися, друкується
цінник.
«НІ» - автоматичне зважування не дозволяється.
«З ВИБОРОМ ПАМ’ЯТІ» (WITH MEM SEL) – дозволяє автоматичне зважування з попереднім
вибором клавіші пам’яті.
«БЕЗ ВИБОРУ ПАМ’ЯТІ» (W/O MEM SEL) - дозволяє автоматичне зважування без попереднього
вибору. Ваги автоматично присвоюють номер продавця-консультанта V1 (у режимі «Головні») та
номер підпорядкованих ваг +1 (у режимі «Підпорядковані»).
Приклад:
Якщо використовуються ваги номер 2 і їх налаштовано як підпорядковані, у випадку встановлення
параметра автоматичного зважування 2, ваги запам’ятовують всі суми для продавця-консультанта
V3.
3.10.4.3.

Цінник за вагою

При роботі в режимі чека дозволяється друкувати цінник для кожного зважування згідно з
величиною, якої набуває цей параметр. Він може мати наступні значення:
«НІ» - дозволяє друкувати цінник для кожного зважування без наведення інформації про продажу
у чеку.
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«ТАК» - друкується цінник для кожної частини інформації в пам’яті, дозволяючи вам одержати чек
цінників виданих після останнього чека, занесеного до цієї пам’яті.
«ВИБІР ДЛЯ КОЖНОГО ЗВАЖУВАННЯ» (SELECTING FOR EACH WEIGHING) –
натискання
перед вибором PLU друкує цінник для такого зважування та заносить його до
пам’яті для подальшої реєстрації у чеку.
«ТАК, ЗА УМОВИ, ЩО ТОВАР НЕ ЗЧИТАНО СКАНЕРОМ» (YES PROVIDING THAT THE
ARTICLE IS NOT READ BY SCANNER) – все ще в режимі чеку надається цінник для кожного
занесення до пам’яті, ЗА УМОВИ, ЩО ТОВАР НЕ ЗЧИТАНО СКАНЕРОМ, і може видаватися чек
на видані цінники з часу останнього чека, який було занесено до пам’яті.
3.10.4.4.

Одиниці х 1000

Тут ви вирішуєте, чи в списках накопичення підсумок за вагою друкується у грамах чи кілограмах.
«Дозволено» (Enabled)
замовчуванням).

– накопичує одиниці ваги проданих товарів у грамах (значення за

«Не дозволено» (Disabled)
3.10.4.5.

– накопичує одиниці ваги проданих товарів у кілограмах.

Номери кодів

Ви вирішуєте, скільки цифр вам треба ввести для пошуку товару у вагах за нормального робочого
режиму. Максимальна довжина коду товару не перевищує 5 розрядів.
«0» - використовують шість цифр коду товару.
«1» до «6» - використовують стільки цифр, скільки їх у запрограмованій кількості.
3.10.4.6.

Ліміт часу для коду

Для вибору немає необхідності вводити всі цифри коду товару.
Таймер активується натисканням кожної клавіші під час вводу коду товару.
Після закінчення часу, введеного для цього параметра, товар показується з тим кодом, з яким його
було введено.
Можливі значення:
«НІ» - таймер на активується. Робота у звичайному режимі.
«0,5 СЕК» - 0,5 секунд.
«1 СЕК» - 1 секунда.
«1,5 СЕК» - 1,5 секунди.
«2 СЕК» - 2 секунди.
«2,5 СЕК» - 2,5 секунди.
«3 СЕК» - 3 секунди.
«АВТОМАТИЧНИЙ ПОШУК» (AUTO SEARCH) – активний пошук після кожного імпульсу.
3.10.4.7.

Придатний до

Режим друку дати реалізації встановлюється значеннями цього параметра:
«ЛИШЕ PLU» - друкується термін придатності для кожного PLU
«ТАК – ГЛОБ ПЕРЕВАЖ.» (YES – GLOB. PREVAIL) – дозволяє програмувати глобальну дату
реалізації (F5), причому глобальна дата реалізації має переважне значення.
«БУДЬ-ЯКА» (ANY) – забороняє друк будь-якої дати реалізації
«SI PLU PREVAIL» - дозволяє програмування глобальної дати реалізації (F5), причому переважає
дата реалізації товару.
3.10.4.8.

Контроль шухлядки каси

Цей параметр дозволяє ввімкнути або вимкнути перевірку шухляди каси.
«КОНТРОЛЬ ВИМКНЕНО» (CONTROL OFF) - перевірку шухляди каси вимкнено.
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«КОНТРОЛЬ УВІМКНЕНО» (CONTROL ON) - перевірку шухляди каси увімкнено.
«ВИЯВЛЕННЯ УВІМКНЕНО» (DETECT ON) – уввімкнено детектор контролю шухляди.
3.10.4.9.

Підвищення ціни

Це дозволяє операцію підвищення або зниження ціни. Можливі значення:
«Дозволено» (Enabled)

– дозволяє підвищення або зниження ціни.

«Не дозволено» (Disabled)

– не дозволяє підвищення або зниження ціни.

3.10.4.10. Сума в пам’яті «нуль»
«Не дозволено» (Disabled)
«Дозволено» (Enabled)

– не дозволяє заносити до пам’яті з Сумою Нуль.
– дозволяє заносити до пам’яті з Сумою Нуль.

3.10.4.11. Вага в пам’яті нуль
«Не дозволено» (Disabled)
«Дозволено» (Enabled)

– не дозволяє заносити до пам’яті з Вагою Нуль.
– дозволяє заносити до пам’яті з Вагою Нуль.

3.10.4.12. Автоматичний режим
Існують два можливі значення:
«РУЧНИЙ» (MANUAL) – Робота в ручному режимі
Кожного разу, коли продається товар з відстежуванням, на дисплеї відображається товар та продукт,
з яким він пов’язаний, а також пропонується можливість змінити такий зв’язок через меню
асоціацій.
«АВТОМАТИЧНИЙ» (AUTOMATIC) – робота в автоматичному режимі.
Кожного разу, коли продається товар з відстежуванням, продаж застосовується до останнього
продукту, що належить до пов’язаного з ним товару. Дозволяється також увійти до меню асоціацій
продукту/товару за допомогою комбінації клавіш.
В будь-якому робочому режимі доступ до меню асоціацій продукту з товарами
забезпечується натисканням
після вибору товару, що має відстежуватися.
В цьому меню асоціацій на дисплеї відображається код та позначення товару, швидка
ідентифікація продукту та ідентифікаційний номер продукту.
Меню продукту з відстежуванням має вигляд:
Клас
відстежування
продукту

Код продукту
Натиснути для продажу без
вибору будь-якого
продукту, що має
відстежуватися
Зв’яжіть продукт з товаром
та закінчіть продаж

Введіть код продукту або
знайдіть його клавішами
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3.10.4.3. Обмеження оптових продажів

Обмеженням оптових продажів є кількість, з якою покупець вважається оптовим. Введіть значення
між 0 та 9999,99 (за замовчуванням: 1000,00)
3.10.4.14. Група
Для надсилання даних з комп’ютера до ваг, а також від ваг до комп’ютера вам необхідно знати, до
якої групи та яких головних ваг вам слід звертатися. Це важливо під час налаштування мережі ваг
та програми комп’ютера.
За допомогою цифрової клавіатури наберіть двозначний номер між 00 та 99 (значення за
замовчуванням: 50).
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3.10.4.15. Виділення тексту

На цьому екрані ви можете вибрати, як би вам хотілося виділяти текст у дужках.

Виберіть одну
опцію або обидві
опції. Якщо ви
вибираєте обидві
опції, текст
виділяється
комбінацією з двох
опцій.

3.10.4.16. Фіксація коду
Ви маєте ввести код товару, який буде товаром, що продається у режимі самообслуговування 4.
Якщо значення дорівнює 0, режим самообслуговування 4 одержує товар з першим кодом.
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3.11. ВИБРАНЕ
Це меню дозволяє побачити клавіші швидкого доступу до вибраних меню та конфігурацій.
Щоб додати меню до розділу «Вибране», натисніть клавішу
, після чого натисніть вибране меню;
ліворуч від меню з’явиться клавіша з зірочкою, вказуючи на те, що це меню приєднане до
вибраного.
Щоб видалити
елемент з
переліку
«Вибраних»,
натисніть
,а
потім елемент,
який ви бажаєте
видалити

Меню, додане до
«Вибраного»

Видаляє весь список
«Вибране»

Щоб додати меню до «Вибраного»
Виберіть меню, яке
слід додати до
«Вибраного»

Натисніть кнопку
«Вибране». Вона
виділиться жовтим

Виберіть меню, яке слід
додати. Ліворуч від
меню з’явиться іконка
«Вибраного»

Ця операція з меню, яке вже приписано до «Вибраного», видаляє таке меню з
«Вибраного»
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Існує також можливість програмувати «Вибране» у вигляді функціональних клавіш для екрану
продажів з підтримкою. Запрограмовані клавіші «Вибраного» будуть відображатися у переліку
можливих операторів, які можна призначити клавішам у меню конфігурації дисплея.

Якщо ми обираємо режим перегляду клавіш «ТЕКСТИ» (TEXTS), клавіші відображатимуть назви
запрограмованих вибраних функцій. Якщо обрати режим перегляду клавіш «ЛОГОТИПИ»
(LOGOS), на клавішах з’явиться жовта зірочка та номер вибраної функції з переліку «Вибраного»
(в тому порядку, в якому їх запрограмували).

На екрані продажів, якщо ми натиснемо кнопку «Інші функції» (Other Functions), після всіх
оперативних функцій буде показано клавіші швидкого доступу до запрограмованих вибраних
функцій. Клавіші швидкого доступу до вибраних функцій, які було присвоєно функціональним
клавішам, деактивуються.
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4.

ІКОНКИ
Новий/Створити
Видалити

Дозволено/Так
Недозволено/Ні

Редагувати

Вибране

Упаковка (Тара)

Копіювати

Назад

Подача паперу

Вставити

Стабільно

Друкувати

Нуль

Видалення

Стерти одне

Мінімум

Підтвердження
продажу

Стерти 20
Видиме

Крок

Вихід

Навчання

Цінник

Меню
Виставлення нуля

Наст. сторінка

Зберегти

Підключення до ПК
Без підключення до ПК
З’єднання «ГоловніПідпорядковані»

Попер. сторінка
Інформація про можливі значення параметра
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5.

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Ваги DIBAL D-900 призначені для роботи незалежно від інших, або у вигляді частини мережі з
«ГОЛОВНИХ» та «ПІДПОРЯДКОВАНИХ» ваг.
У випадку незалежної роботи ваги слід налаштовувати як ГОЛОВНІ. (Для одержання такої
конфігурації слід дотримуватися кроків, наведених нижче).
Якщо ваги налаштовані як ГОЛОВНІ, їх необхідно також приєднати до комп’ютера (що дозволить
програмувати їх та керувати ними за допомогою модему на більшій швидкості, а також на відстані
від власне ваг); окрім того, цим можна створити мережу ваг.
МЕРЕЖУ ваг D900 можна створити з 1 ГОЛОВНИХ та 15 ПІДПОРЯДКОВАНИХ ваг, в залежності
від кожних головних.
В межах мережі ваг, кожним ГОЛОВНИМ вагам присвоюють номер (будь-який номер між 00 та 99;
наприклад, можна говорити про головні ваги 02), який відомий також як їх адреса: кожні головні
ваги мають одну адресу в межах мережі, тобто, до них можна адресуватися однозначно. Відповідно,
не може бути двох або більше ваг з однаковою адресою.
Кожні з головних ваг можуть з’єднуватися щонайбільше з 15 вагами, налаштованими як
підпорядковані. Кожним підпорядкованим вагам може присвоюватися адреса, яка може бути
числом між 1 та 15.
Підпорядковані ваги з адресою 01 називаються СУБГОЛОВНИМИ, оскільки на них автоматично
завантажується резервна копія всіх даних, запрограмованих на головних вагах, яким вони
підпорядковані.

З міркувань БЕЗПЕКИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ ВАГИ 01 МАЮТЬ ІСНУВАТИ В БУДЬ-ЯКИХ
ПІДПОРЯДКОВАНИХ МЕРЕЖАХ: у випадку виходу з ладу головних ваг простою заміню
ПІДПОРЯДКОВАНИХ ВАГ НА ГОЛОВНІ ви можете продовжувати працювати без втрати
жодних даних.
Для обміну інформацією з комп’ютером має бути визначено номер групи.
Для пересилання даних з комп’ютера до ваг та з ваг до комп’ютера, вам необхідно знати до якої
групи та яких головних ваг ви звертаєтесь. Це важливо для організації мережі ваг та програми
комп’ютера.
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5.1.

МЕРЕЖЕВІ З’ЄДНАННЯ

Це меню використовується для конфігурування обміну інформацією між головними та
підпорядкованими вагами.
Виберіть меню: Технічне меню → Обмін інформацією → Налаштування з’єднання «ГоловніПідпорядковані».
5.1.1.1 Налаштування з’єднання «Головні-Підпорядковані»

Інформація про ваги
Цей параметр дозволяє побачити інформацію про конфігурацію ваг (головні чи
підпорядковані), адресу ІР та статус (приєднані чи від’єднанні).
Ідентифікатор мережі
Цей параметр – дворозрядний номер, який використовують для ідентифікації
мережі «Головні-Підпорядковані»). Він має бути однаковим для всіх ваг у
мережі
Адреса ваг
Цей параметр використовується для введення адреси ваг у мережі «Г – П». Це –
значення між 0 та максимальною кількістю ваг (15).
0 – Головні; 1 = Підпорядковані 1 (Субголовні); 2 = Підпорядковані 2 і т. д.
UDP порт (6000)
Цей параметр використовується для введення комунікаційного порту між
головними та підпорядкованими вагами.
ІР адреса головних ваг
Цей параметр програмується лише на підпорядкованих вагах. Він
використовується для ведення ІР адреси головних ваг, з якими з’єднані будь-які
підпорядковані
З’єднані ваги
Цей параметр використовується для відображення з’єднаних ваг. Вибором
одних ваг показується конфігурація (головні чи підпорядковані), адреса ІР та
статус.
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5.1.1.2. Пересилання даних на підпорядковані ваги

Може виявитися корисним зарезервувати дані з ГОЛОВНИХ ваг у підпорядкованих з тим, щоб мати
резервну копію на кожних з них.
Ваги друкують перелік станів ваг у мережі, після чого вони починають завантаження даних у
підпорядковані ваги. Після завантаження друкується новий перелік з результатом операції.
Стосовно пересилання даних до підпорядкованих ваг, див. розділ 3.6.2. Пересилання даних до
підпорядкованих ваг.
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5.2.

РОЗНЯТТЯ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

Розняття для обміну інформацією розташовані в нижній частині ваг. Компоновка та характеристики
рознять наведено далі:

Розняття з маркуванням ETHERNET
Обмін інформацією через мережу
ETHERNET
Підключення сканера
Напруга живлення 5 В
Лише коли ваги вимкнено!
Розняття з маркуванням
Drawer/Turnomatic в залежності від
моделі
Шухлядка каси
Turnomatic (у підвісних моделях)
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5.3.

ПАРАМЕТРИ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ЧЕРЕЗ ETHERNET

Для конфігурування параметрів обміну інформацією через Ethernet, виберіть Технічне меню →
Обмін інформацією → Ethernet.

ІР адреса ваг
Введіть ІР адресу ваг

Номер обладнання
Цей номер відповідає
номеру адреси головних ваг.
Це має бути номер між 00
та 99

ІР адреса ПК
Введіть ІР адресу
комп’ютера, до якого
приєднані ваги

ІР адреса шлюзу
Введіть ІР адресу
шлюзу (лише у
випадку приєднання
до Internet)
Для конфігурування
інших параметрів
Ethernet див.
керівицтво
«Випробування та
регулювання»
Маска суб-мережі
Введіть маску субмережі ваг

МАС адреса
Це меню показує
МАС адресу ваг.
Має захист у вигляді
паролю. Зверніться
до служби технічної
підтримки DIBAL
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Порт TCP RX
Введіть порт TCP
RX (значення за
замовчуванням:
3000)

Порт TCP TX
Введіть порт TCP
TX (значення за
замовчуванням:
3001)
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5.4.

TURNOMATIC

Модель підвісних ваг D-900 має опцію Turnomatic (організація електронної черги). Приєднання ваг
здійснюється через розняття RJ11 (телефонне розняття). Використовуваний для цього кабель має
бути трижильним екранованим з розрахунку на наступне з’єднання:
Розняття RJ11
Номери контактів
ВИСХІДНИЙ
НИЗХІДНИЙ
СПІЛЬНИЙ
ВІЛЬНІ

5.5.

КАБЕЛЬ ВІДКРИТТЯ ШУХЛЯДКИ КАСИ

Так само, як і в моделі підвісних ваг з Turnomatic: та в інших моделях, кабель для відкриття
шухлядки каси має таке ж розняття RJ11. Призначення контактів наведено далі:
Розняття RJ11
Номери контактів

ЗЕМЛЯ (негативний полюс електромагніту)
Сигнал відкритої шухляди каси
+ 24 В (позитивний полюс електромагніту)
ЗЕМЛЯ (сигнал закритої шухляди каси)
ВІЛЬНІ

5.6. КОМУНІКАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ RS-232
Це меню використовується для конфігурування комунікаційних параметрів RS-232 ваг.
Для доступу до меню виберіть Технічне меню → Компоненти → UART.
Обмін інформацією відбувається у 8-бітному форматі без перевірки парності.
Вибір пристрою:
0 – сканер
1 – CCTV (відеоспостер.)
2 – індикатор + внутр.
3 – зчитувач радіочаст. міток
4 – ПК точки продажу
Режим CCTV:
0 – для продажу
1 – безперервний
2 – обидва
Швидкість передачі:
0 – 1200 бод
1 – 2400 бод
2 – 4800 бод
3 – 9600 бод
4 – 19200 бод
5 – 38400 бод
Тестовий обмін
інформацією
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5.6. ВАГИ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО СКАНЕРА
Ваги моделі D-900 можуть одержувати інформацію зі сканера, який зчитує штрих-коди так, щоб
штрих-коди товару зчитувалися, а операції продажу здійснювалися вагами.
Сканер мусить мати необхідний КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНТЕРФЕЙС RS-232, який підключається
через розетку FB9.
Розняття RS-232 в вагах має контакт живлення сканера. Живлення надходить на контакт 9 у рознятті
DB9.
Програмне забезпечення ваг працює зі сканером за допомогою наступного протоколу:
•
•
•

Швидкість: 9600 бод
Розрядність: 8 біт
Без контролю парності

Сканер має відправляти штрих-код з наступними символами CR або LF.
5.7.1. Інсталяція сканера
Сканер підключається з врахуванням того, що розняття RS-232 на вагах подає напругу 5 В
постійного струму.
5.7.2. Зчитування штрих-коду сканером
Всі товари мусять мати поле EAN, в яке можна вводити код EAN для сканера для конкретного
товару. У згаданому полі в межах штрих-коду з’являються специфічні цифри та літери. Це поле
призначається для виключного використання сканером. В нього ви можете ввести:
•
•

13 символів, які перетворюються на код EAN13
8 символів з подальшими пробілами, які формують код EAN8

Для програмування коду EAN товару слід увійти до опції програмування PLU. Коли ви досягнете
поля EAN, введіть необхідний код EAN. Для цього:
•
•

Зчитайте штрих-код сканером, після чого значення оновиться.
Введіть код вручну, вводячи з цією метою специфічні числа та літери в межах штрих-коду.

Пам’ятайте, що в залежності від наявності в цьому полу 13 або 8 символів, ви одержите відповідно
код EAN 13 або EAN 8.

Пам'ятайте, що останнім символом штрих-коду є контрольна сума, яку, якщо ви цього не
бажаєте, можна не вводити. Отже, вам потрібно 12 або 7 розрядів для кожного EAN коду
(останній символ пропускається)
В нормальному робочому положенні, коли штрих-код зчитується сканером, робиться пошук по всіх
товарах. У випадку виявлення товару з відповідним EAN кодом інформація про цей товар
з’являється на дисплеї так само, як це було б після натискання на клавішу, що відповідає його PLU.
Якщо товар, що відповідає цим умовам, не знайдено, з’ являється повідомлення «помилковий код»
(wrong code).
За відсутності сканера та за бажання здійснити пошук за допомогою сканованого коду EAN, ви
можете натиснути клавішу
і ваги покажуть меню для вводу штрих-коду.
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Поле для вводу
штрих-коду
Закрити
вікно
Натиснути для
пошуку товару з
введеним кодом
EAN
Клавіатура

Шукаючи товар під час програмування PLU, ви можете зчитати сканером, та запрограмувати
перший з кодів, який відповідає умовам EAN коду, зчитаного сканером.
Ви також можете надрукувати цінник з штрих-кодом, який буде кодом EAN цього товару. З цією
метою ви мусите змінити конфігураційний параметр ФОРМАТ EAN13 цінника на значення 3.
Таким чином, якщо ви працюєте в режимі цінника, з’явиться штрих-код товару в межах коду EAN,
зчитаного сканером.

Пам'ятайте, що в цьому випадку ви можете надрукувати прямий код або представлення
певних значень, в залежності від відповідних специфічних літер в межах штрих-коду.
У штрих-коді, який в подальшому зчитуватиметься, можуть також фігурувати ціни. З цією метою
заголовок коду EAN товару мусить включати в себе літери Е або Х.
Зчитування сканером СУМИ, ВАГИ, ЦІНИ та ін.

Для зчитування СУМИ, ВАГИ, ЦІНИ та ін. за допомогою сканера слід встановити параметр
«РОЗШИФРУВАННЯ» (INTERPRETATION).
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6. ДОДАТОК
6.1. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
В моделі ваг D-900 існує можливість завантажити до 100 рекламних зображень з максимальним
роздільною здатністю до 1024х768 пікселів та 2000 зображень продуктів з роздільною здатністю до
210х210 пікселів.
Зображення товарів можна завантажувати:
•
•

З ПК з використанням програмного забезпечення DFS
Через USB порт ваг шляхом імпорту резервного файлу з зображеннями.

Рекламні зображення можна завантажити:
•
•
•

З ПК з використанням програмного забезпечення DFS
З ПК з використанням програмного забезпечення CDA
Через USB порт ваг шляхом імпорту резервного файлу з зображеннями.

6.1.1. Зображення товарів
6.1.1.1. Завантаження з використанням DFS
Зображення товарів створюються в програмному забезпеченні DFS в меню «Логотипи» (Logos) за
допомогою опції «Логотип нового товару» (New Article Logo). Після вибору зображення DFS
опрацьовує його та пристосовує до максимально дозволених розмірів так, що зображення стає
готовим для відправки на ваги.

Після вибору
зображення DFS
опрацьовує його та
пристосовує до
максимально
дозволених розмірів

Клацнувши мишкою на
яке треба додати.

, можна перейти до попереднього меню для вибору нового зображення,

Для надсилання зображення на ваги виберіть його із списку і клацніть мишкою «Відправити вибір»
(Send Selection).
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Якщо ви не бажаєте пересилати безпосередньо на ваги, виберіть опцію «Генерувати файл» (Generate
File). Ця опція створює два файли з логотипами у тій папці, де встановлено DFS (наприклад,
C:\Program Files(x86)DFS\).

TX_Logos.txt
Файл TX_Logos.txt можна переслати на ваги з використанням опції «Надіслати файл» (Send File) з
головного меню DFS.
TX_LogosUSB.bck
Файл TX_LogosUSB.bck є резервним файлом, що містить зображення, які можна імпортувати до ваг
через меню ваг «Завантажити дані» (Load Data) (див. параграф 3.6.1.1. Завантажити дані через USB).
6.1.1.2. Програмування продуктів у DFS
В меню продуктів Data3 ви можете вибрати одне з запрограмованих зображень в якості логотипу
продукту у полі «Колір логотипу» (Logo Colour).
6.1.1.3. Завантаження через USB
Для завантаження зображень у ваги ви мусите імпортувати резервний файл, який містить
зображення (TX_LogosUSB.bck) з порту USB до ваг з використанням меню ваг «Завантажити дані»
(див. параграф 3.6.1.1. Завантажити дані через USB).
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6.1.2. Рекламні зображення
6.1.2.1. Завантаження з DFS

Рекламні зображення програмуються в меню «Логотипи» шляхом вибору опції «Нове рекламне
зображення» (New Advertising Image).

Після вибору
зображення
програмне
забезпечення
DFS опрацьовує
його та залишає
готовим до
пересилання на
ваги

Клацнувши мишкою на
яке треба додати.

, можна перейти до попереднього меню для вибору нового зображення,

Для надсилання зображення на ваги виберіть його із списку і клацніть мишкою «Відправити вибір»
(Send Selection).

Якщо ви не бажаєте пересилати безпосередньо на ваги, виберіть опцію «Генерувати файл» (Generate
File). Ця опція створює два файли з логотипами у тій папці, де встановлено DFS (наприклад,
C:\Program Files(x86)DFS\).

TX_Logos.txt
Файл TX_Logos.txt можна переслати на ваги з використанням опції «Надіслати файл» (Send File) з
головного меню DFS.
TX_LogosUSB.bck
Файл TX_LogosUSB.bck є резервним файлом, що містить зображення, які можна імпортувати до ваг
через меню ваг «Завантажити дані» (Load Data) (див. параграф 3.6.1.1. Завантажити дані через
USB).
Для конфігурування реклами див. параграф 3.3 Реклама.
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6.1.2.2. Завантаження зображень з програмного забезпечення CDA (Кольорова реклама на
дисплеї)
Прикладна програма CDA запускається з меню: DFS software Texts-Advertising-Colour. Це дозволяє
вам проектувати рекламні екрани та програмувати послідовність зображень на дисплеї ваг.
Прикладна програма CDA дозволяє надсилати рекламні послідовності на ваги.

6.1.2.3 Завантаження через USB
Для завантаження зображень у ваги ви мусите імпортувати резервний файл, створений DFS, який
містить зображення (TX_LogosUSB.bck) з порту USB до ваг з використанням меню ваг
«Завантажити дані» (див. параграф 3.6.1.1. Завантажити дані через USB).
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6.2. Заміна паперу
6.2.1. Заміна паперу у принтері квитанцій
Для заміни паперу у принтері квитанцій робіть наступне:
1.
Відкрийте нову котушку паперу та змотайте
частину, що містить клей.
2.
Відкрийте кришку. Видаліть рештки паперу та
вийміть тримач котушки.
3.
Зігніть папір під кутом 45°. Вставте папір у проріз.
Будьте обережні: вставте в правильний проріз. В іншому
випадку машина не в змозі виявити папір.
4.
Натискайте
доти, доки папір не вийде з іншого
боку тримача.
5.
Просуньте папір через проріз у кришці.
6.
Закрийте кришку.
7.
Натискайте
, доки не побачите папір.

Зона
зберігання
паперу

ТермічнаРолик
голівка

Папір

Детектор
паперу

Приймальний проріз
для паперу
Котушка
Термічна голівка

Папір

6.2.2. Заміна паперу у принтері цінників
6.2.2.1. Двокорпусна модель
Ваги обладнано касетною системою для полегшення операції заміни паперу у принтері цінників.
1.
Відкрийте передню шухлядку машини натисканням на кнопку, розташовану з лівого боку
машини.
2.
Після цього ви побачите три блакитні важелі. Поверніть важіль з правого боку проти руху
годинникової стрілки для вивільнення картриджу.
3.

Вийміть ролик картриджа для заміни паперу.

Після виймання картриджа необхідно відкрити два інші важелі для видалення старого тримача
паперу та видалення решток картону.
4.
Вставте нову котушку цінників на місце всередині картриджу та просуньте папір так, як
показано на фотографії. Слідкуйте за тим, щоб папір був зверху тримача цінників, та за тим, щоб
вирівняти його вздовж напрямних елементів паперу.
Закрийте два важелі, які відкривали після третього етапу.
5.
В останню чергу вставте картридж до ваг та поверніть правий важіль за рухом годинникової
стрілки.
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6.2.2.2. Плоска модель
Ваги обладнано касетною системою для полегшення операції заміни паперу у принтері
цінників.
1.
Відкрийте бокові дверцята машини натисканням на кнопку, розташовану з лівого боку
машини.
2.
Після цього ви побачите три блакитні важелі. Поверніть важіль з правого боку проти руху
годинникової стрілки для вивільнення картриджу.
3.

Вийміть ролик картриджа для заміни паперу.

Після виймання картриджа необхідно відкрити два інші важелі для видалення старого тримача
паперу та видалення решток картону.
4.
Вставте нову котушку цінників на місце всередині картриджу та просуньте папір так, як
показано на фотографії. Слідкуйте за тим, щоб папір був зверху тримача цінників, та за тим, щоб
вирівняти його вздовж напрямних елементів паперу.
5.
В останню чергу вставте картридж до ваг та поверніть правий важіль за рухом годинникової
стрілки.
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6.2. ФОРМАТИ ЦІННИКІВ
Нижче наведено запрограмовані формати цінників (див. параграф 3.8.1. Формати цінників)
ФОРМАТ 1

ФОРМАТ 2

ФОРМАТ 3

ФОРМАТ 4

ФОРМАТ 5

ФОРМАТ 6

ФОРМАТ 7

ФОРМАТ 8
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ФОРМАТ 9

ФОРМАТ 10

ФОРМАТ 11

ФОРМАТ 12

ФОРМАТ 13

ФОРМАТ 14

ФОРМАТ 15

ФОРМАТ 16
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ФОРМАТ 17
ФОРМАТ 18

ФОРМАТ 19

ФОРМАТ 20

Розміри запрограмованих форматів цінників
Формат

Розмір
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х60 мм
60х40 мм
60х40 мм
60х40 мм
60х40 мм
60х40 мм
60х30 мм
60х30 мм
60х75 мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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6.4. ФОРМАТИ ВАУЧЕРІВ КАСОВОГО АПАРАТА
Формати ваучерів пов’язані з форматами цінників з підсумками, що показано на діаграмі нижче.
РІВЕНЬ 1ФОРМАТИ
ПІДСУМКОВИХ ЦІННИКІВ

ФОРМАТИ ВАУЧЕРІВ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 та 20

1 (60x60 мм)

13, 14, 15, 16, 18, 19

2 (60х40 мм)

17

3 (60х40 мм)

21 – 60

Програмуються

ФОРМАТ 1

ФОРМАТ 2

ФОРМАТ 3
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6.5. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Ваги DIBAL D900 під час запуску проводять тестування на предмет відхилень та видають
повідомлення про помилку у випадку їх виявлення.
Нижче наведено перелік найбільш поширених проблем та повідомлень про помилку, а також
способи їх усунення.
6.5.1. Проблеми зі зважуванням
У зв’язку зі зважуванням можуть виникати наступні проблеми та з’являтися такі повідомлення про
помилку:
ПОМИЛКА НУЛЯ (ZERO ERROR)
•
•

Впевніться, що платформа для зважування вільна.
Впевніться, що з платформою не контактує жоден предмет.

ВАГИ ЗАБЛОКОВАНО (SCALE BLOCKS)
•

Тримаючи платформу порожньою, вимкніть ваги, а потім ввімкніть.

ВАГИ НЕПРАВИЛЬНО ЗВАЖУЮТЬ
•

Перевірте ваги та їхню основу, після чого вимкніть ваги, а потім ввімкніть.

НА ПЛАТФОРМІ НЕМАЄ ВАГИ, АЛЕ ЗНАЧЕННЯ ВАГИ НЕ ДОРІВНЮЄ НУЛЕВІ
•

Натисніть клавішу установки нуля

.

ВАГА МАЄ ВІД’ЄМНЕ ЗНАЧЕННЯ
•

Заново ввімкніть ваги, слідкуючи з тим, щоб платформа для зважування була порожньою.

6.5.2. Помилки обміну інформацією
Головні проблеми та повідомлення про помилку стосовно обміну інформацією:
ПОМИЛКА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ
•
Впевніться у правильній адресації ваг. Якщо вони працюють як ваги без обміну інформацією
з іншими вагами, забезпечте їхнє налаштування як головних (див. параграф 5.1.1.1. Налаштування
головних та підпорядкованих ваг).
•
Якщо їх з’єднано з іншими вагами, перевірте, чи:
−
в усій секції лише одні головні ваги.
−
в усій секції всі підпорядковані ваги мають лише одну адресу.
−
правильно підключені комунікаційні кабелі.
ВІДСУТНІЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ВАГАМИ ТА КОМП’ЮТЕРОМ
•
Перевірте з’єднання у вагах.
•
Перевірте обмін інформацією через Ethernet у параграфі 5.3 Комунікаційні параметри
Ethernet.
ВІДСУТНІЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ВАГАМИ
•
Перевірте з’єднання у вагах
•
Перевірте установку та адресу ГОЛОВНИХ/ПІДПОРЯДКОВАНИХ ваг у параграфі 5.1.1.1.
Налаштування головних та підпорядкованих ваг.
6.5.3. Проблеми друку
Наведені далі проблеми та повідомлення про помилки можуть виникати у зв’язку з друком чеків та
клейких цінників.
ЯКІСТЬ ДРУКУ НЕ ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
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•
Відрегулюйте параметри контрасту у принтері згідно з параграфом 3.8.2.8. Інші
налаштування принтера цінників (цінник) та 3.9.3. Друк чеків (чек)
•
Протріть термічну голівку сухою тканиною
ЧЕК ДРУКУЄТЬСЯ НЕ ПОВНІСТЮ
•
Установіть параметр РЯДКИ В КІНЦІ ЧЕКА (END OF RECEIPT LINES) (див. параграф
3.9.2.3. Рядки в кінці квитанції) у значення, відмінне від нуля.
ЦІННИК НЕ ДРУКУЄТЬСЯ
•
Зареєструйте продавців-консультантів (див. параграф 3.2.1 Швидке створення продавців).
•
Перевірте, чи зареєстровано вибраний товар.
•
Перевірте правильність налаштування машини для друку цінників (див. параграф 3.8.2
Налаштування принтера цінників).
•
Перевірте, чи на місці клейкий папір для цінників.
ЦІННИК НЕ ДРУКУЄТЬСЯ У ПОТРІБНОМУ ФОРМАТІ
•

Перевірте формат та розмір цінника (див. параграф 3.8 Цінник)

ПОЛЕ «ЄВРО» АБО НЕПРАВИЛЬНЕ, АБО НЕ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ
•
Перевірте параграф 3.9 Чек.
•
Перевірте, чи формат цінника включає секції, що працюють з євро (див. параграф 3.8.1.1
Формати запрограмованих цінників).
•
Перевірте поточний стан євро (Технічне меню → Застосування → Стан євро).
ПОМИЛКА ЦІННИКА (LABEL ERROR)
•

Замініть котушку клейких цінників новою.

ПОМИЛКА ПАПЕРУ (PAPER ERROR)
•

Замініть котушку з термочутливим папером.

6.5.4. Проблеми з екраном
Стосовно дисплею можуть виникнути наступні проблеми:
НЕ ПОКАЗАНО КЛАВІШІ ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ
•
Запрограмуйте продавців (див. параграф 3.2.1. Швидке створення продавців)
•
Впевніться, що конфігурація запрограмованих продавців – «видимі» (див. параграф 3.2.2.
Редагування продавців)
НЕ ПОКАЗАНО КЛАВІШІ СЕКЦІЙ
•

Запрограмуйте секції (див. параграф 3.4.1. Секції)

•
Впевніться, що запрограмовані секції прикріплено до клавіші секції на дисплеї (див.
параграф 3.7.2.4. Конфігурація дисплею користувача – Секції)
6.5.5. Проблеми з сенсорним екраном
У випадку проблем з сенсорним екраном:
КАЛІБРУВАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ
•
Звичайне калібрування: перейдіть до Технічне меню → Компоненти → Сенсорний екран →
Калібрування сенсорного екрану (Technical Menu → Components → Touch Screen → Touch
Calibration). Виконуйте вказівки, що з’являються на екрані.
•
Аварійне калібрування: ввімкніть ваги та після появи повідомлення НАТИСНУТИ ДЛЯ
ВХОДУ ЗАВАНТАЖУВАЧА (PUSH TO ENTER LOADER) натисніть та тримайте екран в цьому
положенні протягом 10 секунд. Виконуйте вказівки, що з’являються на екрані.
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6.5.6. Проблеми програмування

Під час спроб програмувати ваги можуть виникнути наступні труднощі:
ВАГИ НЕ ВДАЄТЬСЯ ПРОГРАМУВАТИ
•
Впевніться, що ваги включено в режим ГОЛОВНІ (див. параграф 5.1.1.1. Налаштування
головних та підпорядкованих ваг)
•
Впевніться, що функцію, яку ви хочете програмувати, активовано в Технічному меню.
Якщо проблема не усувається використанням наведених вище можливих рішень, зверніться до
свого дилера DIBAL по відповідну підтримку та обслуговування ваг наявними ресурсами.
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7. БЕЗ ПІДКЛАДКИ
Система «БЕЗ ПІДКЛАДКИ» (LINERLESS) застосовується для друку спеціального клейкого
термочутливого паперу без підкладки.

7.1. МОДЕЛІ
Ваги моделі D900, обладнані опцією «БЕЗ ПІДКЛАДКИ», можуть також друкувати на
стандартному рулонному папері або на рулонних клейких цінниках простою зміною касет для
цінників.
Опція «Без підкладки» існує лише у вагах, які мають касету з цінниками.

7.2. ВУЗОЛ ПАПЕРУ БЕЗ ПІДКЛАДКИ
Вузол паперу без підкладки має наступні зміни:
•
•

Новий силіконовий транспортний ролик цінників, відмінний від стандартного.
Нова касета без пристрою перемотування підкладки.

7.2.1. Касета паперу без підкладки
Касета цінників у моделях без підкладки має спеціальну конструкцію, відмінну від стандартної.
Головні відмінності касети з папером без підкладки та стандартною полягають в наступному:
−
Система закривання для рулону паперу та затискач для вибору ширини паперу мають
червоний колір.
−
Відсутній пристрій для перемотування підкладки.

Стандартні касети
і

Касета без підкладки
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7.2.2. Несумісності

Ваги з вузлом друку, який використовує стрічку без підкладки, також можуть друкувати стандартні
цінники (з підкладкою), на клейкому рулонному папері (з підкладкою) та на паперовій стрічці (не
клейкій).
Ваги зі стандартним вузлом для цінників не можуть друкувати на папері без підкладки.

7.3. КОНФІГУРАЦІЯ
Для активації друку з папером без підкладки, необхідно конфігурувати параметр «Тип паперу»
(Type of Paper) зі значенням «3» (без підкладки).
Див. параграф 3.8.2.1. Тип паперу.

7.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ
Запрограмувати контраст друку зі значенням не нижчим за 5.
Відрегулювати положення затискача для вибору ширини паперу з тим, щоб уникнути зсування
паперу під час друку.
Частіше чистити термічну головку (принаймні один раз на тиждень).
Забороняється користуватися металевими предметами для чищення термічної голівки.
Уникайте тривалих періодів зберігання паперу без підкладки, оскільки це може його пошкодити та
викликати неправильне функціонування процесу друку.
У випадку тривалих перерв у діяльності виймайте папір без підкладки з ваг.
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