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א .כללי.
 .1משקלי דלפק דגם ), GE30(AMמופעלים על ידי סוללה נטענת.
הטעינה מתבצעת בעזרת כבל מתח  220VACישירות למכשיר.


לפני הפעלה ראשונה יש לטעון את המכשיר למשך  12שעות לפחות.

 .2המשקל כולל תצוגה כפולה ,למוכר מקדימה ,וללקוח מאחור.
התצוגה הקדמית מוארת .ההפעלה נעשית ע"י מפסק הממוקם בדופן המשקל.
 .3ניתן לבצע במשקל פעולות סיכום של מוצרים בשקילה וללא שקילה.
הוראות הפעלה.
הדלקת המכשיר מתבצעת ע"י מפסק  OFF/ONבדופן השמאלית של המשקל.
לאחר הדלקת המכשיר מתבצעת בדיקה עצמית (ספירה כלפי מטה) ובסופה
נדלק המשקל על . 0
איפוס המשקל ע"י לחצן . Z
ביצוע טרה ע"י לחצן . T
ב .פעולת מכירה.
.1

הנח מוצר על המשקל והקש את מחירו לק"ג.
מחיר /ק"ג
מחיר לק"ג כפי
שהוקלד ע"י המוכר

משקל  /ק"ג
משקל המוצר

לתשלום (שקלים)
המחיר לתשלום
בש"ח
מחיר המוצר לק"ג האחרון שהוקלד נשמר עד להקלדת מחיר חדש.
תיקון המחיר יבוצע ע"י לחיצה על לחצן .CE
.2

הנח מוצר חדש על המשקל והקש את מחירו .כך ניתן להמשיך ללא הפסקה.

ג .זכרונות
 .1מחיר מצטבר – כאשר יש צורך במחיר מצטבר לחץ על לחצן . +M
התצוגה התחתונה תראה את הסך הכל בש"ח ,והתצוגה הימנית תראה
את מספר השקילות.
להמשך השקילות הנח מוצר חדש והקש את מחירו לק"ג.
 .2המשקל שומר בזיכרון עד  20פעולות.
 .3לחצן  MRמראה לפי סדר ,את כל השקילות שנעשו ,ובסוף גם את הסה"כ.
ניתן להוסיף תשלום ידוע (ללא שקילה) ע"י לחיצה על לחצן הסכום
ואח"כ לחצן .+
 .4לחץ על לחצן  CEלחזרה לתצוגה רגילה.
 .5מחיקה מהזיכרון.
 אפשר למחוק את כל הזיכרון ע"י לחיצה על לחצן  MCכאשר תצוגה
בצב רגיל.
 בכדי למחוק פריט אחד מסה"כ :לחץ על לחצן  MRעד שיופיע הפריט
הרצוי ולחץ על לחצן . MC
ד .חישוב לפריטים זהים.
אם יש מספר פריטים זהים .קודם הקש כרגיל את מחיר המוצר ,לחץ על לחצן
 QTYואת הכמות ,אח"כ לחץ על לחצן . +
ה .חישוב עודף.
לחץ על לחצן , CHוהקש את התשלום מהלקוח.
 חלון "לתשלום" מראה את התשלום הנדרש.
 חלון "משקל/ק"ג " מראה את התשלום מהלקוח.
 חלון "מחיר/ק"ג" מראה את העודף המגיע ללקוח.
ו .אמצעי זהירות.
 הנח את המאזניים במקום ישר ויציב.
 נקה את המאזניים במטלית לחה בלבד ,המנע משפיכת מים או חומרים
ממיסים שונים.
 טמפרטורת עבודה רצויה בין  5-40מעלות.
 נורת טעינה אדומה מצינת מצבר לא טעון
 נורת טעינה ירוקה מצינת מצבר טעון
ז .מידע על שרות
 המוצר שסופק לך יצא מחברת גלעוז אלקטרוניקה לאחר שעבר את
אישור משרד המסחר והתעשייה ונמצא תקין ומכויל.
 אם נתקלת בבעיה כל שהיא ,אנא פנה למרכז השרות של חברת גלעוז
אלקטרוניקה 03-9023456


פתיחת המכשיר וטיפול ע"י גורם שאינו מוסמך מבטל את האחריות
שניתנה על המשקל.

