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PREFAȚĂ, VIZUALIZARE GENERALĂ
Vă mulțumim că ați achiziționat seria CAS PR-II.
Aceste serii au fost proiectate cu fiabilitate CAS, sub control riguros
al calității și cu performanțe remarcabile. Departamentele dvs.
speciale se pot bucura de aceste produse de înaltă calitate CAS de
încredere.
Credem că nevoile dvs. vor fi satisfăcute și veți avea o fiabilitate
adecvată.
Acest manual vă va ajuta cu buna funcționare și îngrijire a PR-II.
Vă rugăm să păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare.
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PR II - B display frontal

PR II - B display client

PR II - P indicator frontal și tastatură
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FUNCȚII
TASTĂ

FUNCȚIE

~

Se utilizează pentru a introduce datele numerice

~

Taste PLU
Tastă funcțională (iluminare display, regim economisire)
Folosit pentru setare PLU
Folosit pentru a șterge afișarea tuturor prețurilor numerice
Folosit pentru a șterge suma totală
Se utilizează pentru a șterge toate prețurile totale zilnice
Se utilizează pentru setare la zero
Pentru a seta sau a șterge valoarea tara
Tastă salvare PLU .
Pentru a face mai multe tranzacții de vânzări prin adăugare.
Pentru a verifica vânzările totale sau pentru a finaliza vânzărea
Se folosește pentru a introduce punctul zecimal atunci când este
introdus prețul.

+

Folosit pentru a schimba setarea luminii de fundal (OFF, ON,
AUTO)

+

Regim economisire

+

Se utilizează pentru a schimba unitatea de greutate (kg sau lb)

+

Folosit pentru schimba preț pe 100g (MDL / 100g) sau 1oz (MDL /
1oz)
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INSTALARE INDICATOR
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OPERAȚIUNI
● Activați comutatorul ON / OFF. Apoi, afișajul va afișa toate segmentele și
va conta de la "9" la "0".

Capitolul 1. Operatiune de baza
a. Funcție Zero

① Apăsați tasta ZERO pentru a seta
Zero.

b. Funcție Tara
Tara înseamnă greutatea recipientului. Puteți utiliza funcția tara când
cântăriți un articol cu recipient și măsurați numai greutatea elementului.
● Tara o data

① Plasați un recipient pe platou.
EX) 200g tara.

② Tastați TARA pentru a seta la zero.
EX) 200g tara.
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● Tara Următoare

③Plasați un alt recipient pe platou.
EX) 100g tara.

④ Tastați TARA pentru a seta la zero.

⑤ După ce cântăriți elementul, eliminați
toate recipientele de pe platou.

⑥ Tastați din nou TARA pentru a seta
zero.

● ATENȚIE: Pentru a elimina funcția TARA, apăsați tasta "TARA" din nou după ce
ați scos recipientul de pe platou. Funcția de ștergere automată a tăriei nu poate fi
aplicată la seria PR
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Capitolul 2. Salvare PLU & utilizare
a. Salvarea PLU
Această secțiune explică modul de salvare a prețului unitar în PLU.
Număr PLU
DENUMIRE PLU

Valoare
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Comentarii

1~7

① Apăsați tasta "PLU" pentru câteva
secunde apoi se va afișa meniul Set-up.

② După introducerea unității de preț,
apăsați numărul de PLU pe care doriți să
setați.

b. Utilizare PLU

① Tastați M1 ~ M7 pentur a utiliza PLU.
EX) Tastați M1.

② Tastați C pentru a șterge și a reveni la
regimul normal de cântărire.

10

Capitolul 3. Configurarile utilizatorului
Această secțiune explică modul de configurare a următoarelor funcții.
Tastă

+
+
+
+

+

Display

Funcție

bL-At

Activare iluminare display la cântărire

bL-oFF

Dezactivare iluminare display.

bL-on

Activare iluminare display permanentă.

ps - 0

Dezactivare regim economisire.

ps - 1

Activare regim economisre.

kg

Setare unitate kg

lb

Setare unitate lb

up- kg or lb

Calculează pretul per kg sau lb

Calculează pretul per 100g (MDL/100g) sau
up-100g or 1oz 1oz (MDL/1oz)
rS-Co

Mod continuu

rS-PC

Mod comandă

rS-St

Mod stabil
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Comentarii

Capitolul 4. Vânzare
PR-II poate furniza introducerea prețului unității prin cheia numerică și tasta
PLU.
a. Introduceți prețul unității prin tastele numerice.
Această secțiune explică modul de introducere a prețului unitar prin tastele
numerice și finalizarea tranzacției de vânzare.
① Plasați un element pe platou și tastați
tastele numerice corespunzătoare pentru
a introduce prețul.
EX) 1.99 pentru prețul unitar.

② Scoateți elementul de pe platou.

b. Introduceți prețul unitar prin tasta PLU
① Tastați M1~M7 pentru PLU.
EX) M1

② Plasați un element pe platou.

③ Scoateți elementul de pe platou.
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c. Adăugarea mai multor tranzacții de vânzare pentru elementele
cântărite.
● Folosiți tasta + pentru a efectua operațiunile de adaugare.
● Puteți sa tastați PLU sau sa introduceți prețul unitar.

① Tastați M1~M7 pentru PLU
EX) M1

②Plasați un element pe platou..

③ Tastați +.

④ Scoateți elementul de pe platou.
.

⑤ Tastați prețul unitar.
EX) 2.99 pentru pepene galben.

⑥ Plasați un element pe platou.
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⑦ Tastați + . “Total Price” display indică
Ca prețul total a fost adaugat, și “Unit Price”
indică numărul de tranzacții adaugate.

⑧ Scoateți elementul de pe platou.

● De asemenea, puteți plasa mai întâi articolul pe platou și apoi
introduceți prețul unitar la cântar mai târziu.
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Capitolul 5. Plata
a. Funcția de plată din suma totală a vânzărilor

① Tastați Σ pentru a afișa prețul total.
(Dacă doriți să reveniți la regimul de
vânzăre,tastați zero)

② Introduce suma achitată cu tastele
numerice.
Ex) 120.00.

③ Tastați Σ pentru a vizualiza diferența
care trebuie să restituiți clientului.

④ După verificarea restului tastați Σ pentru a
reveni la regimul normal de cântărire.
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b. Ștergerea datelor privind totalul vânzărilor

① Tastați Σ pentru a afișa prețul total.
(Dacă doriți să reveniți la regimul de
vânzări, tastați zero)

② Tastați C pentru a sterge datele
vinzarilor totale.

③ Se va afișa un mesaj și va reveni la
regimul de cântărire.
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ÎNTREȚINEREA ACUMULATORULUI
AVERITIZARE ACUMULATOR DESCĂRCAT
Când bateria este descărcată, pe display se afișează semnul "bAt-Lo".
Puteți înlocui bateria cu una nouă.
Dacă bateria este reîncărcabilă, vă rugăm să încărcați imediat.
Puteți scurta durata de viață a bateriei.
Dacă utilizați în continuare cântarul fără a înlocui bateria, poate furniza
rezultate incorecte la măsurare.

Mesaj eroare pe
display

Descriere

Soluție

The "Z-Err" apare când un
punct zecimal sa mutat de la
ultima calibrare.

Apelați la un Service Centru
Autorizat CAS.

Se va afișa mesajul "Err"
când sunt limite HIGH și LOW
Resetați greutatea
setat la fel sau mai sus
capacitate maximă
"Err 3 este o eroare de
supraîncărcare .

Scoateți greutate.

Nivelul "bAt-Lo" este scăzut.

Schimbați bateria nouă.
Dacă bateria reîncărcabilă, vă
rugăm să încărcați imediat.
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SPECIFICAȚII
MODEL : PR-ΙΙ

Capacitate

interval interval unic interval
interval unic interval
interval unic
dublu
dublu
dublu
max 3/6 max 6 kg max 6/15 kg max 15 kg max 15/30
max 30 kg
kg
kg
e=1/2g

e=2 g
e=1 g
e=0,5 g
e=0,2 g
1/3000~
1/30000

e=2/5 g

e=5 g
e=0,5/1 g
e=10 g
e=2 g
e=5 g
e
e=1 g
e=2 g
e=0,5 g
e=1 g
External Resolution 1/3000
1/3000
1/3000~
1/3000
1/3000~
1/30000
1/30000
Tara Max
-max
Display
6/6/6 (Greutate / Preț unitar / Preț Total)
Simboluri
ZERO, TARE, kg/lb,100g/1oz, ADD, SUM, Low Battery, AC POWER
Taste
ZERO, TARE, M1~M7 KEY, FUCTION, ADD, SUM
Funcții
7 PLU
Conversia unității
Regim economisire
Iluminare display ON/OFF
Funcția de control
Dimensiuni
P: 341 (W) x 435 (D) x 474 (H)[mm] / 134 (W) x 171 (D) x 186 (H)[inch]
B: 341 (W) x 383 (D) x 102 (H)[mm] / 134 (W) x 151 (D) x 40 (H)[inch]
Dimensiune platou 330 (W) x 235 (D)[mm] / 129.92 (W) x 92.52 (D)[inch]
Greutate
2.8 kg
Alimentare
1.5 V x 3 units (Baterie D), Pb 4V/4Ah, 6 V Adapter
Autonomie

Approx. 250ore ( Baterie de mangan ) / 500 ore (Alkaline at 20 °C /68 °F) / iluminare
display off

Temperatura de
operare
Opțiuni

-10 °C ~ +40 °C / 14 °F ~ 104 °F
RS232,USB,Baterie de mangan, cu bară, fara bară

※ Notă: Specificațiile pot fi modificate pentru a fi îmbunătățite fără
notificare.
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CERTIFICAT DE RECEPȚIE
Balanță electronică
Număr fabricație
Corespunde cerințelor tehnice NML R76-1:2009 și este recunoscut bun pentru
exploatare.
Anul fabricației
Semnatură persoanelor responsabile
pentru recepție
Data punerii în funcție
Importator
Melitax-Grup SRL, Chișinău, 022-90-90-50

Data verificării

Concluzia

Semnatura
controlorului
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Amprenta ștampilei de
stat
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