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 محتويات بسته بندی .١

 

 ترازو  .١
 قالب  .٢
 شارژر اصلی   .٣
 ر فندکی شارژ .٤
   کابل يو اس بی  .٥
 محتوی نرم افزار دی سی  .٦
 راهنما  .٧

 شارژ کردن  .٢

 برق شهر شارژ از طريق  .٢.١

 

 .رابط مربوطه را به ترازو وصل کنيد .١
 . شارژر را به برق شهر متصل کنيد .٢

  .ساعت زمان می برد ٣شارژ کامل حدود 
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 شارژ در خودرو .٢.٢

 

  .رابط مربوطه را به ترازو وصل کنيد .١
 .ا به سوکت مربوطه در خودرو متصل کنيدفيش فندکی ر .٢

 ساعت زمان می برد ٣ارژ کامل حدود ش      

 وزن کشی  .٣
  .ترازو را روشن کنيد ترازو را به تکيه گاه بدون انعطافی آويزان کنيد، قالب را به ترازو وصل کرده و با فشردن کليد 

 

  .، پرنده را به قالب آويزان کنيد آن را پارسنگ کنيد مجدد کليد در صورتيکه ترازو عددی غير از صفر را نشان می دهد، با فشردن 
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بعد از متعادل شدن نمونه ، وزن پرنده بصورت خودکار ذخيره شده و از طريق نواختن بوق و پر رنگ شدن مقدار وزن در صفحه نمايشگر 
  .ذخيره آن تائيد می گردد

 

در  ، و عدد آنذخيره شده وزن چشمک می زند، و پس از آن مقداررنده از روی قالب برداشتن پعالمت ذخيره روی صفحه نمايشگر تا زمان 
  .کنار عالمت ذخيره به نمايش در می آيد

 

  

  .می توانيد خاموش کنيد  ترازو را با فشردن و نگه داشتن حدود دو ثانيه کليد  

 

  .جای مناسب نگهداری کنيدقالب را از روی ترازو برداشته و ترازو را برای استفاده های بعدی در 

 آماده سازی ترازو قبل از استفاده  .٤
شدن ترازو با توجه به شرايط گله و ) customize(اين تنظيمات سبب سفارشی . چندين پارامتر بايد تنظيم گردد از دستگاه  قبل از استفاده

با وجود اينکه . مناسب تر داده ها خواهد شدت و تحليلهای همچنين نرم افزار کامپيوتری همراه دستگاه به منظور ارائه بهتر و قويتر گزارشا
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به همين خاطر توصيه . ی اين تنظيمات از روی ترازو مستقيما قابل انجام است، ليکن از طريق کامپيوتر انجام آن سريعتر خواهد بودمتما
  . ميگردد به بخش دستورالعملهای کار با کامپيوتر نيز مراجعه گردد

 بخش زبان و کشور  .٤.١
  .ترازو اطالعات را با توجه به زبان و کشور انتخابی توسط کاربر نمايش می دهد

  .قرار می گيرد Maintenanceنوار رنگی بر روی  بار فشردن کليد  ٤را فشرده تا منوی اصلی به نمايش در آمده سپس با  کليد 

 

  .را انتخاب نمائيد Countryمنوی  انتخاب شده سپس با فشردن کليد  Maintenanceمنوی  حال با فشردن کليد 

 

  .در سمت راست فيلد نام کشور روشن می شود انتخاب می شود ، حال با فشردن کليد  Countryرا بفشاريد، منوی  کليد 

 

دی نمايش داده حال فيلد مورد نظر بصورت عا. آنرا انتخاب می کنيم  تعيين و با کليد را کشور مورد نظر  و  با استفاده از کليد های 
در صورتيکه بخواهيد . زبان مورد استفاده ترازو برای نمايش به نمايش در می آيد Languageدر خط بعدی يعنی  .شده و انتخاب شده است

بار  ٣ا حال ب. زبان مورد نظر را انتخاب نمائيد برده ، سپس با فشردن کليد  Languageزبان ديگری را انتخاب نمائيد مکان نما را به آيتم 
  .منو ها را ترک کرده و ترازو آماده وزن کشی است  فشردن کليد 

. 

 نام گذاری ترازو  .٤.٢
در اين حالت هر ترازو . تحليل و مديريت می گردد مورد نياز می باشدنامگذاری ترازو در مواقعی که اطالعات چند ترازو با يک کامپيوتر 

  .با ديگر ترازوها متداخل نگردد بايد نام جداگانه ای داشته باشد تا داده های آن

  .حال يک ديالوگ باکس برای درج نام باز می شود. را انتخاب کنيد Maintenance / Scale nameمنوی 
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حال با . حرف مناسب را انتخاب کنيد و  يک مکان نمای چشمک زن بر روی حرف اول نام ترازو پديدار می شود، توسط کليد های 
  .می توانيد بجای قبلی باز گرديد بعدی برويد ، با  کليد  به حرف فشردن کليد 

  .باز می گردد Maintenanceنمايشگر به منوی   هرگاه درج نام به اتمام رسيد با کليد 

 واحدهای وزن  .٤.٣
انجام می  .Maintenance / Weighing / Unitsترازو قادر است وزن را به گرم، کيلو گرم و پوند نمايش دهد، اين کار از طريق منوی 

  .گيرد

 

 تاريخ و زمان  .٤.٤
انطباق ساعت و تاريخ ترازو و کامپيوتر مهم است، ساعت و تاريخ را می توانيد در منوی . ترازو دارای يک ساعت و تقويم داخلی می باشد

User settings / Date and time تنظيم نمائيد.  

 

حال با . ديلوگ باکس زمان به نمايش در می آيد ه، پس از فشردن کليد تاريخ مناسب را وارد کرد و،،با استفاده از کليدهای 
  .ساعت صحيح را وارد کنيد  و،،استفاده از کليدهای 

 

  .را بکار بريد برای ذخيره سازی، کليد 

 تنظيم فايلها  .٤.٥
گروه  ١٩٩داده در  ١١٠٠٠که شامل . ايدد که اطالعات مربوط به سالنهای مختلف را جداگانه در خود ذخيره نمرترازو اين قابليت را دا

هر يک از اين گروه ها می تواند متناظر به قفس؛ گله ، فارم، سالن و غيره باشد که به نوبه خود می تواند متعلق به گروه . مختلف می گردد
اشد که برای سازماندهی اطالعات يک فايل می تواند نام منحصر بفردی داشته ب .باشد) همچون شرکت ، فارم و غيره ( بزرگتری تعريف شده 

  .بکار می رودو ضبط روی کامپيوتر  مربوطه بر روی کامپيوتر به منظور تهيه نموداررشد

 

 :مثال 

را وزن کشی می کنيد فايل  ١حال وقتی نمونه های آغل . ايجاد کنيد  PEN 2 و   PEN 1دو فايل به اسم  فرض کنيد سالنی با دو آغل داريم،
PEN 1 2  و فايل ٢و اين کار را برای آغل . ب نمائيدرا انتخا   PENتکرار کنيد.  
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 ايجاد يک فايل  .٤.٥.١
  .ديالوگ باکسی مشابه زيربرای وارد کردن نام فايل  پديدار می شود. را انتخاب کنيد Configuration / Files / Createمنوی 

 

  .آن را ذخيره نمائيد فشردن کليد نام فايل را وارد کرده و با  و   , ,با استفاده از کليد های 

 مراحل وزن کشی  .٥
قبل از پاک کردن مقادير ضبط شده قبلی مطمئن . قبل از شروع هر وزن کشی جديد تمامی داده های قبلی مربوط به آن فايل بايد پاک شده باشد

سپس با انتخاب منوی . به کامپيوتر انتقال داده ايد شويد که آنها را کامال مورد بررسی قرار داده ايد ، از آنها پرينت تهيه کرده ايد يا به
Weighing / Delete all weights ديالوگ باکس زير باز می شود.  

 

  .پاک خواهد شد) ولی نه خود فايل(فايل مشخص تمامی وزنهای ضبط شده تحت نام   با فشردن کليد 

ادامه می  Weighing / Active fileرا فشرده، و با  (MENU) کليد  ،) مربوط به مثال ما( PEN 1 حال برای ضبط مقادير وزن در فايل 
  .دهيم ، ليست فايلی مشابه زير نمايان می شود

 

. بفشاريد تا به قسمت توزين باز گرديد بار کليد  ٢. را بفشاريد مکان نما را بر روی فايل مطلوب قرار دهيد و کليد  و  با کليد های 
  .نام فايل انتخاب شده توسط شما به نمايش در می آيد در صفحه بخش توزينحال 
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  .توزين کنيد ٣حاال می توانيد پرنده ها را طبق شرح گذشته در بخش 

که پس از اينکه منوی تائيد زير به . استفاده کنيد (DELETE) در صورتی که بخواهيد يک نمونه وزنکشی را پاک کنيد می توانيد از کليد 
  .نمايش در آمد

 

در صورتيکه پرنده هنوز به ترازو آويزان باشد ، ترازو بصورت خودکار مجددا آن را . وزن مورد اشاره پاک می شود فشردن کليد  با
  .توزين کرده و عدد جديد صحيح را جايگزين عدد پاک شده می کند

  . باشد قابل نمايش می (STATS)   اطالعات آماری برای فايل جاری درهر زمان بوسيله فشردن کليد

 

  .استفاده کنيد برای نمايش نمودار ستونی از کليد 

 

 مکان نمای وزن  .١
 دامنه وزن ستون جاری  .٢
 .تعداد پرنده های توزين شده در اين ستون .٣
 .دامنه يونيفورميتی  .٤

ن نمودار به نمايش در می روی ستونها جابجا می شويد، وزن و تعدا پرنده های توزين شده در اين محدوده در پائي و  با فشار کليد های 
  .را بفشاريد برای ادامه توزين کليد . آيد

  .را شروع کنيدو به اتمام برسانيد PEN 2در فايل   ٢به اتمام رسيد ، توزين پرندگان مربوط به آغل  PEN 1در فايل  ١حال وقتی توزين آغل 
  .اموش شدن ترازو در حافظه ذخيره می شودتمامی داده ها حتی پس از خ. پس از اتمام توزين ترازو را خاموش کنيد

 انواع نمايش  .٥.١
 .Configuration / Display / Display modeنوع نمايش با استفاده از منوی . چندين نوع نمايش بسته به نياز کاربر قابل تعريف می باشد

  .قابل تنظيم است
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 صفحه نمايش عادی .٥.١.١

 

 .وزن واقعی روی قالب .١
 .تعداد پرنده های توزين شده  .٢
 .آخرين وزن ضبط شده .٣
 .فايل فعال جاری .٤

 .صفحه نمايش پيش رفته .٥.١.٢

 

  .اطالعات آماری فايل فعال  .١
 .ر ستونیانمود .٢
 .فايل فعال جاری  .٣
 .وزن واقعی روی قالب  .٤
  .آخرين وزن ضبط شده .٥
 .تعداد پرندگان توزين شده .٦

 .صفحه نمايش بزرگ .٥.١.٣

 

 .وزن واقعی روی قالب  .١
 . تعداد پرندگان توزين شده .٢
 . زن ضبط شدهآخرين و .٣
 .فايل فعال جاری  .٤

 انواع روشهای  توزين  .٥.٢
اين حالت در . مود اصلی حالت توزيت خودکار است. برای تسهيل عمليات هنگام وزن کشی ، حالتهای مختلف برای توزين تعريف گرديده است

ياد مورد نظر است از حالت توزين دستی برای حالتی که پرنده با تکانها و تحريک و بال بال زدن خيلی ز. توضيح داده شده است ٣فصل 
  .و برای حالت توزين مرغ و خروس توامان از مود توزين دستی با تعيين جنسيت استفاده گردد. استفاده شود

 توزين  اتوماتيک  .٥.٢.١

  .تنظيم کنيد .Configuration / Saving / Mode to Automaticمنو را بر روی 
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ورت د ، ترازو منتظر می ماند تا وزن آن متعادل گردد، پس از متعادل شدن پرنده ، وزن آن بصپس از اينکه پرنده روی قالب آويزان ش

  .بط می شوداتوماتيک در فايل فعال جاری ض

 توزين دستی  .٥.٢.٢
  .تنظيم کنيد .Configuration / Saving / Mode to Manualمنو را بر روی 

وزن واقعی را   وزن آن متعادل شود، پس از متعادل شدن پرنده ، با فشردن کليد پس از اينکه پرنده روی قالب آويزان شد ، منتظر شويد تا 
 .در فايل فعال جاری ظبط کنيد

 

پس از ذخيره وزن ، پرنده را  .در اين حالت همان عدد نمايش داده شده در نمايشگر وزن هنگام فشردن کليد در فايل مربوطه ذخيره می گردد
  .را با پرنده بعدی ادامه دهيداز روی ترازو برداشته و کار 

  توزين دستی با تعيين جنسيت  .٥.٢.٣

مشابه حالت وزن کشی دستی عمل کنيد با اين . تنظيم کنيد Manual by sexبر روی  Configuration / Saving / Modeاز طريق منو را 
 .را بفشاريد و برای مرغ کليد  تفاوت که برای خروس کليد 

 

  . دستی ضبط می گردد البته در دو زير مجموعه مرغ و خروس عدد وزن مشابه حالت توزين

  .، اطالعات آماری برای مرغ تنها، خروس تنها و ترکيب مرغ و خروس ستون زير می گردد ٣شامل  در اين حالت نمايشگر آماری

 

  .دهرگاه نمودار ستونی به نمايش در آيد ، به ترتيب باال سه گروه نمودار ستونی به نمايش در می آي

 سبک و سنگين وزن : طبقه بندی به دو گروه .٥.٢.٤

 Configuration / Saving / Sortingتقسيم بندی پرندگان وزن شده به دو گروه سنگين و سبک باشد، از طريق منوی در صورتيکه نياز به 
در صورتيکه پرنده ای وزن حال . عدد مربوط به حد سبک و سنگين را وارد کنيد Weighing / Limitدر منوی . برويد Light/Heavyبه 
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شود بسته به وزن آن در گره سبک و يا سنگين قرار می گيرد و با عالمت مشخص آن را تعيين نمده و برای هر گروه بوق با تن خاصی نواخته 
  .می شود

    

  .روه سنگينيکی برای مجموعه ، يکی برای گروه سبک و ديگری برای گستون می باشد،  ٣در اين حالت جدول آماری شامل 

 

  .نمودار ستونی برای مجموعه اطالعات به نمايش در می آيد و حد وزنی نيز با عالمتی در نمودار مشخص می گردد

 

 حد وزنی  .١

  .در مود اتوماتيک و دستی قابل انجام است ولی در مود دستی با جنسيت قابل اجرا نمی باشدتوزين با طبق بندی 

 .سب و سنگين طبقه بندی در سه گروه  سبک ، منا .٥.٢.٥
 Configuration / Saving / Sorting toاگر تمايل داريد که پرندگان را در سه گروه سبک، سنگين و قابل قبول طبقه بندی کنيد، از منوی 

Light/OK/Heavy در منوی . استفاده کنيدWeighing / Low limit, در منوی . مقدار حد پائين را مشخص نمائيدWeighing / High 
limit نواخته شده و همچنين هنگام  ام وزن کشی برای هر گروه بوق خاص جداگانه ایدر اين حالت هنگ. مقدار حد باال را مشخص نمائيد

  .نمايش عالمت خاصی مطابق شکل زير برای هر گروه مشخص می گردد

       

لی سبک ، يکی برای خيلی سنگين و ديگری برای در اين حالت جدول آماری شامل چهار ستون می باشد، يکی برای مجموع يکی برای خي
  .اوزان قابل قبول
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  .بر روی نمودار مشخص می گرددباال و پائين حد قابل قبول  و مقاديرنمودار ستونی برای مجموع اوزان به نمايش در می آيد 

 

 .حد وزنی پائين .١
 حد وزنی باال  .٢

  .است ولی در مود دستی با جنسيت قابل اجرا نمی باشدتوزين با طبق بندی در مود اتوماتيک و دستی قابل انجام 

 چند پرنده در يک نمونه  .٥.٢.٦

کنيد ضبط بعنوان يک نمونه اوزان چند پرنده را متوسط شما می توانيد برای حالتی که جوجه ها خيلی کوچک و هنوز بسيار سبک وزن است، 
تعداد  Weighing / Number of birdsدر منوی . يم کنيدتنظ  Yesروی   Configuration / Saving / More birds، منو را روی 

تعدا مشخص شده  آن  توزين می کنيم، متوسط وزن ه را در يک بار پرند چندين  در اين حالت وقتی.پرندگان به ازاء هر نمونه را تنظيم کنيد
  .بعنوان يک نمونه ضبط می شود

 

  .موعه نمونه های مشخص شده ارائه خواهد شدنمودار ستونی بر اساس ميانگين وزنی مججداول آماری و 

 نمايشگر وضعيت ترازو   .٥.٣
مود وزن کشی و ديگر . اطالعاتی در مورد وضعيت جاری ترازو در خط باالئی نمايشگر به نمايش در می آيددر تمامی مودهای نمايشگر 

  . پارامترها، در همه مواقع براحتی قابل نمايش است

 

 .وضعيت باطری  .١
 .تاريخ و زمان .٢
 .مود ذخيره سازی .٣
 .قه بندیبمود ط .٤
  .تعداد جوجه های يکبار توزين .٥
 .اتصال به شارژر يا کامپيوتر .٦
 حافظه خالی در دسترس .٧
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 بازبينی داده ها  .٦

 بازبينی فايل فعال  .٦.١
  .را انتخاب کنيد، جدولی مشابه زير نمايان خواهد شد Weighing / View fileمنوی 

 

  :ددارای کاربرد زير خواهند بوکليدها 

 .رفتن به نمونه بعدی 
 .رفتن به نمونه قبلی 
 .رفتن به صفحه بعدی 
 .رفتن به صفحه قبلی  
 .خطابه ای مشکوک ه حذف نمونه 

 حذف داده ها در فايل فعال .٦.٢
فعال کنيد، را  Weighing / Delete weightsتمامی نمونه های ضبط شده در فايل فعال ميتواند بطور يکجا پاک شود، برای اين کار منوی 

  .حال در ديالوگ باکس ظاهر شده پاک کردن را مجددا تائيد کنيد

 

  گروه بندی فايلها .٦.٣
  .برای نمايش راحت تر خالصه آمار ی، نمودار ستونی و يا چاپ آنها، فايلهای جداگانه می توانند در يک گروه تعريف گردند

 

 :مثال

 PEN 4 و PEN 3 ,PEN 1, PEN 2نام فايل را بصورت  ٤بنابر اين . می باشدآغل  ٢سالن و هر سالن شامل  ٢فرض کنيد مزرعه ای با 
می باشد تعريف می کنيم ، بطور مشابه اين کار را برای  PEN 1, PEN 2را که شامل فايلهای  HOUSE 1تعريف می کنيم، حال گروه 

ايجاد نمائيد که  FARMمی توانيد گروهی با نام تکرار کنيد، بطور مشابه  می باشد PEN 3, PEN 4که شامل فايلهای   HOUSE 2گروه 
  .باشدPEN 4 و PEN 3 ,PEN 1, PEN 2فايل  ٤شامل هر 

 

 ايجاد يک گروه  .٦.٣.١

  را انتخاب کنيد، ديالوگ باکس زير آشکار می شود ، Configuration / File groups / Createمنوی 



           Bat1   ترازوی هوشمند پرندگان          

      ٨٨٧۶٩٠٩۵شرکت رايمند رايانه 

 
17

 

حال يک ليست از نام فايلها نمايان می شود حال . را بفشاريد و در انتها کليد  نام گروه را وارد کنيد،  و  , ,با استفاده از کليدهای 
  .فايلهای مربوط به اين گروه را انتخاب نمائيد با استفاده از کليد 

 

 

 . گروه مورد نظر را ايجاد کنيد حال با کليد 

 آمار کلی  .٦.٤
  ال فايلهائی را که می خواهيد در آمار کلی قرار بگيرند انتخاب کنيد، را در منو انتخاب کنيد، ح Statistics / Total statisticsمنوی 

  :انتخابهای زير در دسترس می باشند
One file :آمار يک فايل بخصوص را ارائه می کند، در ديالوگ باکس بعدی فايل مورد نظر را انتخاب کنيد.  

One group  :س بعدی گروه مورد نظر را انتخاب کنيدآمار يک گروه بخصوص را ارائه می کند، در ديالوگ باک.  
More files  :در ديالوگ باکس بعدی فايلهای مورد نظر را انتخاب کنيد ارائه می کند،با استفاده از کليد راآمارچند فايل مورد نظر.  

All files  :آمارهمه فايلهای موجود در حافظه ترازو را ارائه می کند.   

  

 

  .نمودار ستونی مربوطه را به نمايش در آوريد کليد  با فشردن Statisticsدر مود 

 مقايسه فايلها .٦.٥
انتخابهای زير در . و سپس فايلهائی را که می خواهيد مقايسه شود،انتخاب نمائيدرا انتخاب کرده  Statistics / Compare filesمنوی 

  :دسترس می باشد
One group :مقايسه فايلهای يک گروه را به نمايش در می آورد.  
More files :برای انتخاب فايلهای مورد نظر در ديالوگ باکسی که ظاهر می شود با  .را به نمايش در می آورد چند فايل انتخاب شده مقايسه

  .مورد نظر را انتخاب نمائيد فايلهای استفاده از کليد 

All files :مقايسه مجموعه فايلهای موجود روی ترازو را به نمايش در می آورد.  
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 .نام فايل .١
 .آمار فايل مورد نظر .٢
 .آمار کلی برای مجموعه فايلهای انتخاب شده .٣

آمار مربوط به پرندگان خيلی سبک، خيلی سنگين و  و  به صفحه بعدی و قبلی برويد، و با استفاده از کليدهای و  با استفاده از کليد 
  .قابل قبول را به نمايش در آوريد

 

  .آمار مربوط به مرغ و خروس را جداگانه نمايش دهيد و  ب جنسيت هستيد با استفاده از کليدهای اگر در مود توزين با انتخا

 

 چاپ داده ها .٦.٦
پين تعبيه شده روی ترازو  ٩توجه کنيد که پرينتر مورد نظر بايد دارای پورت سريال باشد، در اينصورت کابل پرينتر مربوطه را به کانکتور 

  .روشن نمائيدمتصل کنيد، سپس پرينتر را 

 

در اطالعاتی را که می خواهيد چاپ گردد را انتخاب نمائيد، فايل مورد نظر را انتخاب نمائيد، حال  Statistics / Print / One fileمنوی 
  انتخاب نمائيد،ديالوگ باکس بعدی 
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  . ظاهر می شود Start printingيغام حال پ. را بفشاريد را انتخاب نموده و کليد  Statistics and histogramمثال 

 

  .را نشان می دهدprinting آن را تائيد کرده و ترازو وضعيت  با کليد 

 

  .را بفشاريد  در صورتيکه بخواهيد زودتر از موعد عمليات چاپ خاتمه يابد کليد

  گزارشات چاپی .٦.٦.١

 :.انتخاب کنيد را Statistics / Print یفايلهائی را که می خواهيد چاپ کنيد انتخاب کنيد، منو

One file :چاپ يک فايل.  
One group :چاپ گزارشی برای گروهی از فايلها.  
More files :چاپ گزارش برای تعدادی از فايلهای انتخاب شده.  

All files: چاپ گزارش برای همه فايلها. 

  :نوع گزارش اطالعات را انتخاب نمائيد

Statistics and histogram :چاپ آمار و نمودار ستونی برای مجموعه فايلهای انتخاب شده.  
Statistics :چاپ نمودار ستونی برای مجموعه فايلهای انتخاب شده.  

Total statistics :خالصه آمار بدون نمودار ستونی برای مجموعه فايلهای انتخاب شده چاپ.  
Weights : ای انتخاب شدهنمونه ها برای مجموعه فايلهتک تک وزن  ليستچاپ. 

 مديريت ترازو  .٧

 تغيير نام، حذف و ويرايش : مديريت فايل .٧.١
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  .آنرا تائيد کنيد برويد، نام جديدی برای فايل انتخاب کنيد وسپس با کليد  Configuration / Files / Renameبرای تغيير نام فايل به منوی 

  .برويد Configuration / Files / Deleteبرای حذف دائمی فايل از حافظه ترازو به منوی 
نت مزبور هنگاميکه اطالعات توسط برويد،  Configuration / Files / Edit noteيک نت کوتاه به يک فايل به منوی  کردن برای اضافه

 .به نمايش در خواهد آمدکامپيوتر دانلود می شود 

 گروه های فايل  .٧.٢

 

رفته و نام جديدی برای گروه انتخاب کنيد و سپس با کليد  Configuration / File groups / Renameبرای تغيير نام يک گروه به منوی 
  .آنرا تائيد کنيد 

  .برويد Configuration / File group / Deleteبه منوی  ،ترازو حافظهروه ازگبرای حذف دائم يک 
فايلهای  تغيير دهيد، با استفاده از کليد  Configuration / File groups / Edit file listفايلهای محتوی يک گروه را می توانيد در منوی 

  .آنرا تائيد کنيد با کليد مورد نظر را تغيير داده و 

  .برويد Configuration / File groups / Edit noteبرای اضافه کردن يک نت به فايل به منوی 

 تنظيمات کاربر .٧.٣

 

باشد ، لذا برای تنظيم شدت نور غيير در مشخصات صفحه نمايش و اصوات دستگاه بسته به محيط کاربرد ترازو ، ممکن است کاربر نيازمند ت
  .برويد User settings / Display contrastبرويد و برای تنظيم کنتراست به  User settings / Display backlightصفحه به منوی 

  .برويد .User settings / Saving volume، به منوی  سازی ذخيره بوق تائيد برای تنظيم صدای

 کاليبراسيون .٧.٤
، ولی به علل مختلف ممکن است نياز به کاليبراسيون مجدد بوجود آيد، برای کاليبراسيون به منوی ترازو در محل کارخانه کاليبره شده است 

Maintenance / Weighing / Calibration برويد و دستورالعملهای راهنما را دنبال کنيد.  

 

  .ديالوگ باکسی مشابه زير نمايان می شود. را بفشاريد ز روی قالب خارج کنيدو کليد تمامی وزنه ها را ا
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  .را بفشاريد وزنه مشخص و دقيقی را روی ترازو آويزان کنيد و مقدار آنرا در منوی مربوطه وارد کنيد و در انتها کليد 

 رمز ورود .٧.٥
سبب بروز مشکالت در Maintenance و  Configurationص در منوهای برای پارامترهای ترازو بخصوبا توجه به اينکه تنظيمات غلط 
  :لذا به منظور حفاظت از تنظيمات انجام شده و عدم تغيير ناخواسته آنها از رمز عبور استفاده می شود. بکارگيری ترازو خواهد شد

  .تائيد کنيد  را انتخاب کنيد، و ديالوگ باکس زير را با فشردن کليد Maintenance / Passwordمنوی 

 

  )با هر ترکيب خاص از فشردن کليدها(  .يک پسورد را وارد کنيد  و   , ,با استفاده از کليدهای 

 
  )با همان ترکيب خاص قبلی از فشردن کليدها(  .ودر ديالوگ باکس زير متن پسورد را دوباره وارد کنيد

 

در برابر تغييرات ناخواسته استفاده می Maintenance و  Configurationنوهای به اين طريق پسورد تنظيم می گردد، که برای محافظت م
  .بدين ترتيب که هرگاه آيتمهای منوهای باال انتخاب شود، از شما خواسته می شود که پسورد را وارد کنيد. گردد

 

  .نيددر اين حالت همان ترکيب خاص قبلی انتخاب شده از فشردن کليدها را بعنوان پسورد وارد ک
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  غير فعال کردن پسورد .٧.٥.١

  .ببنديد رفته و ديالوگ باکس زير را با فشردن کليد Maintenance / Passwordبرای غير فعال کردن  پسورد ، به منوی 

 

  .تماس بگيريد رايمند رايانهدر صورتيکه پسورد خودرا فراموش کرديد با شرکت 

 داده آمائی بر روی کامپيوتر .٨
اين امکان را به شما می دهد تا داده های وزنی را ذخيره و تحليل نمائيد، اطالعات وزنی هر گله می تواند بر حسب سن نرم افزار همراه ترازو 

بعالوه تمامی تنظيمات ترازو را می توان از طريق کامپيوتر تنظيم و . گله ترسيم گشته و تشکيل يک منحنی رشد کامل را برای هر گله بدهد
  .وان داده ها را به نرم افزارهای ديگر کامپيوتری انتقال داد و يا از آنها پرينت تهيه نمودذخيره نمود، همچنين می ت

 نصب نرم افزار .٨.١
  :نرم افزار درايور ترازو و همچنين نرم افزار کاربردی به طريق زير نصب می گردد

 . وارد شويد administrator راتاابتدا در ويندوز با اختي .١

 .ی درايو قراردهيدسی دی نرم افزار را در سی د .٢

قرار دارد برای  Software راکه در فولدر Setup.exeنرم افزار نصب بايد بصورت خودکار اجرا گردد در غير اينصورت برنامه  .٣
   .شروع نصب نرم افزار اجرا کنيد

 .پس از اتمام نصب سی دی را از درايو خارج کنيد .٤

 .پورتهای خالی کامپيوتر وصل کنيد همراه ترازو آنرا به يکی از USBبا استفاده از رابط  .٥

 

تشخيص می دهد و از شما درايور آنرا درخواست می کند، در اين   VEIT BAT1ديوايس جديدی با نام  USBحاال ويندوز در بخش  .٦
  .را انتخاب کنيد و در نهايت به فرآيند نصب خاتمه دهيدSearch on the CD قسمت ،مرحله

 . ای استفاده های بعدی نگهداری کنيدرئنی بسی دی را برداشته و در محل مطم .٧

 شارژ از طريق کامپيوتر .٨.٢
  .به کامپيوتر روشن وصل است، باطری آن شارژ می شود USBوقتی ترازو از طريق کابل 

 راه اندازی برنامه .٨.٣
  .کليک کنيد Start / Programs / BAT1 v7 / BAT1ويندوز روی  Startدر منوی 

  به کامپيوترروی ترازو از دانلود کردن اطالعات ذخيره شده .٨.٤
  .کليک کنيد، صفحه ارتباط با ترازو نمايان می شود Scale ترازو را خاموش کنيد و آنرا به کامپيوتر متصل کنيد حال روی آيکان
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قيقه طول بکشد، ارتباط با ترازو بسته به حجم داده های قابل انتقال ممکن است تا چندين د. کليک کنيد Read dataدر اين مرحله روی دگمه 
  .در انتها پس از اتمام انتقال جدولی از داده های وزنی به نمايش در می آيد

 

را انتخاب نمائيد، تمامی فايلهای نمايش داده شده برای آناليز های بعدی در ديتا بيس ذخيره می  Save all weighingsدر اين مرحله دکمه 
  .شوند

  بازبينی آمار توزين .٨.٥
  .، صفحه آمار نمايش داده می شود Statisticsن با کليک روی آيکا
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نمودار ستونی مربوطه نيز در نيمه پائينی صفحه برای فايل انتخاب . و فايلهائی که هم اکنون از ترازو دانلود شده بودند به نمايش در می آيند
  .ان می شودنماي Weightsجدول تک تک اوزان نيز پس از کليک بر روی نوار. شده به نمايش در می آيد

 

  حذف داده ها از روی ترازو .٨.٦
 یکليک کنيد ، سپس رو Scaleروی آيکان شده را می توان از روی ترازو پاک نمود، پس از ذخيره داده ها روی کامپيوتر ، داده های دانلود 

  . کليک کنيد Delete dataدکمه 
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  .پاک شده و می توانيد ترازو را از کامپيوتر جدا کنيدترازو  یداده ها از رو. کليک کنيد Yesحال برای تائيد نهائی روی 

 تنظيمات گله ها .٨.٧
کليک کنيد، صفحه تنظيمات  Flocksروی آيکان . منحنی رشد را می توان از روی داده هائی که در طول عمر گله بدست می آيد ترسيم نمود

  .گله نمايان شده

 

 ?Do you want to use some existing flock as templateبا سئوال  وقتی. برای ايجاد يک گله جديد کليک کنيد Newروی دکمه 
.  کليک کنيد OKحال نامی را وارد کرده و روی . حال ديالوگ باکس زير نام گله را از شما خواهد خواست. کليک کنيد Noروبرو شديد روی 

  .لوگ باکسی برای واردکردن  پارامترهای گله نمايان می شودادي

 

 Initial dayدر بخش و پس از آن سن گله را در تاريخ شروع . ظاهر شد وارد کنيد Start dateرا برای اين گله وقتی که پيغام تاريخ شروع 
  .را برای اضافه کردن تمای فايلهای مشخص شده برای اين گله کليک کنيد Addدکمه  .وارد کنيد
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و در ميان گله های  ه ايجاد شده و جزء گله های کاری محسوب خواهد شدحاال اين گل. کليک کنيد Okبرای بستن اين ديالوگ باکس روی 
 .به نمايش در می آيد) Current flocks(جاری 

 

هنگام دانلود تمامی فايلهای مرتبط با اين گله در ايجاد منحنی رشد اين گله بکار گرفته می شوند، و هر فايلی که مرتبط با اين گله تعريف گردد 
  .ترازو به کامپيوتر در زمره اطالعات اين گله محسوب می گردد کردن اطالعات از

 
 

 :مثال

در هر دو آغل توزين کرده ايد و آنها را  01/01/2009حالتی شبيه مثال قبل را فرض کنيد، و فرض کنيد که جوجه های يکروزه را در تاريخ 
ايجاد کنيد و بعنوان  Pen 1ر روی کامپيوتر گله جديدی با نام حال ب. بر روی ترازو ذخيره نموديد PEN 2 و  PEN 1در فايلهائی با نام 

Start date  و عدد يک را بعنوان  01/01/2009تاريخInitial day   وارد کنيد و در آخر رویAdd  کليک کنيد تا فايلPEN 1  را اضافه
  .ايجاد نمائيد Pen 2شابه گله ای با نام م تيببه تر. استفاده کنيد ١از اين نام گله ايجاد شد ه برای نمايش اطالعات آغل  .نمائيد

از تاريخ . را به آن اضافه نمائيد PEN 2 و  PEN 1ايجاد نمائيد و هر دو فايل  Houseبرای نمايش اطالعات کل فارم ، يک نام فارم بنام 
  .ه مورد نظر قرار می گيردبطور خودکار  در زير مجموعه تعريف شده گلPEN 2 و  PEN 1اوزان مربوط به فايلهای  01/01/2009

 

  .قابل دسترسی است Current flocksجريان پيشرفت رشد گله و آمار مربوطه ديگر از طريق کليک کردن بر روی نوار 
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و نمودار ستونی نشان داده شده در بخش پائينی مربوط به . سطرهای جدول باال نشان دهنده روزهای جداگانه ای است که گله توزين شده است
در صورتيکه بخواهيم ليست کامل نمونه های توزين شده را در اختيار داشته باشيم، روی . طر انتخاب شده ايست که فعال روی آن قرار داريمس

  .کليک کنيد Graphsبرای نمايش منحنی رشد گله بر روی نوار . کليک کنيد Weightsنوار 

 

  .زن متوسط گله می باشدعمودی نمايانگر ومحور افقی نشاندهنده سن گله و محور 

 مقايسه منحنی رشد  .٨.٧.١
 Standardمنحنی رشد واقعی گله و منحنی رشد استاندارد گله می توانند با هم مقايسه شوند، برای تعريف منحنی رشد استاندارد روی نوار 

growth curves کليک کنيد.  
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را کليک کنيد در اين مرحله نام اين منحنی در  OKحال . مائيدکليک کنيد و نامی را برای منحنی رشد استاندار انتخاب ن Newروی دگمه 
 Saveبعد از تکميل جدول مربوطه با کليک بر روی . حاال جدول سن و وزن مربوطه را به تناسب پر کنيد. ليست مربوطه ظاهر می گردد

changes آن را ذخيره نمائيد.  
 Editسپس دکمه  Current flocksتخاب کنيد، حاال گله مورد نظر را در جدول را ان Flocksبرای اضافه کردن منحنی رشد به يک گله نوار 

حال انتخابهای مربوط به . کليک کنيد) flock’s parameters(در ديالوگ باکس مشخصات گله  Show detailsروی دکمه .را کليک کنيد
  .منحنی های رشد به نمايش در می آيد

 

  .خارج شويد OKی از منحنی های استاندارد را انتخاب کرده و با کليک کردن يک Default/Malesبا استفاده از فيلد 
وزن محاسبه شده از منحنی رشدی که قبال وارد شده است، . را کليک کنيد Statisticsرا انتخاب نموده و سپس دکمه  Current flocksنوار 

 Standard growthشد مورد نظر را در فيلد مربوطه با متن منحنی ر Graphsبا انتخاب دکمه . به نمايش در می آيد Targetدر ستون 
curve... انتخاب نمائيد، منحنی استاندارد وزن به همراه منحنی واقعی وزن گله به نمايش در می آيد.  

 پايان گله  .٨.٧.٢
کليک  Closeدکمه  روی گله ای را که می خواهيد ببنديد انتخاب نمائيد، حال Current flocksجدول  در . کليک کنيد Flocks روی دکمه

از اين پس نام اين گله مورد اشاره قرار نگرفته و به جدول گله های . در ديالوگ باکس مربوطه اطالعات مربوط به اتمام گله را وارد کنيد. کنيد
  .بسته شده انتقال می يابد

Click the Flocks tab. In the Current flocks table, select the flock you want to close and click the Close button. 
Enter the flock ending data in the following dialog. The flock will no longer be monitored and it will be moved 

to the Closed flocks table. 
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 .الگوی گله موجود .٨.٧.٣
نوار . و استفاده کنيدگله جديد به سادگی گله قبلی را بعنوان گله البرای ايجاد يک گله جديد و جايگزينی مشخصات گله قبال بسته شده با گ

Flocks  را انتخاب نموده و روی دکمهNew وقتی از شما سئوال می شود . کليک کنيدDo you want to use some existing flock as 
template?  رویYes رددليست گله های موجود از قبل در ديتا بيس ظاهر می گ. کليک کنيد.  

 

ز شما می اديالوگ باکسی ظاهر می گردد که نام گله را . کليک کنيد OKگله ای را که بعنوان الگو در نظر داريد، انتخاب کنيد ، سپس روی 
ديالوگ باکسی ظاهر می گردد که در آن پارامترهای گله را وارد می . را کليک کنيد OKپرسد، حال نام جديدی برای اين گله وارد کرده و 

  .صفحه را ببنديد OKبا کليک روی . نيم، تاريخ شروع گله و سن گله را به تناسب عوض می کنيمک

  مقايسه گله ها .٨.٧.٤
برنامه همچنين اين امکان را . با يکديگر مقايسه کنيدجاری حاضر در فارم را گله های همه اين امکان را داريد که  Current flocksدر نوار 

 Selectedنوار . نمايش در آمده را بطور دستی انتخاب کرده که می تواند شامل گله های بسته شده نيز باشدبه شما می دهد تا گله های به 
flocks  را انتخاب نمائيد.  

 

  .کليک کنيد، حال ديالوگ باکس و دکمه هائی برای انتخاب گله ها ظاهر می شود Select flocksروی 

 

 Flocks inبه بخش  گله انتخاب شده. کليک کنيد  <می خواهيد انتخاب نموده و روی دکمه ، گله ای را که  Available flocksدر ليست 
statistics  منتقل شده حال صفحه را با کليک رویOK  ببنديد.  

 Selectروی برای مقايسه با گله ديگر  .وط به فايلهای انتخاب شده را ببينيدبمی توانيد داده های مر Graphsو  Statisticsبا کليک روی 
flocks   کليک کنيد و در ليستAvailable flocks گله مورد نظر را انتخاب کنيد.  

پس از بستن ديالوگ باکس مورد نظر هر دو گله . اضافه نمائيد Flocks in statisticsگله مورد نظر را به ليست    <با استفاده ازدکمه  
  :رای انتخاب گله باز می شود امکانات زير را در اختيار قرار می دهدانتخاب شده به نمايش در خواهند آمد، ديالوگ باکسی که ب
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  افزودن يک گله در ليست Available flocksبا استفاده از کليد،>.  

 حذف يک گله از Flocks in statistics با استفاده از کليد<  .  

  استفاده کنيد >>>برای حذف کامل ليست از کليد .  

  استفاده کنيد <<<از کليدبرای افزودن همه گله ها. 

  .تهيه بک آپ از ديتا بيس .٨.٨
بايد از اطالعات موجود در ديتا بيس نسخه پشتيبان تهيه نمود تا در مواقع خرابی های پيش بينی نشده همچون تخريب بر اثر بطور معمول 
  . سخت افزار ، بتوان داده ها را از آخرين نسخه پشتيبان بازيابی نمود یويروس و خراب

کليک  Backup databaseو پس از آن روی دکمه  Backup کليک کنيد، سپس روی نوار  Maintenance ی تهيه پشتيبان روی آيکانبرا
  .کنيد

 

برای اطمينان بيشتر از فايل مورد نظر نسخه ای روی سی دی . کليک کنيد را Saveدر اين مرحله فولدر و اسم فايل را انتخاب کرده و دکمه 
  .ن را در جای مطمئنی قرار دهيدتهيه کرده و آ

 .روشهای پيشرفته .٨.٩

  انتخاب دستی نمونه های وزنی در آمارها .٨.٩.١
اگر می . برای بازبينی آخرين مقدار ضبط شده استفاده می شود Last weighingsبه پانل مربوطه رفته نوار  Statisticsبا استفاده از آيکان 

که در اين صورت ديالوگ باکس زير . را انتخاب کنيد Selected weighingsيد نوار خواهيد آمار وزن کشی های قديمی تر را داشته باش
  .برای انتخاب نمونه های توزين شده به نمايش در می آيد
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و ليست راست شامل نمونه های توزين . ليست چپ شامل تمامی مجموعه نمونه های توزين شده است که بر اساس تاريخ طبقه بندی شده است
شما می توانيد اين کار چند بار . را بفشاريد <انتخاب کنيد و کليد  Available weighingsسطر ی را در ليست  . ب شده می باشدشده انتخا
 هارامجموعه نمونه های توزين شده در جدول به نمايش در می آيند که شما می توانيد نمود OKپس از اتمام انتخاب با کليک روی . تکرار کنيد

  .را ببينيد يا  با هم مقايسه کنيدی مختلف آنها 

 

  . پرينت تهيه کنيد Print table و Print selected weighingکليد انتخاب شده با استفاده از رديف از می توانيد همچنين 
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  :کار های زير قابل انجام است Select weighingsبا کليک مجدد بر روی 

 مجموعه نمونه های توزين شده در ليست  افزودنAvailable weighings .  

  حذف مجموعه نمونه های توزين شده  از ليستWeighings in statistics.   

 پاک کردن همه نمونه های توزين شده با کليد <<<.  . 

  با کليد  مجموعه نمونه های توزين شده در ليستافزودن يکجای همه >>>.  

  بعد از تنظيم يک تاريخ در فيلدFrom توزين شده پس از اين تاريخ در ليست ، تنها نمونه های Available weighings  باقی می
  . ماند

  بعد از تنظيم يک تاريخ در فيلدTo تنها نمونه های توزين شده قبل از اين تاريخ در ليست ، Available weighings باقی می ماند. 

 پس از انتخاب File ستتنها نمونه های توزين شده در قالب اين فايل  در لي Available weighings باقی می ماند.  

  پس از انتخابScale  تنها نمونه های توزين شده در قالب اين ترازو  در ليست Available weighings باقی می ماند .    

  با استفاده از نگه داشتن کليدShift و کليک روی تعدادی از نمونه های توزين شده مجموعه آنها انتخاب می شود .  

  استفاده از ترکيب کليدبا Ctrl و کليک روی چند نمونه آنها را انتخاب کنيد.  

 با استفاده از ترکيب کليدهای Ctrl وA مجموعه کامل همه  را انتخاب کنيد.  

 

 . توزين با انتخاب جنسيت  .٨.٩.٢
مراه داده ها هنگام دانلود کردن اطالعات برنامه اطالعات جنسيت را به ه ،در صورتيکه ترازو در مود دستی با انتخاب جنسيت تنظيم شده باشد

  .Last weighingsو نوار  Statisticsبر روی آيکان  . و آن را برای استفاده بعدی در ديتا بيس ذخيره می نمايد. بدست می آورد
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ده بصورتی تغيير خواهد کرد جدول اوزان، نمودار ستونی و ليست نمونه های توزين ش. انتخاب کنيد Sex/limitرا در فيلد  malesبرای مثال 
به همين ترتيب می توان برای برخی از نمونه . عمل نمود allو  femalesبه همين ترتيب می توان برای . که شامل تنها جنس نر خواهد بود

  .استفاده نمود  Selected weighingsهای انتخاب شده از نوار 

  ..Selected flocksو  Current flocksنوار ، در  Flocksداده ها در پانل بطور مشابه برای نمايش 

 

 را  Flocksن منظور نوار يبد. در گله ها، اين امکان وجود دارد که منحنی رشد استاندارد بطور جداگانه برای مرغ و خروس وارد شود
  .کليک کنيد Editانتخاب نموده و روی  Current flocksو گله مورد نظر را در جدول انتخاب نموده 
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 روی ل تکرار کنيد، حا Females انتخاب نموده و همين کار را برای مرغ در فيلد Default/Malesنی رشد را برای خروس در فيلد منح
OK کليک کنيد.  

در اينصورت داده های . انتخاب نمائيد  Sex/limitرا در فيلد  malesحال . کليک کنيد و گله مربوطه را آماده کنيد Selected flocksروی 
 Standard growth همچنين فيلدانتخاب کنيد،  Graphs منحنی رشد مربوط به خروس را در نوار. بوط به خروس به نمايش در می آيدمر

curves .   

 

   .استفاده کنيد allبرای مجموعه مرغ و خروس از انتخاب . روش مشابه ای برای مرغ قابل اجرا خواهد بود

 

 طبقه بندی  بر اساس وزن  .٨.٩.٣
، هنگام دانلود کردن اطالعات برنامه آنها را رديف شده دريافت کرده و تنظيم شده باشد " بر اساس وزنبندی  هطبق" ترازو بر روی وقتی مود 

  .را کليک کنيد Last weighingsو نوار  Statisticsآيکان . در ديتا بيس ذخيره می نمايد
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  .تکرار کنيد allو  heavyهمين کار را برای . مربوطه به تناسب تغيير خواهد کرد جدول. انتخاب کنيد Sex/limitرا در فيلد  lightبرای مثال 

  .استفاده کنيد Selected flocksو  Current flocks، و نوار  Flocksروش مشابه ای را برای داده های مربوطه در پانل  

 

انتخاب   Available weighings جموعه را در جدول يک م. قابل دسترسی است Weighingsحدود تعريف شده طی فرآيند توزين در پانل 
 Filesفايل مورد نظر را در ليست . انتخاب کنيد Weighing detailsرا در ديالوگ  Scale setupنوار . کليک کنيد Editنموده و روی 
  .طبقه بندی را نمايش می دهدمحدوده  Sortingپانل . انتخاب کنيد
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  صدور داده ها .٨.٩.٤
  .ند به کامپيوتر يا مکان ديگری فرستاده شودداده ها می توان

 
 

 :مثال 

اط در صورت وجود ارتب .و تمامی داده ها در فارم يک روی کامپيوتر تحليل می شود، فارم جداگانه بوده  ٣فرض کنيد شرکت شما دارای 
در صورت عدم وجود ارتباط اينترنتی . ال نمائيدکامپيوتر در محل فارم از طريق ايميل ارساينترنتی می توانيد اطالعات را پس از دانلود روی 

  .الجرم بايد اطالعات مربوطه را از طريق فکس يا تلفن انتقال داد

 

 ذخيره اطالعات روی کامپيوتر
 Readه ترازو را به کامپيوتر متصل کنيد و روی دکم. برنامه را اجرا کنيد. در مثال باال به طريق زير عمل کنيد ٢برای ذخيره اطالعات فارم 

data کليک کنيد، پس از دانلود کردن اطالعات روی دکمه Save all weighings  برای کليک کنيد ، حاال تمامی فايلهای نمايش داده شده
  . کليک کنيدEdit دانلود شده روی برای بازبينی فايلهای . دسترسی بعدی در ديتا بيس ذخيره می شود
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 BAT1کليک کنيد، در ديالوگ باکس بعدی فرمت  Export all weighingsروی دکمه ح بود، در صورتيکه داده های دانلود شده صحي
export file  را انتخاب نموده و فايل مورد نظر را ذخيره کنيد.  

 

  .فايل ذخيره شده را می توان از طريق ايميل ارسال نمود. کليک کنيد Saveروی 

 ورود اطالعات 
کليک کنيد در نتيجه محتويات  Openروی  .يل مورد نظر را در ديالوگ باکس مربوطه انتخاب کنيدکليک کنيد و فا Importروی دکمه 

  .مربوطه به نمايش در می آيد

 

اطالعات وارد شده در جدول . کليک کنيد در نتيجه تمامی داده ها بر روی ديتا بيس ذخيره می گردد Save all weighingsحال روی 
Available weighings ه کليک روی دکمهبوسيل Edit  قابل بازبينی خواهد بود.  

 ورود دستی اطالعات 
  .و ديالوگ باکس مربوطه به طور دستی وارد نمود Addنتيجه وزن کشی را می توان از طريق کليک روی 
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 پيشنهاد ميشود برای چنين. نيدتمامی داده های ارسالی تکرار کاين کار را برای . را کليک کنيد Saveنتايج اطالعات توزين را وارد کرده و 
. استفاده کنيد Noteفايلهائی که با دست وارد شده نتی نوشته شود تا بيانگر ارسال تلفنی يا فکسی اطالعات وارد شده باشد برای اين کار از فيلد 

  .را کليک کنيد Saveد رنهايت 

 رفع ايراد  .٩

 ترازو  .٩.١
  .پس از آويزان کردن ترازو عدد غير صفر نشان می دهد .١

 . را بفشاريد بمدت کوتاهی کليد

 . ترازو عدد غير صحيح را نشان می دهد .٢
 .کاليبره کنيد ٤.٧ترازو را بر اساس دستور العمل فصل 

 . اوزان را کمتر از مقدار واقعی نشان می دهد بطور مشخصترازو  .٣
  .را غير فعال کنيد small chickensمود جوجه های کوچک 

 . ونه ها نيست امکان تنظيم طبقه بندی نم .٤
 .مود توزين با جنسيت انتخاب شده است ، مود ديگری را انتخاب کنيد 

 . بعد از توزين، بر روی صفحه رونويسی می شودمقدار وزن  .٥
 .مود توزين با طبقه بندی را لغو کنيد

  .بعد از اينکه پرنده را آويزان کرديم ، ترازو وزن آن را ضبط نمی کند .٦
  .ود اتوماتيک را انتخاب کنيدروی مود دستی هستيد ، م

  .دقت کنيد که جای آويز ترازو خاصيت فنی نداشته باشد
  پرنده بطور زياد و غير عادی بال بال می زند

  .اطالعات روی صفحه خوانا نيست  .٧
  .نور و کنتراست را تنظيم کنيد

 .مود بزرگ نمايش را انتخاب نمائيد

 کامپيوتر  .٩.٢
  .ترازو بعضی از فايلها از روی ترازو حذف شده استبعد از دانلود اطالعات از روی  .١

 .نبوده اند ده خالی بوده اند و حاوی اطالعاتفايلهای حذف ش

  .فايل جديدی را نشان نداده و يا اينکه فقط يک فايل را نشان می دهد statistics بعد از دانلود داده ها بخش .٢
  . ذخيره کنيد Save all weighings با استفاده از دکمه Scaleداده ها را در پانل 

  .نمايش داده نمی شود  Last weighings در نوار Statisticsپس از دانلود داده ها و ذخيره اطالعات داده ها در پانل  .٣
 قابل نمايش است يا خير ،در اينصورت از پانلWeighings پانلکنيد آيا چک . داده ها بتاريخ چندين روز گذشته توزين شده است 

Statistics و سپس نوار Selected weighings  يا پانلFlocks انتخاب کنيد   .  

  . خالی است Statisticsو  Current flocks نوار Flocks پانل .٤
 .نمونه های قبل از شروع گله نمايش داده نمی شودتاريخ توزين و شروع گله را چک کنيد ، 

  .الی استخ Statistics و Selected flocks ، نوار Flocks پانل .٥
 . تاريخ توزين و شروع گله را چک کنيد نمونه های قديمی تر از شروع گله به نمايش در نمی آيد

  . فقط يک نقطه بعنوان نمودار نمايش داده می شود Graph و نوار Flocks در پانل .٦
  .مشکل بر طرف خواهد شدفقط يک بار توزين برای اين گله انجام گرديده است پس از توزين مجدد در روزهای آينده اين 

  .شامل آپشن منحنی رشد نمی باشد Flocksنمودار در پانل  .٧
 ٨.٧.١به بخش (انجام دهيد  Flocks ، تنظيمات مربوط به منحنی رشد را در نوارگله انتخاب شده منحنی رشد تنظيم شده ندارد 

  )مراجعه کنيد
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 آدرس .١٠
٣۴هر خيابان شهيد عربعلی پالک تهران خيابان سهروردی شمالی خيابان خرمش  

 Email:info@ray-com.com ٨٨٧۶٩٧٩۵فکس  ٨٨٧۶٩٠٩۵تلفن 
 www.ray-com.com ١۵٣٣٨٨۴٩١۴کد پستی      

 


