V-R7000
V-R7100
Integrering av DS-781 vekt til V-R7x00 Premium v.303

Innledning:
Ved å integrer vekten til kassen slipper man flere innslag av vekt og priser. Muligheter for feilslag
reduseres også betraktelig. Det trengs ingen ekstra software på V-R7x00 eller vekten for dette.
V-R7x00 og vekten kan oppleves som noe treg, sammenlignet med f.eks QT-modeller og vekt.
«Treg» er jo relativt, så det bør ikke ha noen betydning
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Oppsett av vekten, DS-781 med RS-232 port:
Vekten må være satt opp med riktig spec
Vanligvis er det kun Spec10 som trengs å endres på, men sjekk også at de andre er riktige
For å endre på spec gjør du følgende:
Hold “->0<-“ tasten inne og trykk 141.
For å hoppe til neste Spec trykk på varegruppe 14 tasten.
For å endre på spec, taster du inn spec (1100) og trykk på «*» tasten.
Avslutt med “->T<-“ tasten , og skru strømmen av og på for at endringene skal tre i kraft.
Riktig spec:
Spec00 = 0000
Spec01 = 0001
Spec02 = 0000
Spec03 = 0000
Spec04 = 0100
Spec05 = 0000
Spec06 = 1011
Spec07 = 0010
Spec08 = 0100
Spec09 = 0101
Spec10 = 1100
Spec11 = 0000
Spec12 = 0000
Spec13 = 1111
Spec14 = 1111
Spec15 = 1111
Spec16 = 1111
Spec17 = 1111
Spec18 = 1111
Spec19 = 1111
*************************************
Manufacturer: Digi
Model: DS-781 RS-232
Parameters on the scale:
Parity:
Even
Databits:
7 bits
Baud rate:
9600

Oppsett av V-R7x00:
V-R7x00 må også settes opp, med like innstillinger som vekten. Slik at de snakker samme
«språk».

Logg inn med brukeren «System»
Velg «System» - «DB Setting»

Bla deg ned til Device Setting (CTN003) og trykk på den linjen

Bla deg ned til Scale (nederst) og trykk på den linjen og tykk på «Endre»

På linje 6 setter man hvilken COM port som vekten er tilkoplet på V-R7x00
På linje 8 settes 20200990001000000000 som er innstillinger for hastighet, stop bit etc.
Avslutt med tasten «Lagre»
Gå tilbake med LUKK 2 ganger og bekreft restart med OK

Oppsett av parameter for vektvarer:
Her angis det hvilke varer som skal være vektvare. Dette settes på Paramtere og varene
linket til den riktige parameter.

Logg inn med brukeren «System»
Velg «Innstillinger» - «Kasse innstilling»

Gå deretter inn på «Vare Parametere»

Trykk på «NY» for å lage en ny Vareparameter
Her kan du skrive inn «Vektvare» i Param Navn og sett «Vektvare» til Elektronisk vekt
Trykk LAGRE, og Lukk 2 ganger

Endring av vareparameter på varen
Logg inn med brukeren «System»
Velg «Innstillinger» - «Kasse innstilling»

Gå deretter inn på «Vare Innstillinger»

Velg varen du ønsker å endre parameter til, velg «Parameter» og endre til «Vektvare»

Tare
Tare er et uttrykk for vekten av den emballasjen

På V-R Premium så kan du sette opp automatisk trekk av tara.
Logg inn med System Brukeren
Velg Innstilling – Kasser innstilling – Feature – Tare
Velg «Ny» og fyll ut Tare navn og Tare vekt (KG) – Bekreft med Lagre - Lukk

Velg fanen «Vare» - Vare parameter
Her kan du enten lage en ny Vare parameter, eller endre på en om du ønsker det
Det som er viktig å sette opp er følgende:
Vektvare – Elektronisk vekt
Tare – Til den tare du ønsker, i dette tilfellet «Tallerken»
Bekreft med Lagre - Lukk

Programmer de varene som du ønsker skal ha elektronisk vekt med tare.
Vare innstilling

Velg varen du ønsker å endre parameter til, velg «Parameter» og endre til «Vektvare med
Tare»

