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EVL+ xx LT3 EVL+ xx BT3 

EVL+ xx LFS EVL+ xx BFS 

Pentru succesul afacerii Dv. SELIROM® vă livreaza "la cheie" 

la preturi de criza : 

·:· solutii moderne soft si hard pentru : 

magazine 
restaurante 
hoteluri 
baruri 
pizerii 
cafenele 
cluburi 
discoteci 
cantine 
reţele si combinati i ale acestora 

•!• echipamente de u ltimă generatie : 

• Cântare electronice comerciale Selirom® de la O kg la 35 kg 
• Cântare electronice platforma si industriale Selirom® de la O kg la 5 t 
• Cântare electronice auto Eliauto de la 20 t la 80 t 
• I mprimante termice pentru etichete/coduri de bare, 

cu imprimare directă sau prin transfer 
• Touch Screen-uri 
• PC-uri 
• Scannere 
• si altele 

www.selirom.ro 
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Distribuitor exclusiv pentru România : 

scSeLirom® srt 
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Bucureşti 

bd.Timişoara nr.16 

sector 6 

telefon 021.413.7027 

fax 021.413.2099 

email: vanzari@selirom.ro 

web: www.selirom 

StEJJ?.LJv:/~ 
CERTIFICAT DE GARANŢIE V 

Produs: APARAT ELECTRONIC DE CANTARIT 
CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ 

EVL + .......................... . 
Seria : Data vânzării : 

! ............................... ! ......... ......... 1 

data vânzării. 

Pentru a putea beneficia de drepturile de garanţie Produsul trebuie 
folosit conform Instrucţiunilor de utilizare primite. 

Acumulatorul, adaptorul de alimentare, cablurile exterioare carcasei, fol ia tastaturii 
şi tava de plastic au garanţie 6 luni de la data vânzării. 

Nu fac obiectul garanţiei necunoaşterea utilizării Produsului sau penele false, 
defecţiunile cauzate de cauze externe Produsului, cum ar fi: şocuri ale tensiunii electrice, 
socuri mecanice, inundaţii, incendii, catastrofe, cutremure ori alte fenomene ale naturii. 

Î n nici o circumstanţă Selirom nu este răspunzător pentru nici un fel de daune, 
costuri, cheltuieli incidentale, directe sau indirecte ori pentru eventuale informaţii eronate 
sau pentru pierderi de informaţii . 

Drepturile de garanţie se pierd dacă : 

1. Sigiliul, eticheta de produs şi alte marcaje nu mai sunt intacte, au fost 
deteriorate, rupte sau prezintă urme de violare. 

2. Produsul sau accesoriile sale au urme cauzate de izbituri, căderi, alte şocuri 
mecanice, are afişajul spart şi alte asemenea. 

3. Ieşirea din funcţiune se datorează exploatării incorecte sau improprii a 
Produsului, în condiţii contrare normelor din Instrucţiunile de utilizare, a fost 
expus la lichide, lichide corozive sau chimice. 

4. Carcasa Produsului a fost deschisă sau Produsul a suferit intervenţia unui 
service neautorizat de Selirom. 

5. Nefuncţionarea se datorează descărcării acumulatorului . 
6. Se uti lizează alt adaptor de alimentare decât cel original, cu care a fost dotat 

cântarul 
În cazul defectării Produsului în perioada de garanţie vă rugăm să vă adresaţi f irmei 

de la care ati cumparat produsul, pezentand Certificatul de garantie sau factura. 
Pentru sesizari va puteti adresa direct la se SELIROM srl - dpt. tehnic. 
Drepturile Cumpărătorului sunt cele prevăzute în Legea 476/06 privind Protecţia 

Consumatorilor. 
Vânzător: 

se SELIROM® srl 



            SELIROM  -       Instrucţiune de exploatare pentru cântarele electronice Selirom   

                                           EVL+  modelele  M,  T,  F  

4

1. Scurtă descriere  
 
 Familia de cântare electronice Selirom EVL+  modelele M, T, F   sunt  

aparate de măsură precise pentru măsurarea masei şi sunt destinate utilizării în 
spaţii comerciale.  
 Toate modelele din familia de cântareEVL+ sunt construite pentru a lucra 

la o temperatură  a mediului de la minus 10 °C la plus 40 °C şi cu o autonomie de 
lucru faţă de reţeaua de curent electric de 100 ore.  

Cântarele Selirom oferă posibilitatea unei măsurări exacte, a unei citiri  
uşoare a rezultatului măsurării masei, a calculării automate a valorii, a revenirii 
automate la zero şi a introducerii şi memorării Tarei.  Cântarele Selirom pot avea 
unul sau două interval de cântărire.  
           Cântarele Selirom EVL+ modelele M, T, F au în dotare două interfeţe 
seriale RS232  pentru comunicaţia cu: PC, casă electronică de marcat, imprimantă 
pt. etichete etc. 

2.  Funcţii principale  
 

 Definirea masei diverselor produse  
 Introducerea preţului unitar/ 1 kg 
 Memorarea preţului, a tarei şi a 2000 articole (PLU) : preţul unitar, tara, 

denumire articol, termen de valabilitate ş.a.)   
 Afişarea datelor, privind masa măsurată, preţul unitar şi valoarea, pe 

două display-uri: unul pentru operator şi unul pt. client.    
 Tara se poate utiliza de la greutatea min la cea Max 
 Tara cumulativă 
 Nota de plată client 
 Anularea unei tranzacţii din Nota de plată client 
 Vânzarea unui articol care are preţ la bucată (nu se cântăreşte) 
 Cumularea valorilor Notelor de plata client 
 Jurnal zilnic de vânzări 
 Funcţia numărare 
 Regim etichetare şi preetichetare 
 Transmiterea informaţiei la o casă electronică de marcat, PC, imprimantă 
 Autostestare continuă 
 Semnalizare vizuală şi sonoră     

3.   Date tehnice  
 
3.1. Date generale ale familiei de cântare EVL+ 

1. Gabarit:  la modelele M,  T :  380 х 300 х 129 mm 
                   la modelul F : 260 x 290 x 95 mm 
2. Masa proprie:  5 kg 
 

          

 

Declaraţie de conformitate 
Declaration of conformity 

 
Cântar cu funcţionare neautomată clasa : 
The non-automatic weighing instrument class: 
 
Producător: 
Manufacturer: 

Elicom electronic-Georgiev KD, Bulgaria 

Тip/Моdel: 
Type/Model: EVL+  .......................... 
Serie  
Serial Number: 

         ……………………..... 

Număr Certificat CE de Tip :  
No of the EC type-approval Certificate 
(where applicable) 

T051/2008 rev1             NB 1863  

 
Сorespunde cu tipul şi modelul descris în Certificatul de Conformitate CE de Tip şi cu 

cerinţele următoarelor Directive CE :   
Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the 

requirements of the following EC directives: 
            2009/23/EC (ex-90/384/EEC) 
 
Este conform cu următoarele standarde :  
In conformity with the following standards:  

 EN45501:2001     
 EN61000-4-2+A1+A2:2004          EN61000-4-4:2006 
 EN61000-4-11:2006          EN61000-4-3:2006 

 
Verificarea CE a fost realizată de către Producător, în conformitate cu Certificatul 

de aprobare a sistemului de calitate a producţiei nr.  BG-Q-07-001/31.07.2007, 
eliberat de către „Megacommerce EOOD” - Directoratul „Aprobarea Conformităţii”, 
organism notificat nr.1863 

The CE verification has been made by manufacturer in conformity to the certificate of approval no.:BG-
Q-07-001/31.07.2007 of the production system quality guarantee approved by "MEGACOMMERCE" Ltd. - 
Directorate "Conformity Assessment" , Notified body No1863 

 Verificarea СЕ a fost facuta in zona :  
 The CE verification has been made in zone:    g=9,80539 
 
 
 
Data: ………………………………. 
Date:       
 

Semnătura: 
Signature :           
                  ELICOM ELECTRONIC LTD  
                         eng. Todor Georgiev  
                        GENERAL MANAGER 
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5 19200  6 protocol pentru transmisia  
necondiţionată a greutăţii  

6 38400  7 conectare cu PC, imprimantă  
7 4800  9 cântare Angel, CAS, Dibal 

          
             Exemplu: CASH 02 – viteza 4800 , pentru casa de marcat Е752 
                                  sau Datecs.  
 

 La conectarea cu o casă de marcat, cântarul transmite automat prin 
interfaţă greutatea, dar se poate  transmite manual, la comanda operatorului, prin 
apăsarea tastei PRN   ( +  - pentru modelele BF, LF ). 

 
Notă : Conexiunea la PC şi la imprimanta de etichete se realizează prin selecţia 
vitezei de comunicaţie şi protocolul de comunicaţie; exemplu regim CASH47 (4= 
viteza 9600; 7= protocol deconectare cu PC, imprimantă).Software-ul necesar şi 
cablurile de legătură cu casele de marcat şi imprimantele de etichete se livrează la 
cerere de către Selirom.   
8.6. Starea de eroare   

 
    Starea de eroare este afişată prin segmentele de jos pe toată linia (nnnnnn) şi 
emiterea unui semnal sonor.  
   Situaţia de eroare este indicată când :  

 Cântarul are o greutate mai mare decât Max – este supraîncărcat. Pe 
eticheta panoului operatorului este scrisă greutatea brută maxim 
admisă =  suma tarei şi a mărfii nu trebuie să depăşească acestă 
valoare. La depăşirea Max descărcaţi cântarul.   

 Cântarul sesizează masa sub zero - verificaţi aşezarea corectă a 
platformei metalice, dacă picioarele acesteia sunt corect aşezate în 
deschiderile corespunzătoare ale receptorului de sarcină din aluminiu.  
Apăsaţi tasta anulare  >0<    . 

 La conectare cu tasta ON/OFF  pe cântar este o greutate. Eliberaţi 

cântarul şi apăsaţi tasta >0< . 
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3. Display  :  
-  lа modelele  LM,  LT,  LF :  

o pentru operator – LCD - 6 cifre, 3 rânduri ;- 1 buc, încorporat.  
o pentru client – LCD - 6 cifre, 3 rânduri;- 1 buc., pe tijă verticală 

     -  la modelele  BT, BM, BF :  
o pentru operator : LCD - 6 cifre, 3 rânduri  – 1 buc., încorporat 
o pentru client– LCD -  6 cifre, 1 rând – 3 buc., încorporate  

4. Clasa de exactitate: medie             conform SN EN 45501:2001 
5. Erori admisibile conform SN EN 45501:2001 
6. Numărul de diviziuni: n =  3000 
7. Condiţii nominale de lucru :  

- alimentare : -  acumulator integrat 6 V / 5 Ah 
 -  adaptor de alimentare  ~ 220 V / ~ 14 V 
 -  de la priza auto de brichetă 
 -  de la un acumulator auto 12 V 

- consum maxim : < 4 VA 
- temperatura de lucru: minus 10 °C la  plus 40 °C 
- umiditatea relativă a aerului : de la 20 % la 80 % 
- presiunea atmosferică: de la 84 kPa  la 107 kPa 
- securitate electrică în utilizare – сonformă  

8. Platforma metalică de preluare a greutăţii: 
-    dimensiuni, la modelele   M,  T   :  330 х 250 mm 
                      la modelele   F :  260 x 225 mm 
 
 
 

 Date tehnice ale diferitelor modele de cântare  EVL +  
 
 
  

modelul greutate 
maximă  

greutate 
minimă  

efectul maxim al 
tarei 

Mărimea diviziunii  
e=d= 

EVL+  3 3 kg 20 g minus 3 kg 1 g 
EVL+  3/6 3/6 kg 20 g minus 6 kg 1/2 g 
EVL+  6 6 kg 40 g minus 6 kg 2 g 
EVL+  6/15 6/15 kg 40 g minus 15 kg 2/ 5 g 
EVL+  15 15 kg 100 g minus 15 kg 5 g 
EVL+  15/30 15/35 kg 100 g minus 30 kg 5/ 10 g 
EVL+  30 35 kg 200 g minus30 kg 10 g 
 Notă: Lа variantele POST -  greutatea minimă min=5e 
 
 
 
 

 

III 
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Amplasarea afişoarelor si numarul de taste 

modelul afişor extern Numărul total de taste 
pe brat vertical 

EVL+ xx LT1 da 34 
EVL+ xx BT1 nu 34 
EVL+ xx LM6 da 33 
EVL+ xx BM6 nu 33 
EVL+ xx LF8 da 21 
EVL+ xx BF8 da 21 

4. Vedere exterioară 

Vedere generală exterioară 

2 

fig.1 

SELIROM - Instrucţiune de exploatare pentru cântarele electronice Selirom 

modelele EVL+ LM6, BM6, LT3, BT3, LFS, BFS 

alimentare, semnul " - " se schimbă 
succesiv în : - = = - ca indicaţie că 
acumulatorul se încarcă 

35 

După afişarea stării "batLO': afişaju l pentru masa se deconectează 
automat. Când se l ucrează cu cântarul fără adaptor de alimentare, iar 
acumulatorul se descarcă, în partea stângă a display-ului apare simbolul bateriei. 
Imediat t rebuie să conectati la cântar adaptorul de alimentare. pentru prevenirea 
deteriorării acumulatorului ! ! ! Decărcarea profundă a acumulatorului 
conduce la imposibilitatea reîncărcă rii sale ! 

După conectarea adaptorului de alimentare şi tensiunea acumulatorului 
se ridică, simbolul bateriei de pe ecran dispare. Continuati încărcarea 
acumulatorului până la tensiunea maximă - aprox. 6,8V cu adaptorul conectat. 

8.5. Conectarea cu echipamente externe 
Cântarul se poate conecta cu PC, imprimantă de etichete sau casă de 

marcat, prin două canale separate de interfaţa seria lă RS232, cu conector Canon 
9 pîni: 
Canal 1: - pin 5 : masa 

- pin 2 : recepţie ( activ +5 V pentru "O" logic ) 
- pin 3 : emisie date din cântar (activ+ 5 V pentru "O" logic, O V 

pentru "1" logic) 
Canal 2: - pin 5 : masa 

- pin 8 : recepţie ( activ + 5V pentru "O" logic ) 
- pin 7 : emisie date din cântar (activ + 5 V pentru "O" logic, O V 

pentru "1" logic) 
Cântarele au încorporate mai multe protocoale de comunicaţie, care se 

activează prin setarea paramet ri lor CASH XX , regim Service 1. 

Viteza de comunicaţie se dă cu tasta 1!] (cifra din stânga tabelului) 

Tipul casei de marcat se dă cu tasta [IPRN 1 ( 1+ 1- la modelele BF, LF ) -

cifra din dreapta tabelului. 
Comunicaţia se face prin CANAL 1. 

CANALUL 2 este dedicat pentru conexiunea cu imprimanta de etichete. 

prima viteza, 
cifră rbaudl 

a doua 
protocol 

cifră 

o 4800 o casă de marcat Electronica 
1 1200 1 casă de marcat Orgtehnica 
2 2400 2 casă de marcat Elka 752, Datecs 

3 4800 3 
casă de marcat Carat, Daisy, 

cântare Bimco, 
4 9600 4,5 casă de marcat Eltrade 
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Se Exemplu: 
4.75 . Dacă dorim să fie reţinută şi tara 
pentru acest PLU se aşează ambalajul 

şi se apasă tasta ltiJ 

1.050 

4.75 

Valoarea tarei se afişează cu semn 

minus. Cu l3 se confirmă schimbarea 

şi se trece la redactarea următorului 
număr PLU - în cazul acesta nr.122. 

Întoarcerea la regimul MĂSURARE se poate face în orice moment cu tasta 

lcPI, sărindu-se peste funcţiile rămase în regimul Service. 

8.4.4. Starea acumulatorului 
Această funcţie din regimul service are scopul de verificare a stării 

acumulatorului. Valoarea numărului arată tensiunea acumulatorului. Din fabricaţie 
sunt definite trei nivele ale tensiunii acumulatorului : V min, V medie, V max. 
Când cântarul identifică o tensiune mai mică decât V min, acesta dă un semnal 
sonor, iar pe dispaly apare mesajul "bat LO" (battery Jow) 

- regim de In cazul descărcării 
afişează : "batLO". 

verificare a acumulatorului. 
conectat la cântar 

Dacă este 
de 
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modelele EVL+ LMG, BMG, LT3, BT3, LF8, BF8 

Legenda: 

1. Postament - în partea inferioară sunt patru picioare regla bile (5), 
întrega mecanică de preluare a greutăţii, formată din două 

părţi de aluminiu, superioară şi inferioară, celula de greutate şi nivela cu bulă de 
aer (4) 

blocul electronic şi acumulatorul pentru alimentare. 
2. Platforma de preluare a greutăţii - pe aceasta se aşează produsele a căror 

masă urmaeză a fi măsurată. Ea este confecţionată din inox. 
3. Capacul superior acoperă blocul electronic şi construcţia de preluare a 

greutăţii. Pe capac sunt montate: tastatura, afişajul operator (8), afişajul 
client ( 7 ) precum şi eticheta de produs (semnul Certificatului CE de tip, 
principalele caracteristid metrolgice, seria etc.) şi insemnele metrologice 
(verificare iniţială şi periodică) . 

4. Nivela cu bulă de aer - pentru definirea poziţiei orizontale a cântarului -
se obţine prin înşurubarea/deşurubarea picioarelpor cântarului (5), până 
când bula de aer se înscrie în cercul de pe nivelă. 

5. Picioarele - sunt dotate cu şurubub, pentru reglarea orizontal ităţii 
cântarului 

6. Tastatura - pentru introducerea preţului unitar şi pentru selecţia PLU 
7. Afişorul client - dă informaţia de masă, preţ unitar şi valoare. 
8. Afişor operator - dă informaţia de masă, preţ unitar şi valoare. 
9. Interfeţe RS232 - 2 buc. - pentru comunicaţia cântarului cu o casă de 

marcat electronică, un PC , o imprimantă de etichete etc. 

5. Marcaje si sigilare 
Cântarele model EVL+ LM, LM, LT, BT, LF, BF au Certificatul de 

Conformitate Examinare CE de Tip nr.T 051/2008 rev.l, pentru introducerea 
legală pe piaţă. Cânta rele EVL + sunt conforme cu cerinţele din reglementările 
europene şi româneşti. Pe capacul lor superior este aplicată eticheta de produs, 
care conţine date şi marcaje: seria cântarului, principalele caracteristid 
metrologice ale cântarului, marcajul CE, anul certificării etc. 

Cântarul este sigilat cu plombă de plumb, pentru preîntâmpinarea 
deschiderii sale neautorizate. 

6. Instructiune de instalare 
a. Deschideţi cutia de carton şi scoateţi conţinutu l, care trebuie să fie 
următoaru l : 

Cântar 
Platforma metalică 
Adaptor de alimentare AC 
Instrucţiune de exploatare 
Certificat de garanţie 
Declaraţie de conformitate 
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Faceţi o inspecţie vizuală a cântarului pentru a descoperi eventualele nereguli 
mecanice rezultate în urma transportului. 

b. Montaţi platforma metal ică cu picioruşe le în jos - care trebuie să intre în 
orif icii le corespunzătoare din partea de sus a cântarului. Apoi se apasă uşor 
platforma, astfel încât să se aşeze în poziţie stabilă. 

c. Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă orizonta lă, stabi lă, fără vibraţii. Verificaţi 
orizontalitatea cântarului privind nivela cu bu lă de aer de pe capacul superior. 
Dacă bula de aer nu se înscrie în cerc, se reglează orizontalitatea cântarului cu 
ajutorul celor patru picioare cu şurub ale cântarului. 

d. Introduceţi adaptorul de alimentare AC în priza reţelei electrice. În nici o 
situatie nu trebuie folosit alt adaptor AC de alimentare decât cel original. 

Pentru utilizarea normală a cântarului sunt necesare următoarele : 
- tensiunea curentului electric de alimentare : 220 V ±10% 
- frecvenţa curentului electric: 50 Hz ± 1 Hz 
- temperatura mediului : de la minus 10 oc la plus 40 oc 
- umiditatea relativă: de la 20 % la 80 %, fără condens 

e. Apăsaţi tasta ION/ OFij pentru pornirea cântarului. Automat se startează 
programul de autotestare a cântarului (se afişează pe toate cifrele, de la O la 9), 
după care cântarul intă automat în modul cântărire. Aşteptaţi 10 minute, după 
care puteţi începe lucrul cu cântarul. 

Oprirea cântarului se face prin apăsarea lungă a tastei ION/OFd şi 
scoaterea adaptorului de alimentare din priză . 
f . Nu aşezaţi cântarul în următoarele locuri unde : 

au loc sch imbări bruşte de remperatură 
se află sub i ncidenţa directă a razelor de soare 
există mult praf sau umiditate rid icată 
sunt vibraţii sau curenţi puternici de aer 
sunt câmpuri magnetice puternice sau lângă aparate generatoare de 
câmp electromagnetic. 

g. Nu l ăsaţi greutăţi pe platforma cântarului 
h. Feriţi curgerea pe cântar a lichidelor, a saramurilor, a altor lichide corozive, 

care pot defecta cântarul. 
i. Evitaţi şocuri le mecanice sau manevrarea cu bruscă a greutăţi lor pe cântar 

care pot defecta cântarul. 

7. Regimuri de lucru 

Cântarul funcţionează în două regimuri de lucru principale : "Cântărire" şi 
"Service". Lucrul în aceste două regimuri de lucru se face cu tastatura. 

Tastaturi : 

SELIROM - I nstrucţiune de exploatare pentru cântarele electronice Selirom 33 

modelele EVL+ LM6, BM6, LT3, BT3, LFS, BFS 

IPLU 1 şi prin tastara zecima lă introduceţi număru l dorit format 3 cifre. Exemplu: 

a iDI!l sau fg],[!li!J sau [i])fi)l!]. 

- programare articole. 

intră în redactarea PLU1 

'[J,[I,IiJ- selecţie articol nr.121 prin 

introducerea a t rei cifre 

J PLUI confirmarea numărului 
introdus; se afişează preţu l (cl ipeşte) şi 
tara PLU 121. 
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PLU 

- Comutare între regimul de 

selecţie a articolului după numărul PLU 
(PLU 1) şi regimul de selecţie a 
articolului după numărul articolului 

(Art1); schimbare cu tasta 

Pentru amănunte privind funcţia PREETICHETARE v.pct.8.3.4, iar pentru funcţia 
NUMĂRARE v.pct.8.2 

8.4.3. Programarea articolului la cântarele care calculează preţul 

Pentru intrarea în această funcţie se apasă de 2 ori scurt tasta IPRG li-se 

afişează preţul şi tara ultimului articol 1775 (1400) . Dacă nu este programată 
tara, pe rândul masa se afişează masa curentă; preţul articolului clipeşte. Pe 
rândul valoare se afişează numărul articolului. Pentru ajungerea la articolul dorit 
apăsaţi 

SELIROM - Instrucţiune de exploatare pentru cântarele electronice Selirom 

model : LT, BT 

model : L.M, BM 

modelele EVL+ LM6, BM6, LT3, BT3, LFS, BFS 

- tasta ON/ OFF 
- tastatura zecimală - 11 taste (O - 9 şi C) 
- tastatura funcţională - 12 taste 
- tastatura PLU - 9 taste, 18 articole selecţie 

directă; restul articolelor se selectează prin 
tastatura zecimală şi tasta PLU 

- tasta ON/ OFF 
- tastatura zecimală - 11 taste (O- 9 şi C) 
- tastatura funcţională - 12 taste 
- tastatura PLU - 9 taste, 18 articole selecţie 

directă; restul articolelor se selectează prin 
tastatura zecimală şi tasta PLU 

9 
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model: LF, BF - tasta ON/OFF 
- tastatura zecima lă - 11 taste (O - 9 şi C) 
- tastatura funcţiona lă - 9 taste 

7 .1. Regim "CÂNTĂRIRE" 
După aşezarea greutăţi i pe cântar şi până la li nişti rea platformei afişorul 

TOTAL cl ipeşte . După lin iştirea platformei afişorul TOTAL încetează să clipească, 
deci poate avea loc cântărirea . 

7.1.1. Funcţiile tastelor 

il ON/OFM - Pornire/Oprire cântar. Oprirea cu această tastă nu 

deconectează în totalitate cântarul; rămâne conectat circuitul de alimentare al 
acumulatorului. Pentru oprirea completă a cântarului scoateţi adaptorul de 
alimentare din priză. 

~ >0< 1- Anulare - aducere cântar la starea zero. Se util izează în 

diverse situaţii : schimbare bruscă a temperaturii, poziţie neorizonta lă etc. 

[!]] - Tara - preluarea greutăţii existente ca Tara, a cărei mărime se 

memorează. Valoarei masei se anulează şi cântarul calcu lează masa netă, săgeata 
"NET" de pe diplay-ul masa este activă . Pe display-ul masa se afişează valoarea 
Tarei cu semnul minus, iar săgeata "NfŢ" se dezactivează . 

Dacă se apasă din nou tasta f!] se an lează valoarea Tarei anterioare 

şi se reţine ca valoare a Tarei actuala greutate. 

Când se aşează pe cântar Tara şi se apasă tasta [J sau se apasă tastele 

articoleleor preprogramate, pe displa se afişează masa măsurată a greutaţi i nete. 

În acest moment se apasă tasta ; pentru aprox.S secunde se afişează 
valoarea tarei, iar dup~ 5 sec se afişează masa netă. ~-

(]]}[El, ID IIJ, [Il, IIl DJ, JIJ, l:i:l I:!Jriii, (]] -
tastatura numerică. 

Cu aceste taste, în regim "CÂNTĂRIRE", se introduce manual preţu l 
unitar - introducere l i beră. 
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numărul în ordine al etichetei. 

P2 

000000 

Pl 
000000 

P3 

000000 

* Accesul la numerele de partidă se poate face şi din regimul 

PRECÂNTĂRIRE cu cântarul descărcat, apoi se apasă tasta iiPRG 11 şi apoi 

IPRN. Ii ( EJ- la modelele BF, LF ). 
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rtc 

=nbr 
00 

Ln 
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În cazul unei introduceri greşite se poate anula gre.şala cu tasta [EJ şi 
se introduce valoarea corectă . 

Cu aceste taste se poate introduce şi codul articolului preprogramat, prin 

tastatura zecimală, după care se apasă tasta IPLU 1 . Astfel număru l este 

preluat ca şi cod al articolului 01, 02, ... 89, 90, ... 1925 . 

~,tml!l, ... - taste pentru selecţia directă a articolelor 
preprogramate. Informaţia preluată pentru articol conţine : preţul unitar; 
tara acestuia/ termnul de valabilitate şi alte date. Număru l total de articole 
preprogramate este în funcţie de configuraţia memoriei. Corespunzător 
modelului cântarului, primele articole se pot selecta direct prin aceste taste. 

Exemplu: prin apăsarea tastei 6Z!:[J se selectează articolul numărul 3. 

Dacă înainte de aceasta a fost apăsată tasta [) şi apoi tasta ~ se 
selectează articolul 12. La variantele de cântare fără taste de articole, 
selegia articolului dorit se face numai cu tastaura zecimală - v. pct.4. 

1 PRNI - transferul datelor de masă prin i nterfaţa seria lă la echipamentul 

extern cu care este on line. 

IPRG 1 - la apăsarea de două ori a tastei se comută cântarul din regim 

CÂNTĂRIRE în regim SERVICE (tasta El-BF,LF ) 

1 CP 1 - comutare cântar din regim SERVICE în regim CÂNTĂRIRE 

Tastele nespecif icate sunt rezervate pentru dezvoltări ulterioare. 

7.1.2. Cântărirea cu preţul unitar introdus prin tastaură 
( introducere l iberă a preţului unitar) 

După apăsare.a tastei tiON/ OFF li cântarul îşi face autotestul - pe display 

se afişează consecutiv cifrele de la O la 9, iar cântarul intră în starea de zero. 
Cântarul este gata pentru măsurarea articolului cu introducerea l iberă a 

preţu lui unitar. 
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0.000 

0.00 

• 

Se aşează pe cântar greutatea şi pe 
display se afişează greutatea acesteia. 
Display-ul TOTAL este zero pentru că şi 
preţu l unitar este zero. 
Pe disply-ul TOTAL se afişează liniuţe şi 
cînd când greutatea este sub greutatea 
minim admisă. 

4 

Dacă preţu l introdus este greşit, cu 

tasta EJ se şterge şi se poate 

introduce din nou preţu l corect, cu 

tastele [} (!],[[] Pe câmpul 
TOTAL se afişează preţu l calculat de 
plată . 

Luaţi greutatea de pe cântar - în 
câmpul lei/kg se păstrează ultimul preţ 
memorat. Câmpul TOTAL are lin iuţe şi 
rămâne aşa până când greutatea este 
sub cea minim admisă . 

Notă : Prin greutatea mai mică decât greutatea minim admisă (vezi ce valoare este 
înscrisă la Min pe eticheta de pe panoul frontal) cântarul nu ca lcu lează suma de 
plată . 
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cântarul revine în regim MĂSURARE. 
~--11!11 

Din f iecare funcţie a regimului Service cu tasta fE] se poate reveni în regim 

MĂSURARE. 
8.4.2. Intrarea în regimul Service 2 

Din regimul Măsurare se apasă de 2 ori scurt tastele IPRG 1 şi[2j!] . 
- pentru setarea parametrilor se folosesc tastele: 1[1 .. [!), [91 

pentru t recerea la parametrul următor : ~ 
pentru înapoiere în regim MASURARE : E:EJ 
câmpurile alfa se schimbă cu tasta El pe timpul redactării clipeşte tot 

tot textul. 

dP.-

Punctul zecimal (decimal point) al 
preţu lui:O=Da; l =Nu Schimbarea se 

face cu tasta 1]1 
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6P51 AOFOO 

- AUTO OFF - deconectare 

automată - cu ajutorul tastaturii 
zecimale se introduce t impul după care 
cântarul se deconectează automat. La 
startarea după AUTO OFF nu are loc 
autotestul 

~~ 

IPRG li-Au0-0- Revenire automată la ~~ -Intrare în regimul de calibrare 

zero. La valoarea=O se blochează a rului. 
revenirea automată la zero; 

La valoarea=! este acceptată 
măsurarea negativă; 

La valoarea=2 este acceptată 
măsurarea negativă şi pozitivă în 
situaţiile de alunecare. 
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8.1.3. Cântărirea cu preţul unitar preprogramat/preţ şi tara 

Marfa este 

Se aşează marfa pe cântar. Cu tasta 

pentru articoleiJ/12 1 se cheamă 
preţul unitar. Pe câmpul TOTAL se 
afişează valoarea calcu l ată. Dacă 
numărul articolului dorit este între 10 

În câmpul TOTAL se afişează valoarea 
de plată calculată. 

şi 18 (ex. 10) se apasă tasta low rol 
şi apoi J11101J. În toate cazurile 
puteţi selecta codul articolului prin 
tastatura zecima lă şi apoi apăsaţi 

tasta 

Dacă la PLU 3 este preprogramată După descărcarea mărfii se afişează cu 
tara, aceasta se scade din greutatea semn minus mărimea tarei 
măsurată şi se afişează numai preprogramate. 
greutatea netă. Indicatorul "NET" este 
activat şi arată că este afişată o 

netă 
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8.1.4. Cântărirea produselor utilizând Tara {ambalajul produselor). 

Se aşează pe cântar ambalajul gol al produsului, care va fi cântărit -
exemplu: fasole, fructe neambalate, legume etc. 

După aşezarea amalajului gol, 
cântarul afişează greutatea acestuia. 

Se int roduce preţul unitar( ex. 3,00 lei) 
şi se descarcă ambalajul pentru a f i 
umplut cu produsul pentru cântărit. 

este memorată ca Tara,pe primul rând 
al display-ului se afişează zero. 

acest moment cântarul afişează 
mărimea Tarei cu semn minus. 
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PRG 1 - se intră în 

programarea articolelor (v.pct.8.4.3) 
Această funcţie se util izează numai la 
modelele de cantare care ca lcu lează 
preţu l. 

CAS47 

Primul regim este " Programare preţ şi 
tara" - v.pct.8.4.3. 

...,._,. - intrare în regimul de calibrare 

rului 

PAr OO 

..__
111

- setarea comunicaţiei cu PC IPRCj - setarea parametrilor suplim. 

pentru comunicaţia cu PC - control 
paritate etc 
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8.3. Regimul Service 1 şi 2. 

În regimul service 1 se programează preţurile şi tara articolelor, starea 
acumulatorului, parametrii de lucru ai cântarului 

În regimul Service 2 se redactează valoarea punctului zecimal şi 
parametri pentru imprimarea etichetelor, precum şi alţi parametri privind 
activarea/dezactivarea unor funcţii ale cântarului. 

8.4.1. Intrarea în regimul Service 1 

I ntrarea în acest regim se face prin apăsarea de 2 ori scurt a tastei 

IPRG li. Prin apăsarea conescutivă a tastei PRG se trece prin diversele funcţii 
ale regimului. 
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Când ambalajul este umplut se 
aşează pe cântar. Pe display se 
afişează greutatea netă a produsului 
şi ca lcu lează valoarea în lei. Simbolul 
"NET" continuă este activ şi 
atenţionează că se l ucrează cu Tara şi 
că informaţia afişastă este greutate 
netă . 

se anulează ultima 
valoare a Tarei, dar pentru 
aceasta cântarul trebuie să fie eliberat 
de greutate. 

Dacă la încărcarea cântarului se apasă 

din nou tasta fi] se afişază mărimea 
Tarei timp de 5 secunde,după care 
cântarul se întoarce în regimul de 
măsurare a greutăţii nete. 
După ce se termină cântărirea 
produsului şi tara se descarcă . Pentru 
lucrul cu tara cumulativă- vezi 
exemplul de mai jos. 

Exemplu: Cântarul se foloseşte într-un laborator de patiserie. Se 
doreşte introducerea înt-un recipient, pe rând, articolele care compun o 
reţetă, iar cântarul să afişeze greutatea netă a fiecărui articol adăugat, 
conform reţetei. 
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                   Pentru aceasta se foloseşte funcţia TARA CUMULATIVĂ, 
conform procedurii următoare: 
 
         1.-  se aşează pe cântar recipientul gol; se afişează greutatea sa 

(394 g), se apasă tasta T, greutatea sa este preluată şi memorată ca 
Tara, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul 
NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească 
(în recipient) primul articol din reţetar. 
 
        2.-  se introduce în recipient primul articol din reţetar; se afişează 

greutatea netă a primului articol (96 g) semnalizată prin simbolul NET. 
Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (490g = 394g+96g). 
Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, 
cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că 
se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în 
recipient) următorul articol din reţetar. 
 
        3.-  se introduce în recipient al doilea articol din reţetar; se 

afişează greutatea netă a articolului nr.2 (256 g) semnalizată prin 
simbolul NET. Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (746g = 
394g+96g+256g). 
       În acest mod se poate continua cu toate celelalte articole ale 

retarului. 
      Ieşirea din această funcţie se face eliberând cântarul de greutate, 

care devine 0,000 kg şi prin apăsarea tastei T se introduce zero în 
memoria de Tara – adică se anulează.   
Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, 
cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că 
se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în 
recipient) următorul articol din reţetar. 
 
8.1.5. Funcţia „Nota de plată client”  
 
 Atenţiune !   Această funcţie este nu este activă la livrare. Аctivarea 

funcţiei se face în meniul din regimul Service 2 (vezi pct. 8.4.2) 
 Pentru realizarea Notei de plată client  se procedează conform 

următoarei proceduri :  
 
8.1.5.1. După cântărirea primului articol şi introducerea preţului unitar, 

tranzacţia se înscrie în Nota de plată client prin apăsarea tastei +   
(introducerea este confirmată prin semnal sonor). 

8.1.5.2.  
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-    Descărcaţi cântarul şi aşezaţi altă greutate ş.a.m.d . 
8.3.2.  Imprimarea etichetei prin introducerea la tastatura cântarului a bucăţilor 
              articolului.   
Modul de lucru :  

 Se introduce prin tastatura zecimală cantitatea  
 Se apasă tasta *.   
 Se introduce preţul unitar sau numărul PLU 
 Se imprimă cu  PRN    ( +  - la modelele BF, LF ) 

8.3.3. Imprimarea unui grup de etichete cu produse vândute la greutate şi  
 produse vândute la  bucată. 
  Modul de lucru: 

 cu tasta СН   sе intră în regim „grupe”  

 cu tasta   *    sе comută între “greutate” şi „bucăţi”  

 în regimul dorit “greutate” sau „bucăţi” se apasă tasta  PRN   

             ( +  - la modelele BF, LF ) pentru imprimarea grupului de etichete.  

 Ieşirea se face prin apăsarea de 2 ori scurt a tastei MC    

             ( C  - la modelele BF, LF ) 
8.3.4. PREETICHETARE – introducerea manuală a greutăţii şi imprimarea  
                                     etichetei  

 Se activează regimul Service 2 - PRG , DW  şi apoi prin apăsarea 

consecutivă a tastei PRG  se ajunge la mesajul: “rELAb 0” .Сu tasta 

С  de la tastaura zecimală schimbaţi din „0” în „1” . Ieşirea cu tasta 

СР . 

 Din regim Precântărire aoăsaţi scurt de 2 ori tasta  DW.   
 Pe rândul preţ unitar se afişează clipind “PLU000” -  introduceţi 

numărul dorit al PLU şi apoi apăsaţi tasta PLU.    
 Pe rândul lei/kg apare: “Е 0.000” – semn că sunteţi în regim de 

introducere manuală a greutăţii.  
 Introduceţi greutatea dorită prin tastatura zecimală şi apăsaţi PRN.   

         ( +  -  la modelele BF, LF)  

 Pentru schimbarea numărului PLU, apăsaţi PLU.  şi apoi introduceţi 

numărul nou şi apăsaţi din nou dorit  PLU.  

 Pentru ieşire – tasta  CP.  
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6. Pe rândul de mijloc se afişează alternativ "base" şi valoarea " Numărul de 
bucăţi de bază". 

7. Se aşează numărul dorit de bucăţi. Pe rândul trei, TOTAL- se afişează 
preţul total şi alternativ "count" . 

8.3. Regim EICHETARE şi PREETICHETARE 

8.3.1. ETICHETARE Pentru lucrul cu imprimanta de etichete este necesar în 
prealabil să f ie programate forma şi articolele în cântar. Aceasta se poate face cu 
programele: Labei editor şi Parameter editor. În funcţie de capacitatea şi 
configuraţia memoriei este posibil ca la f iecare articol (PLU) să conţină : preţul 
unitar, denumire (până la 6 rânduri), număr articol, perioada de valabilitate. 
Suplimentar se mai poate înscrie şi următoarele: 3 numere diferite de partidă, 
număru l standului, numărul operatorului, timpul - de la ceasul de timp real al 
cântarului, care poate f i deasemenea prezent pe etichetă, sau este comparat cu 
termenul l i mită al valabil ităţii articolului. 

Modul de lucru: 

a. Se startează cântarul cu tasta "tlN/OFd " 
- la pornirea cântarului are loc autotestul şi măsurarea stări i de zero 
- conectaţi imprimanta 

b. Începerea lucrului 
- Încărcaţi cântarul cu o greutate mai mare de 200 g şi apăsaţi 
IPRNI ( EJ -la modelele BF, LF ) pentru imprimarea etichetei probă 
- selectaţi numărul articolului precântărit - prin tastatura zecimală 

din dreapta, exemplu: 85. , după care apăsaţi tasta IPLUI 
- Aşezaţi greutatea 

- După ce platforma s-a stabilizat apăsaţi tasta ~ ( IEJ- la 
modelele BF, LF) pentru imprimarea etichetei şi înregistrarea 
măsurării. 
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Pe rândul TOTAL se afişează săgeata -
semn că în Nota de plată client s-a 
înregistrat tranzacţia . 

• 

Nota de plată client se adaugă 
vânzarea unui articol care nu se 
cântăreşte, el se vinde la bucată, cu 
preţu l unitar respectiv. 
( ex. : 6 legături ceapă cu 0.25 lei). Se 

apasă tastele: EJ [!] , [!] -
aceasta semnifică vânzarea la bucată. 

Se aşează al doilea articol pe cântar, se 
introdul preţu l său unitar şi tranzacţia 
se înregistrează în Nota de plată client 

prin apăsarea tastei 'El. 

-P- • 

· Se introduce _1:~reţu l unitar, prin 

apăsarea tastelor [11, [[). Cu tasta 

EJ tranzacţia se adaugă în nota de 

plată client. 
P = bucăţi (pieces) 
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8.1.5.2. Vizualizarea tranzacţiilor cumulate în Nota de plată client. 

Prin apăsarea tastei IMR 1 ( E]- la modelele BF, LF ) se navighează în Nota de 

plată client şi se afişează consecutiv tranzacţiile : 

BF, LF ) se vizualizează consecutiv 
toate tranzacţiile din Nota de plată 
client. 

1--

rândul de mijloc al display-ului se 
afişează şi clipeşte " 1--2" 
simbolizează că aceasta este tranzacţia 
1 dintr-un total de 2 şi " 2.10" - preţul 
unitar al tranzacţiei curente. 

-P- • 

2--
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j. Pentru selecţia directă a articolului PLU dorit se apasă : tasta PLU -
apare inscrisul PLUOOO; se introduce numărul PLU dorit şi se apasă din 
nou tasta PLU. 

Modul de lucru 
1. cântarul se conectează şi după ce se linişteşte platforma se apasă de 2 

ori scurt tasta "CP" 
2. Pe rândul de mijloc al display-ului se afişează "0" , iar pe rândul kg - se 

afişează alternativ "0.000" şi "bASE" 
3. Se introduce prin tastatură numărul articolului dorit - exemplu: 800200 şi 

apoi se apasă tasta "PLU" (Se poate folosi atăt numărul PLU, cât şi 
numărul articolului). 

4. Pe primul rând al display-ului se afişează tara anterior programată sau 
"0 .000'~ dacă nu este. Pe rândul de mij loc se afişează alternativ şi clipind 
"base" şi valoarea " Numărul de bucăţi de bază" 

5. Se aşează pe cântar o cantitate de bucăţi. Pe rândul TOTAL a display-ului 
se va afişa număru l de bucăţi şi alternativ textul "count" 

8.2.5. Lucrul fără folosirea PLU 
Modul de lucru 
1. Se conectează cântarul şi după liniştirea platformei se apasă de 2 ori scurt 

tasta "CP". Pe rândul de mijloc al display-ului se afişează " 0" , iar pe 
rândul kg - se afişează alternativ "0.000" şi "bASE" 

2. Se aşează pe cântar " Numărul de bucăţi de bază" - şi cu tasta IPR4 se 

memorează greutatea acestuia 
3. Pe rândul de mijloc al display-ului se afişează "bASE" şi valoarea 

"Numărul de bucăţi de bază". La început această valoare este O. 
Introduceţi prin tastaura zecimală numărul de bucăţi. 
4. Pe rândul trei, TOTAL - se afişează numărul de bucăţi şi alternativ 

"count" . 
5. Aşezaţi o nouă cantitate de bucăţi şi fără să introduceţi ceva - pe rândul 3 

al display-ului se afişează numărul corespunzător cantităţii aşezate pe 
cântar. 
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8.2.2. Înainte de a începe lucrul cu această funcţie, este necesar să aşezaţi pe 
cântar un anumit număr de bucăţi ale articolului respectiv şi să reţineţi 
numărul şi greutatea lor. 

8.2.3. Ulterior când se aşează o oarecare cantitate de bucăţi pe cântar, obţineţi 
numărul de bucăţi al acesteia , prin calcularea automată, corespunzător 
greutăţii măsurate . Se recomandă ca grautatea care se măsoară să fie 
maxim 1/3 din greutatea maxim admisă a cântarului. Exemplu: la un cântar 
cu Max = 3 kg se pune pe cântar o greutate max. 1 kg. 

Urmaţi următorii 3 paşi : 
a. Numărul bucăţilor de bază- acesta este numărul de bucăţi cu care se 

lucrează în etapa de calibrare a funcţiei Numărare. 
b. Gre utatea de bază - aceasta este greutatea corespunzătoare "numărul 

de bucăţi de bază" 
c. Tara - Tara ambalajului sau a cutiei în care sunt prezentate 

8.2.4. Lucrul cu PLU şi datele preînscrise ale articolelor la bucată. 
Pentru o funcţionare normală a cântarului este necesar ca înainte să se 
înceapă lucrul, fie de la de la un PC, fie aşa cum este descris mai sus, să 
se i ntroducă 3 parametri pentru f iecare articol (PLU). 

De la PC se face introducerea cu programul "Parametrii articolelor", în 
regim NUMĂRARE articole. 

De la tastatura cântarului se realizează astfel: 
a. În regim "Precîntărire" se apasă scurt de 2 ori tasta PRG şi se poate 

înscrie până la PL1925, unde 1925 este numărul maxim de articole 
PLU ale cântarului. 

b. Cu tasta "+ " se intră în redactarea PLUOOl 
c. Pe rândul de mijloc al display-ului (lei/kg se afişează "Detalii ale 

bucăţilor de baza': Redactarea consta în introducerea numărului prin tastatura 
zecimală 

d. Dacă se uti lizează Tara - se aşează pe cântar ambalajul gol şi se 
apasă tasta "T" , pentru memorarea tarei 

e. Se apasă tasta "CH" (IMI- la modelele BF, LF ) pentru comutarea în 

regimul de setare "Greutate de bază". 
f. Pe rândul lei/ kg se afişează alternativ: "base" şi " neta", iar pe 

rândul kg se afişează "Greutatea de bază" memorată sau 
valoarea greutăţii actuale de pe cântar 

g. Se aşează pe cântar "Numărul de bucăţi de bază" şi după liniştirea 
platformei se apasă tasta "T", cu care greutatea măsurată a bucăţilor se 
memorează ca "greutate de bază" 

h. Cu tasta "CH" ( IEJ -la modelele BF, LF ) se poate reveni pentru 
verificare la "Numărul de bucăţi de bază" 

i. Cu tasta "+ " se reţin modificările făcute şi se trece la PLU002. 
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-P- • 

o . 

Cu tasta 

LF ) se consecutiv toate 
tranzacţiile din Nota de plată client. 

8.1.5.3. Anulare. Din lista cu tranzacţii este posibil ca una sau mai multe 

tranzacţii să fie anulate, din diferite motive. Cu tasta 1 MR 1 ( IMI- la modelele 

BF, LF ) se ajunge la tranzacţia care trebuie anulată. Se apasă de două ori scurt 

tasta IMc 1 ( ~ - la modelele BF, LF ). Pe display se afişează cel mai apropiat 

număr de tranzacţie; anularea se observă prin micşorarea numărului de 
tranzacţii. 

Exemplu: anulare tranzacţia nr.1 : 

modelele BF, LF 
tranzacţia . 

-P- • 

1--

rezultat se afişează următoarea 

se anulează tranzacţie din Nota de plată client. 
Numărul total al tranzacţiilor este 1. 



20 SELIROM - l nstruc~une de exploatare pentru cântarele electronice Selirom 

EVL + modelele M, T, F 

8.1.5.4. La terminarea lucrului cu Nota de plată client aceasta t rebuie 

a nu lată. Cu tasta B ( IMI- la modelele BF, LF ). se ajunge la Total : 

. Cu tasta IE]I, IMc 1 ( ([) - la 

modelele BF, LF ). se anulează toate 
tranzacţii le, astfel Nota de plată client 
se anulează. 

Cântarul revine în regimul normal de 
măsurare a masei. Săgeata din rândul 
de jos semnifică - Nota de plată client 
a fost anulată . 

8.1.5.5. Notă . La acumularea a 15 tranzacţii cu tasta [1 , cântarul comută 
automat în r~lm prezentare a Notei de plată client. Închiderea Notei se face cu 

tasta IMc fc ~ - la modelele BF, LF ), pentru continuarea lucrului. 

8.1.6. Jurnal zilnic de vânzări 
Când se utilizează funcţia Nota de plată client (vezi pct.8.1.5.), închiderile 

acestor Note (vezi pct. 1.5.4.) se însumează în Jurnalul zilnic de vânzări. În acesta 
se însumează diferitele articole programate (de la 1 la Max). Articolele vândute cu 
preţu l introdus prin tastatură se însumează în domeniul MAX+l. 
Notă: Jurnalul zilnic este numai valoric, nu şi cantitativ. 

8.1.6.1. La închiderea Notei de plată client, prin apăsarea tasteiJHRI ( IEJ -la 

modelele BF, LF ). se intră în vizualizarea Jurnalului de vînzări. Intăi se afişează 
rezultatele totale: greutatea, şi suma în lei a tuturor Notelor de client închise. 

Întoarcerea în regimul normal de lucru - Măsurare se face cu tasta C sau 
CP. 
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PLU 

Pe primul rând se afişează greutatea cu tasta 
totală Pe rândul de jos - valoarea LF ) t 1• artl'colele care au 
totală în lei a momentului. se po oco 1 

sume acumulate . 

"' C L ...._..c-:>L..._ ..... , 

PLU 001 

kg 

ns. 
·kg 

CYMA 
ns 

Anularea Jurnalului zi lnic de vânzări Pe timpul anulării se emite un semnal 
se face ca în regimul de vizualizare, sonor şi se afişează CLEAR şi număru l 
prin apăsarea scurtă de 2 ori a tastei PLU care se anulează în acel moment. 

(Mc)i (El -BF, LF ). 

8.2. Regim Numărare 
Atentiune ! Această funcţie este nu este activă la livrare. 

Activarea funcţiei se face în meniul din regimul Service 2 (vezi pct. 8.4.2.) 

8.2.1. Activare regim de Service 2- PRG , DW după care se apasă consecutiv 
tasta PRG până când se afişează pe rândul lei/kg: "cnt O" 

( count). Cu tasta "C" de pe tastatura numerică modificaţi " 0" , care clipeşte, 
în " 1" . Ieşirea - cu tasta CP. 


