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Γηαβάζηε πξνζεθηηθά απηό ην εγρεηξίδην πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ 

πξντόληνο. 

1. Αλνίμηε ην θνπηί γηα έιεγρν. 

Αθνύ αλνίμεηε ην θνπηί, ειέγμηε ηα αληηθείκελα πξνζεθηηθά. ην θνπηί πεξηέρνληαη ηα εμήο: 

1) Επγαξηά 

2) Σάζη 

3) Θεξκηθό ραξηί εηηθέηαο 

4) Μία αζθάιεηα 

5) Δγρεηξίδην ρξήζεο 

6) εηξηαθό θαιώδην 

7) Καιώδην ξεύκαηνο 

8) CD 

 

 

 
RLS1000B/RLS1100B 

δηαζηάζεηο: 405 x 328 x 185mm  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RLS1000/RLS1100 

δηαζηάζεηο: 437 x 372x 523mm 

 

1) Επγαξηά 

2) Σάζη 

3) Δμαξηήκαηα νζόλεο (νζόλε 

πγξώλ θξπζηάιισλ,  
ξάβδνο νζόλεο, ηέζζεξηο βίδεο) 

4) Θεξκηθό ραξηί εηηθέηαο 

5) Μία αζθάιεηα 

6) Δγρεηξίδην ρξήζεο 

7) εηξηαθό θαιώδην 

8) Καιώδην ξεύκαηνο 

9) CD 

 

 

 
RLS1000A/RLS1100A 

δηαζηάζεηο: 437 x372x 541mm 
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RLS1000C/RLS1100C 

δηαζηάζεηο: 453 x 372 x 524mm  

 

1) Επγαξηά 

2) Σάζη 

3) Δμαξηήκαηα νζόλεο (νζόλε 

πγξώλ θξπζηάιισλ, ξάβδνο 

νζόλεο) 

4) Θεξκηθό ραξηί εηηθέηαο 

5) Μία αζθάιεηα 

6) Δγρεηξίδην ρξήζεο 

7) εηξηαθό θαιώδην 

8) Καιώδην ξεύκαηνο 

9) CD 

 

 
RLS1000D/RLS1100D 

δηαζηάζεηο: 453 x 372 x 532mm  
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2. Εγθαηάζηαζε 

 

 

α. πλδέζηε ηα θαιώδηα νζόλεο. 

 

 

 

β. Βάιηε ηα θαιώδηα ηεο νζόλεο 

κέζα ζηελ ξάβδν. 

 

 

 

γ. ηεξεώζηε ηελ ξάβδν ηεο νζόλεο 

ζηελ δπγαξηά θαη ηνπνζεηήζηε ην 

ηάζη. 

 

 

 

 

 

εθώζηε ην ηάζη θαη ζα δείηε από θάησ ηελ αεξνζηάζκε. 

 

 

 

 

 

 

Πξνζαξκόζηε ηα πόδηα ηεο ζπζθεπήο ώζηε ε θπζαιίδα ηεο 

αεξνζηάζκεο λα έξζεη ζην θέληξν ηνπ θύθινπ. 
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3.Εγθαηάζηαζε ζεξκηθήο εηηθέηαο 

α. Αλνίμηε ην πιατλό θάιπκκα. 

 

 

β. Βγάιηε έμσ ηνλ εθηππσηή. 

 

 

 
γ. Αλνίμηε ηελ θεθαιή εθηύπσζεο. 

 

 

 
δ. Αθαηξέζηε ηηο πξώηεο εηηθέηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

εηζάγεηε ην ξνιό. 

 

 

 
ε. Πεξάζηε ηελ άθξε ηνπ λένπ ξνινύ εηηθέηαο κέζα 

από ηελ πιάθα θίιηξνπ, ηπιίμηε ην ζηελ ππνδνρή θαη 

θιείζηε ηελ θεθαιή εθηύπσζεο (όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζη. Πηέζηε ην θνπκπί [ ↑ ] γηα λα ηπιίμεηε ην ραξηί.  
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δ. Βάιηε ηνλ εθηππσηή πίζσ ζηελ δπγαξηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε. Κιείζηε ην πιατλό θάιπκκα ηνπ εθηππσηή. 

 

ΣΗΜΕΘΩΣΗ: παηήζηε ηα θνπκπηά [↑], [↓] γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζέζε ηεο εηηθέηαο θαη παηήζηε παξαηεηακέλα ην 

θνπκπί [↑], γηα λα επζπγξακκίζεηε ην ραξηί. Τπάξρνπλ παιηά θαηλέα πιεθηξνιόγηα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

ΠιεθηξνιόγηνRLS1000/RLS1000A/RLS1100/RLS1100A/RLS1000C/RLS1100C/RLS1000D/RLS1100D 

Πιεθηξνιόγην RLS1000B/RLS1100B 
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4. Πεξηγξαθή ραξηηνύ εηηθέηαο 
 

Ζ δπγαξηά εηηθέηαο RONGTA ρξεζηκνπνηεί ζεξκηθή εηηθέηα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

Ύςνο: 60mm, πιάηνο: 30~60mm, κέγηζηε εμσηεξηθή δηάκεηξνο: 100mm, ειάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξνο: 

40mm ή 26.8mm. 

 

 

 

 

εζωηεξηθή δηάκεηξνο 26.8mm εζωηεξηθή δηάκεηξνο 40m
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5. Πξνδηαγξαθέο Ζπγαξηάο Εηηθέηαο 

 
 Δύξνο δύγηζεο θαη αθξίβεηα. 

RLS1000/RLS1000A/RLS1000B/RLS1000C/RLS1000D 

Μέγηζην βάξνο: 6kg/15kg 

0kg έσο 6kg * 0.002kg (e=2g)   

Διάρηζην βάξνο: 40g 

6kg έσο 15kg * 0.005kg (e=5g) 

 

RLS1100/RLS1100A/RLS1100B/RLS1100C/RLS1100D 

Μέγηζην βάξνο: 15kg/30kg 

0kg έσο 15kg * 0.005kg (e=5g) 

Διάρηζην βάξνο: 100g 

15kg έσο 30kg * 0.010kg (e=10g) 

 

 Βαζκόο αθξίβεηαο:Ⅲ 

 

 OIML: R76/2006-NL1-17.17 

 

 Πξνδηαγξαθέο δνθηκήο: OIML R 76-1 (2006) θαη EN 45501:2015 

 

 Αλάιπζε: 

Δπαηζζεζία αλάγλσζεο: κεγαιύηεξε από ή ίζε κε 50u V/D  

Δύξνο ξύζκηζεο κεδεληθνύ ζεκείνπ: ±60MV 

πληειεζηήο ζεξκνθξαζίαο:  ±0.0012%CTYP 

[Μεδέλ] ±(0.2κV+0.0008% λεθξνύ θνξηίνπ)/℃TYP 

Με γξακκηθόηεηα: 0.01%FS 

Αλάιπζε A/D: Μέγηζηε αλάιπζε 30000  

Αλάιπζε νζόλεο: 1/3000 

Ρπζκόο κεηαηξνπήο A/D: 6 θνξέο/δεπηεξόιεπην 

 

 Πιαθέηα νζόλεο LCD:  

Πιεξνθνξίεο/βάξνο:5 byte(APHA): 

Απιό πιέγκα : 8 byte 

πλνιηθό πιέγκα: 8 byte  

Μνλάδα βάξνπο: g. kg. 

 

 Ρεύκα: 

Σξνθνδνζία ξεύκαηνο: 100V-240V~, 50/60Hz 
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Καηαλάισζε ξεύκαηνο:Αλακνλή 3W, εθηύπσζε γξακκήο 30W  

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:0 ℃-40 
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6. Απιή ιεηηνπξγία 

 
 Απηόκαηε εθηύπσζε: Δπηιέμηε απηόκαηε εθηύπσζε, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί [PRN / 

ENTER]  γηα εθηύπσζε.  

 Σηκή κνλάδαο βάξνπο: Παηήζηε ην θνπκπί [UNIT] γηα 2 δεπηεξόιεπηα γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή κνλάδαο 

βάξνπο ζε $/Kg ή $/g. 

 Κιείδσκα ηηκήο: Παηήζηε ην θνπκπί [PRI LOCK] γηα λα εθηππώζεηε ζπλερόκελα εηηθέηα ηνπ ίδηνπ 

πξντόληνο (ην όλνκα ηνπ πξντόληνο δελ ζα ραζεί).Παηήζηε μαλά γηα μεθιείδσκα. 

 Αιιαγή ηηκήο: Παηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν πξόζβαζεο  παηήζηε ην πιήθηξν [PRICE] θαη εηζαγάγεηε 

ηελ ηηκή. 

 Έθπησζε: Δηζαγάγεηε ην πνζνζηό έθπησζεο (π.ρ.: πιεθηξνινγήζηε 80 γηα 80% έθπησζε) θαη παηήζηε ην 

θνπκπί [DISCOUNT]γηα ππνινγηζκό ηηκήο. Παηήζηε ην πιήθηξν πξόζβαζεο γηα ην αληίζηνηρν πξντόλ, 

ηνπνζεηήζηε ην πξντόλ ζηελ δπγαξηά θαη μεθηλήζηε ηελ εθηύπσζε. 

 Δθηύπσζε θσδηθνύ θξέζθνπ πξντόληνο: ηνπνζεηήζηε ην πξντόλ ζηελ δπγαξηά  παηήζηε ην θνπκπί [PLU] 

θαη εηζαγάγεηε ηνλ θσδηθό θξέζθνπ πξντόληνο 100 xxx (όπνπ xxx  1~174, κε δπλαηόηεηα αύμεζεο). 

 Μεδεληζκόο: παηήζηε ην θνπκπί [ZERO] γηα λα κεδελίζεηε όια ηα δεδνκέλα. 

 Γνρείν/απόβαξν: δπγίζηε ην απόβαξν θαη παηήζηε ην θνπκπί [TARE]. Σνπνζεηήζηε ην πξντόλ ζηε 

δπγαξηά θαη παηήζηε ην αληίζηνηρν πιήθηξν πξόζβαζεο. Μεηά ηελ εθηύπσζε, παηήζηε ην θνπκπί [TARE] 

γηα λα θαζαξίζεηε ην απόβαξν. 

 Καζαξηζκόο: απηό ην θνπκπί ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο κε 

θαλνληθήο νζόλεο ή ελόο κελύκαηνο ζθάικαηνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Ρπζκίζεηο: παηήζηε ην θνπκπί [SETTING]γηα 2 δεπηεξόιεπηα, γηα λα εηζέιζεηε ζηε δηεπαθή ξπζκίζεσλ, 

όπνπ κπνξείηε λα επαλαθέξεηε ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο θαη παξακέηξνπο ηνπ εθηππσηή θαη ηεο δπγαξηάο. 

Σεκείωζε: εάλ ε ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία πξνθαιέζεη θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

επαλεθθηλήζεηε ηελ δπγαξηά.

7.Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ 
 

7.1 Καηάξξεπζε δπγαξηάο 

 

 Ζ δπγαξηά δελ απνθξίλεηαη όηαλ ηελ ελεξγνπνηώ. 

Λόγνη: 

1) θαθή επαθή κεηαμύ ηνπ θηο θαη ηεο πξίδαο. 

2) ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη απνζπλδεδεκέλν. 

3) Ζ αζθάιεηα θίιηξνπ είλαη απνζπλδεδεκέλε. 

4) Ο κεηαζρεκαηηζηήο είλαη ραιαζκέλνο. 

5) Ζ κεηξηθή πιαθέηα είλαη ραιαζκέλε.  

Λύζεηο: ρξεζηκνπνηήζηε ην πνιύκεηξν γηα λα ηα ειέγμεηε έλα πξνο έλα, ρξεζηκνπνηήζηε ηε κέζνδν ηνπ 

απνθιεηζκνύ γηα λα βξείηε ηε ιύζε. 

 

 Ζ δπγαξηά ελεξγνπνηείηαη ρσξίο ήρν θαη ρσξίο νζόλε, αιιά θσηίδεηαη. 

Λόγνη:ζπηλζήξαο πνπ παξάγεηαη από ην βύζκα ηξνθνδνζίαο επεξεάδεη ην πξόγξακκα. 

Λύζεηο: Αληηθαηαζηήζηε ηε κεηξηθή πιαθέηα, επαλαθέξεηε ηνλ αξηζκό θαη θαηεβάζηε όια ηα αξρεία. 
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 Ζ δπγαξηά ελεξγνπνηείηαη ρσξίο ήρν, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη κήλπκα "Update". 

Λόγνη:  

1) θάικα ιήςεο πξνγξάκκαηνο 

2) βιάβε ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ιήςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (πρ. δηαθνπή ξεύκαηνο) 

Λύζεηο:  

1) Δπαλαθνξηώζηε ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο. Ρπζκίζηε ην IP (ε πξνεπηινγή είλαη 192.168.1.87), όηαλ γίλεηαη 

ελεκέξσζε κέζσ ethernet. Δάλ ε ελεκέξσζε γίλεηαη κέζσ ζεηξηαθήο ζύξαο, εηζάγεηε νπνηνλδήπνηε αξηζκό 

σο αλαγλσξηζηηθό (ID) ηεο δπγαξηάο (ν κέγηζηνο ξπζκόο baud είλαη 115200 ). 

2) νκνίσο 

7.2 Πξνβιήκαηα εθηύπωζεο 

 Δθηύπσζε θελήο εηηθέηαο, πξνζαλαηνιηζκόο ραξηηνύ θαλνληθόο. 

Λόγνη: θάικα νξηζκνύ ηύπνπ εηηθέηαο.πλήζσο ν ηύπνο εηηθέηαο πνπ θαηεβαίλεη από ηνλ ππνινγηζηή είλαη  D0, 

νπόηε ν ηύπνο εηηθέηαο πνπ ηππώλεη ε δπγαξηά πξέπεη λα νξηζηεί σο D0.Αιιηώο, ε εηηθέηα ζα βγεη θελή. 

Λύζεηο:  

1) πξνζαξκόζηε ηηο ξπζκίζεηο κε ηελ αθόινπζε ζεηξά πιήθηξσλ (ζηε δπγαξηά): 

[SETTING]  Μπείηε ζηηο ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο Πηέζηε ην πιήθηξν πξόζβαζεο [ L ]  Δηζάγεηε ηνλ 

επηιεγκέλν ηύπν εηηθέηαο（0：D0；1：D1） Πηέζηε ην [PRN/Enter] 

2) Μπνξείηε επίζεο λα πξνζαξκόζεηε ην ινγηζκηθό ζηνλ ππνινγηζηή.Δλεξγνπνηήζηε ηε δπγαξηά, εηζάγεηε ηνλ 

ζεηξηαθό αξηζκό ηεο δπγαξηάο.Αιιάμηε ηνλ ηύπν εηηθέηαο ζε D0 ζηε ιεηηνπξγία ξπζκίζεσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

εθηειέζηε ηελ εληνιή ξύζκηζεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 Δθηύπσζε κηζήο εηηθέηαο, πξνζαλαηνιηζκόο ραξηηνύ κε θαλνληθόο. 

Λόγνη:  

1) θάικα αλίρλεπζεο ηύπνπ ραξηηνύ. 

2) Ο νπίζζηνο θσηνειεθηξηθόο αηζζεηήξαο έρεη θιίζε ή έρεη ζπζζσξεύζεη ζθόλε. 

3) Σα θσηνβνιηατθά πάλει έρνπλ ππνζηεί βιάβε. 

4) Σν θσηνειεθηξηθό δεύγνο ηνπ πίζσ θσηνειεθηξηθνύ εθηππσηή έρεη βιάβε. 

Λύζεηο:  

1) Πξνζαξκόζηε ηηο ξπζκίζεηο κε ηελ αθόινπζε ζεηξά πιήθηξσλ ζηε δπγαξηά: 

[SETTING] Μπείηε ζηηο ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο  Πηέζηε ην πιήθηξν πξόζβαζεο [S]  Δηζάγεηε ηύπν 

εηηθέηαο（0：εηηθέηα；1：απόδεημε ；2: εηηθέηα, ρσξίο ξνιό ραξηηνύ αλαθύθισζεο）  Πηέζηε ην 

[PRN/ENTER] 

Μπνξείηε επίζεο λα πξνζαξκόζεηε ην ινγηζκηθό ζηνλ ππνινγηζηή.Δλεξγνπνηήζηε ηε δπγαξηά, νξίζηε ηνλ 

ηύπν ραξηηνύ σο "Δηηθέηα" ζηε ιεηηνπξγία ξπζκίζεσλ θαη πεξάζηε ηε ξύζκηζε ζηε δπγαξηά. 

2) Διέγμηε αλ ν νπίζζηνο θσηνειεθηξηθόο αηζζεηήξαο έρεη θιίζε ή έρεη ζπζζσξεύζεη ζθόλε. 

3) Δάλ ην πξόβιεκα εμαθνινπζεί λα κελ ιύλεηαη, ίζσο ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε θσηνειεθηξηθό 

δεύγνο.πληζηάηαη λα αθήζεηε απηό ην βήκα ζε θάπνηνλ επαγγεικαηία ηεο εηαηξείαο καο. 

 

 Ζ εθηύπσζε είλαη ζνιή θαη δπζδηάθξηηε. 

Λόγνη:  

1) Ζ θεθαιή εθηύπσζεο δελ έρεη ζηεξεσζεί θαιά. 

2) Ζ ζεξκηθή θεθαιή έρεη ζπζζσξεύζεη ξύπνπο. 

3) Ζ ππθλόηεηα εθηύπσζεο είλαη πνιύ ρακειή. 

Λύζεηο:  

1) Ξαλαζηεξεώζηε ηελ θεθαιή εθηύπσζεο. 

2) θνππίζηε απαιά ηε ζεξκηθή θεθαιή κε έλα καιαθό παλί βξεγκέλν κε νηλόπλεπκα. 

3) Απμήζηε ηελ ππθλόηεηα εθηύπσζεο. 
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 Ζ εηηθέηα βγαίλεη κηζή θαζαξή θαη κηζή ζνιή ή θαη θελή. 

Λόγνη:  

1) Ζ θεθαιή εθηύπσζεο δελ έρεη ζηεξεσζεί θαιά. 

2) Ζ ζεξκηθή θεθαιή έρεη ζπζζσξεύζεη ξύπνπο. 

3) Ζ θεθαιή εθηύπσζεο είλαη παξακνξθσκέλε. 

Λύζεηο:  

1) Ξαλαζηεξεώζηε ηελ θεθαιή εθηύπσζεο. 

2) θνππίζηε απαιά ηε ζεξκηθή θεθαιή κε έλα καιαθό παλί βξεγκέλν κε νηλόπλεπκα. 

3) Δάλ ην πξόβιεκα εμαθνινπζεί λα κε ιύλεηαη κε θακία από ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο, ηόηε αηηία ηνπ 

ζθάικαηνο είλαη ε παξακόξθσζε ηεο θεθαιήο εθηύπσζεο. Θα ρξεηαζηεί αιιαγή εθηππσηή.Ο ραιαζκέλνο 

εθηππσηήο ζα πξέπεη λα αιιαρζεί από επαγγεικαηία ηεο εηαηξείαο καο. 

 

 ηελ εθηύπσζε εκθαλίδνληαη πεξίεξγνη ραξαθηήξεο ή θάπνηνη ραξαθηήξεο δελ εθηππώλνληαη θαζόινπ (θηλέδηθνη 

ή αγγιηθνί).  

Λόγνη:  

1) Γελ έρεηε θαηεβάζεη γξακκαηνζεηξέο ή ραξαθηήξεο ελόο byte. 

2) Γηέλεμε γξακκαηνζεηξώλ 

Λύζεηο:  

1) Ξαλαθαηεβάζηε ηηο γξακκαηνζεηξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξαθηήξσλ ελόο θαη δύν byte .) 

2) Δπαλεπηιέμηε ηηο γξακκαηνζεηξέο ελόο θαη δύν byte κέζσ ηεο δηαδξνκήο αξρεία/επηινγέο/γξακκαηνζεηξέο 

εηηθέηαο δπγαξηάο, θαη έπεηηα θαηεβάζηε θηλεδηθέο θαη αγγιηθέο γξακκαηνζεηξέο. 

7.3 Πξνβιήκαηα πιήθηξωλ 

 Πιήθηξα παηηνύληαη κόλα ηνπο, ε νζόλε είλαη θαλνληθή.  

Λόγνη:  

1) Ζ ζύλδεζε ηνπ πιήθηξνπ έρεη βξαρπθπθισζεί. 

2) Κάπνην αηρκεξό αληηθείκελν πηέδεη ην πιήθηξν. 

Λύζεηο:  

1) Αιιάμηε ηελ ζύλδεζε ηνπ πιήθηξνπ. 

2) Αθαηξέζηε ην αηρκεξό αληηθείκελν. 

 

 Κάπνηα πιήθηξα δελ παηηνύληαη. 

Λόγνη:  

1) Ζ θνξδέια ηνπ πιεθηξνινγίνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά. 

2) Σν αγώγηκν ιάζηηρν ηεο πιαθέηαο θπθιώκαηνο πιήθηξνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά. 

3) Σν πιήθηξν έρεη ππνζηεί βιάβε. 

Λύζεηο:  

1) Διέγμηε ηελ θνξδέια ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη επαλαηνπνζεηήζηε ηελ ζσζηά. 

2) Αθαηξέζηε θαη επαλαηνπνζεηήζηε ην αγώγηκν ιάζηηρν θαη ην ιάζηηρν ηνπνζέηεζεο. 

3) Δάλ ην πξόβιεκα εμαθνινπζεί λα κελ ιύλεηαη κε ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο, ηόηε ίζσο ην πιήθηξν έρεη ππνζηεί 

βιάβε θαη ζα ρξεηαζηεί αιιαγή. 

7.4 Πξνβιήκαηα δύγηζεο  

 Αλαθξηβήο δύγηζε 

Λόγνη:  

1) Σν ιαζηηρέλην παηάθη πνπ ππνζηεξίδεη ην ηάζη ηεο δπγαξηάο αγγίδεη ην πάλσ θάιπκκα. 

2) Αλαθξηβήο δύγηζε ιόγσ πγξαζίαο, παιαίσζεο ηεο κνλάδαο ή γεσγξαθηθώλ δηαθνξώλ. 

3) Ζ δπλακνθπςέιε έρεη ππνζηεί βιάβε ιόγσ ππεξθόξησζεο. 
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4) Γελ έρεη ξπζκηζηεί ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. 

Λύζεηο:  

1) Διέγμηε αλ ην πάλσ θάιπκκα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά.Δάλ λαη, επαλεγθαηαζηήζηε ην ππνζηεξηθηηθό 

πιαίζην ηεο δπλακνθπςέιεο. 

2) Παηήζηε ην πιήθηξν κεδεληζκνύ θαη επαλαιάβεηε ηελ δύγηζε.Αληηθαηαζηήζηε ηελ κεηξηθή πιαθέηα, ηελ 

πιαθέηα νζόλεο, ή θαη ηελ δπλακνθπςέιε, εάλ ην πξόβιεκα δελ ιύλεηαη. 

3) Αληηθαηαζηήζηε ηε δπλακνθπςέιε θαη ην πιαίζην ππνζηήξημεο. 

4) Ρπζκίζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο.  

Σεκ.: Γεληθά, ε δπγαξηά ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηελ εηαηξεία, εάλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ πιαθέηα 

νζόλεο θαη ηελ δπλακνθπςέιε. 

 

 Αζηάζεηα ζεκείνπ κεδέλ 

Λόγνη:  

1) Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, όπσο θξαδαζκνί, άλεκνο ή ηζρπξέο καγλεηηθέο παξεκβνιέο. 

2) Τγξαζία ζην ειεθηξηθό θύθισκα ηεο δπγαξηάο. 

3) Ζ ιεηηνπξγία αληίζηαζεο ζηνλ άλεκν δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

4) Σν παηάθη εμηζνξξόπεζεο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ίζηα. 

Λύζεηο:  

1) Απνθιείζηε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. 

2) Αληηθαηαζηήζηε ηε κεηξηθή πιαθέηα. 

3) Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία αληίζηαζεο ζηνλ άλεκν (ζηε ιεηηνπξγία ησλ ξπζκίζεσλ). 

4) Πξνζαξκόζηε ην παηάθη εμηζνξξόπεζεο ώζηε λα είλαη ίζην. 

5) Δάλ ην πξόβιεκα δε ιύλεηαη, επηζηξέςηε ηε δπγαξηά ζηελ εηαηξεία. 

 

 Ζ δπγαξηά δελ δπγίδεη. 

Λόγνη: βιάβε ζηε κεηξηθή πιαθέηα, ζηελ πιαθέηα νζόλεο ή ζηε δπλακνθπςέιε. 

Λύζεηο:  

1) Αληηθαηαζηήζηε ηε κεηξηθή πιαθέηα. 

2) Διέγμηε αλ ε πιαθέηα νζόλεο είλαη εληάμεη. Αλ όρη, επηζηξέςηε ηε δπγαξηά ζηελ εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ κπνξέζεηε λα ιύζεηε ην πξόβιεκα.  

7.5 Πξόβιεκα επηθνηλωλίαο  

 Γελ είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία 

Λόγνη:  

1) Οη ζύξεο επηθνηλσλίαο δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ζσζηά. 

2) Λάζνο ζεηξηαθόο αξηζκόο δπγαξηάο ή ε εζθαικέλε δηεύζπλζε IP. 

3) Λαλζαζκέλε ζύλδεζε ηεο δηεπαθήο ή πξόβιεκα ζην θαιώδην Ethernet. 

4) θάικα ζηελ πιαθέηα ηξνθνδνζίαο ή ζηε κεηξηθή πιαθέηα. 

Λύζεηο:  

1) Δπηβεβαηώζηε όηη νη ζύξεο επηθνηλσλίαο είλαη δηαζέζηκεο 

2) Δπηβεβαηώζηε ηνλ ζεηξηαθό αξηζκό ηεο δπγαξηάο θαη ην όηη ε δηεύζπλζε IP δπγαξηάο θαη RLS ζπκθσλνύλ. 

3) Αληηθαηαζηήζηε ηε κεηξηθή πιαθέηα ή ηελ πιαθέηα ηξνθνδνζίαο γηα λα επηδηνξζώζεηε ην ζθάικα, εάλ ην 

πξόβιεκα δελ είλαη θάπνην από ηα παξαπάλσ. 

7.6 Πξνβιήκαηα νζόλεο 

 Ζ νζόλε δελ ιεηηνπξγεί, ή ιεηηνπξγεί αιιά δελ εκθαλίδνληαη ραξαθηήξεο. 

Λόγνη:  

1) Ζ ξάβδνο νζόλεο δελ έρεη ηνπνζεηεζεί θαιά, κε απνηέιεζκα θαθή επαθή κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

2) Έρεη εηζρσξήζεη λεξό ζηε βάζε ηεο ξάβδνπ νζόλεο, ην νπνίν πξνθαιεί βξαρπθύθισκα θαη δηάβξσζε ζηελ 

πιάθα ηξηώλ θαηεπζύλζεσλ. 
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3) Βιάβε ζηελ νζόλε. 

Λύζεηο:  

1) Δγθαηαζηήζηε ηε ξάβδν νζόλεο, ζθίμηε ηελ ζηαζεξή βίδα. 

2) Αιιάμηε ηελ πιάθα ηξηώλ θαηεπζύλζεσλ ή ηε ξάβδν νζόλεο. 

3) Αιιάμηε ηε ξάβδν νζόλεο. 

7.7 Άιια πξνβιήκαηα: 

 

 

 Γπζθνιία ζηελ εθηύπσζε ραξηηνύ, θξαθαξηζκέλν ξνιό. 

Λόγνη: πηζαλή αζπκβαηόηεηα ξνινύ ραξηηνύ θαη άμνλα ή ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε άμνλα. 

Λύζεηο: Πξνηείλεηαη λα επηζηξέςεηε απηόλ ηνλ εθηππσηή ζην εξγνζηάζην γηα επαλεγθαηάζηαζε. 

 

 Γηαθεθνκκέλνο ζόξπβνο θαηά ηελ εθηύπσζε, δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ραξηηνύ (ζεκ.: εάλ εκθαληζηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα, κελ πηέζεηε ην πιήθηξν εθηύπσζεο, αιιηώο κπνξεί λα θάςεη ηε κεηξηθή πιαθέηα). 

Λόγνη:  

1) Σν ραξηί έρεη ηνπνζεηεζεί ιάζνο κε απνηέιεζκα λα θξαθάξεη. 

2) Ο άμνλαο ξνινύ έρεη θξαθάξεη.  

3) Κάηη έρεη ζθελσζεί αλάκεζα ζην κηθξό θαη ην κεγάιν ηξνρό. 

Λύζεηο:  

1) Δπαλαηνπνζεηήζηε ζσζηά ην ραξηί. 

2) Δπαλαηνπνζεηήζηε ηνλ άμνλα ραξηηνύ. 

3) Διέγμηε ηνπο ηξνρνύο θαη αθαηξέζηε ην εκπόδην. 

 

 Όηαλ πηέδσ ην πιήθηξν πξόζβαζεο PLU θάπνηεο θνξέο δελ γίλεηαη εθηύπσζε, αλ θαη ην πιεθηξνιόγην 

απνθξίλεηαη. 

Λόγνη:  

1) Αζηαζέο βάξνο ζηελ δπγαξηά. 

2) Γελ έρεηε θάλεη ιήςε ησλ δεδνκέλσλ PLU από ηε δπγαξηά. 

3) Τπάξρεη αθόκα ηππσκέλε εηηθέηα ζηνλ εθηππσηή, πνπ δελ έρεηε πάξεη. 

Λύζεηο:  

1) Σνπνζεηήζηε ηε δπγαξηά ζε επίπεδε επηθάλεηα θαη επζπγξακκίζηε ηελ. Κξαηήζηε ηε ζε νξηδόληηα ζέζε. 

2) Καηεβάζηε ηα δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή ζηελ δπγαξηά. 

3) Αθαηξέζηε ηελ ηππσκέλε εηηθέηα. 

 

 Γηα ζθάικαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη απαηηνύλ επέκβαζε ζηε κεηξηθή πιαθέηα θαη ηνπο αηζζεηήξεο, 

αληηθαηάζηαζε ηεο θεθαιήο εθηύπσζεο, ηνπ θσηνθπηηάξνπ θ.ιπ., ζα πξέπεη λα επηζηξέςεηε ηε ζπζθεπή ζηελ 

εηαηξεία, ώζηε λα επηζθεπαζηεί από ηνπο αξκόδηνπο επαγγεικαηίεο. 

 Δάλ θάπνην ζθάικα δελ επηδηνξζώλεηαη κε ηηο παξαπάλσ ιύζεηο, ζα πξέπεη λα επηζηξέςεηε ηε δπγαξηά ζηελ 

εηαηξεία, ώζηε λα επηζθεπαζηεί από ηνπο αξκόδηνπο επαγγεικαηίεο. 

 Ζ δπγαξηά έρεη δύν ζύξεο επηθνηλσλίαο, κία RS232 θαη κία TCP/IP(Ethernet). Ζ RS232 είλαη πξναηξεηηθή. 

 


