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 آپر يشن  1

 :پاور ان 

  يں ۔     ئدبا ٹيک سکيل کوآن کرنےکے ليے

 پاورآف: 

 ( ۳)کو تينٹيک سکيل کوآف کرنےکے ليے

 ۔       رکھيں سکنڈس کے ليے دبايں

 آٹو پاور آف: 

کچھ ديرتک کوئی بٹن نا دبانےياوزن نا کرنےپر  

 ٹيک سکيل خود بند ھوجاے گا۔ 

 ويٹ )زيرو ريڈنگ(: ٹئر 

 دبايئں۔ وزن کو زيرو کرنےکےليئے 

 مين سکرين: 

 ميں کلوگرام  وزن کا ڈجٹس(  ۵ـ۴بائيں طرف)  

 کو  موڈ سيونگ ڈجٹس طرف دائيں  ھوتاھے۔

 ھے۔ ظاھرکرتے

آٹوسيونگ کو ظاھرکرتاھے اور   مينول سيونگ کو   

 ظاھر کرتا ھے۔



 مينول موڈ ميں ’سٹيبل وزن‘ کو ظاھر کرتاھے۔    

 :اِن سٹيٹسٹکل موڈ مينول سيونگ 

 مينول سيونگ موڈ کو ظاھر کرتا ھے۔      

ڈيٹا سٹيبل ھونے پر دائيں طرف    نشان ظاھر ھوتا  

 ھے۔ 

وڈ ميں وزن کو محفوظ کرنے کے  مينول سيونگ م

‘‘ لکھا    Stoدبائيں۔ وزن محفوظ ھونے پر’’  لئيے

 آئےگا۔ 

 :اِن سٹيٹسٹکل موڈ آٹوسيونگ 

 مين سکرين آٹوسيونگ موڈ ميں۔

ُٰےگا،توميموری  ئفلٹرٹا م کےمطابق جب وزن مستھکم ھوجا 

‘   A.Sميں وزن محفوظ ھونےکی صورت ميں  ’ 

 لکھاھواآئےگا۔

وزن کو ظاھر کرتاھےاور      محفوظ            

 کوظاھرکرتاھے۔

 مين سکرين نمودارھوگا۔ وزن ھٹانےکی صورت ميں



 آٹوسيونگ اِن گريڈنگ موڈ: 

 مين سکرين آٹوسيونگ گريڈنگ موڈ ميں۔      

م کےمطابق وزن مستھکم ھونےکی صورت ميں وزن  فلٹرٹائ

 مختلف اقسام ميں نمودار ھونگے۔

 يٹ:آنڈر و

(سے  ۳۔۲،۲۔۲دئيےگئےسٹينڈرڈ وزن حوالہ)             

وزن کم ھونےکو ظاھرکرتا ھے۔ آنڈر ويٹ نمبر ميں اظافہ  

 ھوگا۔

 

 سٹينڈرڈ ويٹ: 

(کے  ۳۔۲،۲۔۲دئيےگئےسٹينڈرڈ وزن حوالہ)               

احاطے ميں وزن ھونے کوظاھر کرتا ھے۔ سٹينڈرڈ نمبر  

 ميں اظافہ ھوگا۔ 

 اُٰورويٹ:

(سے وزن  ۳۔۲،۲۔۲دئيےگئےسٹينڈرڈ وزن حوالہ)            

ورويٹ نمبر ميں اظافہ  اُٰ زيادہ ھونے کو ظاھر کرتا ھے۔

 ھوگا۔



 

 :اِن سٹيٹسٹکل موڈ  ڈليٹ السٹ ريکارڈ 

 ۔دبائيں  ٖپچھلےريکارڈکوختم کرنے کے ليئے    

دبائيں اور منسوخ کرنے کے ليئے   تصديق کرنےليئے 

 دبائيں۔      

 ويوويٹڈ ڈيٹا:

سيکنڈس  ۳تمام وزن کيا ھوا ڈيٹا ديکھنے کے لئيے        

 دبائيں رکھيں۔   کے لئيے   

جانے کے لئيے يہ       اور نيچھے  لسٹ ميں اوپر  

 دبائيں۔

پر (۹۔۱کسی بھی ريکارڈ کو ختم کتنے کے لئيے حوالہ)

 ۔جائيں

 ڈليٹ ڈيٹافرام ويٹڈ لسٹ:

  (۹۔۱ )ويٹڈ لسٹ سے وزن ختم کرنے کے لئيے حوالہ

دبائيں     ، تصديق کرنےليئے بٹن دبائيں  پرعمل کريں۔  

 دبائيں۔  اور منسوخ کرنے کے ليئے

 



 

 يونيفارميٹی اينڈ ادھرسٹيٹسٹکس:

يونيفارميٹی اورباقی سٹيٹسٹکس کا حساب کرنے کے  

 دبائيں۔  سيکنڈس تک    ۳لئيے 

کچھ سيکنڈس بعد جومرغيوں کی تعداد پر انحصار کرتا ھے  

 حساب کا عمل شروع ھو جائے گا۔

 لکھاآئے گا۔ ‘UnF doneحساب مکمل ھونے پر ’

 دبائيں۔ مختلف سٹيٹسٹکس کو ترتيب سے ديکنھےکےلئيے

 

 برڈزکاونٹ: 

 يہ تمام وزن کئيے گئے مرغيوں کی تعداد دکھائے گا۔ 

 ايوريج ويٹ:

يہ تمام وزن کئيے گئے مرغيوں کا اوسط وزن دکھائے  

 گا۔

 سٹينڈرڈ ڈيويشں:

 سٹينڈرڈ ڈيويشں  



 کوفيشنٹ آف ويرينس: 

 کوفيشنٹ آف ويرينس 

يہ ھميں  حساب کی گئ يونيفارميٹی کے بارے    يونيفارميٹی: 

  % 10  ميں بتاتا ھے۔ پھلے سے ھساب کی گئ يونيفارميٹی  

کا   ھوتی ھے۔ يونيفارميٹی کو تبديل کرنے کے لئيے سيٹنگز

 ديکھيں۔ ۶۔۲سيکشن 

 (: PrInt Stپرنٹ سٹيٹسٹکس سمری )

اِس آپشن کا انتخاب کرے اور سٹيٹسٹکس سمری کو پرنٹ  

دبائيں يا اگلی سکرين پر جانے کے  کرنے کے لئيے 

 دبائيں۔ لئيے 

 (:PrInt FLپرنٹ سٹيٹسٹکس ِود ويٹ لسٹ)

اِس آپشن کا انتخاب کرے اور تمام  منتخب شدہ پِن کے ويٹ  

دبائيں يا   لسٹ کے سٹيٹسٹکس کو پرنٹ کرنے کے لئيے 

 دبائيں۔ اگلی سکرين پر جانے کے لئيے 

 :(PrInt HL)پرنٹ سٹيٹسٹکس ِود ڈيٹيل اناليسيس



اِس آپشن کا انتخاب کرے اور منتخب شدہ پِن سٹيٹسٹکس کو  

دبائيں يا   ڈيٹيل اناليسيس کے ساتھ پرنٹ کرنے کے لئيے 

 دبائيں۔ اگلی سکرين پر جانے کے لئيے 

 سيٹنگس: 

 دبائيں۔ سيکنڈز تک   ۳سيٹنگس موڈ ميں جانے کے لئيے 

جانے کے لئيے يہ   اور نيچھے  سيٹنگس ميں اوپر

 دبائيں۔

 دبائيں۔  سيٹنگس کو منتخب يا تبديل کرنے کے لئيے 

 (:SEt PEnسيٹ پِن)

دبائيں اور تبديل  پِن نمبر کو منتخب کرنے کے لئيے 

دبائيں، تبديليوں کو محفوظ کرنے   يا  کرنے کے لئيے 

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے لئيے   کے لئيے

 دبائيں۔ 

 سيٹ سٹينڈرڈ ويٹ)(: 

بہ  دبائيں، مطلو سٹينڈرڈ ويٹ کو منتخب کرنے کے لئيے  

( کا استمال         ) وقت کو منتخب کرنے کے لئيے 



دبائيں اور ختم   تبديليوں کو محفوظ کرنے کے لئيےکرے۔ 

 دبائيں۔  کرکے واپس جانے کے لئيے 

 (: SEt Gr.Pسيٹ گريڈنگ پرسنٹيج)

دبائيں،   گريڈنگ پرسنٹيج کو منتخب کرنے کے لئيے  

( کا        مطلوبہ وقت کو منتخب کرنے کے لئيے  )  

دبائيں   استمال کرے۔ تبديليوں کو محفوظ کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ اور ختم کرکے واپس جانے کے لئيے 

 (: SEt I.dسيٹ آئی ڈی)

 

 (: SEt nodeسکيل موڈ)

دبائيں اور مندرجہ   سکيل موڈ کو منتخب کرنے کے لئيے 

 دبائيں۔  يا  ذيل موڈ کو منتخب کرنے کے لئيے

 (: S.n StAtسٹيٹسٹيکل موڈ)

دبائيں اور ختم کرکے   تبديليوں کو محفوظ کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ واپس جانے کے لئيے 

 (: S.n GrAdگريڈنگ موڈ)



دبائيں اور ختم کرکے   تبديليوں کو محفوظ کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ واپس جانے کے لئيے 

ِسس سٹارٹنگ پوائنٹ)  (: SEt HSFھاوُٰ

سنگ سٹارٹ کو منتخب کرنے کے لئيے   دبائيں اور ھاوُٰ

دبائيں، تبديليوں کو محفوظ   يا  تبديل کرنے کے لئيے 

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے   کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ لئيے 

ِسس سٹارٹنگ پوائنٹ کو منتخب   ۴۰اس مينو سے  تک ھاوُٰ

 کيا جا سکتا ھے۔

 (:SEt nbPنمبرآف برڈز پر پِن)

دبائيں اور نمبرآف برڈز پر پِن کو منتخب کرنے کے لئيے 

دبائيں، تبديليوں کو محفوظ   يا  تبديل کرنے کے لئيے 

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے   کرنے کے لئيے

 ۔دبائيں لئيے 

تک برڈز پر پِن کو منتخب کيا جا سکتا   ۲۵۵اس مينو سے

 ھے۔

س)  (: SEt nOPنمبرآف پِن پر ھاوُٰ



س کو منتخب کرنے کے لئيے  دبائيں  نمبرآف پِن اِن ھاوُٰ

دبائيں، تبديليوں کو  يا  اور تبديل کرنے کے لئيے 

دبائيں اور ختم کرکے واپس  محفوظ کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ جانے کے لئيے 

 نمبرآف پِن کو منتخب کيا جا سکتا ھے۔ ۱۲اس مينو سے

 سٹيبالئيذيشن ٹائم)(: 

دبائيں اور  سٹيبالئيذيشن ٹائم کو منتخب کرنے کے لئيے 

دبائيں، تبديليوں کو محفوظ   يا  تبديل کرنے کے لئيے 

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے   کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ لئيے 

 کليئرپِن: 

 منتخب شدہ پِن سے پرانی ريڈنگز ختم کرنے کے لئيے ۔

 دبائيں اور واپس جانے کے لئيے منسوخ کرکے  

 دبائيں۔  ميموری کو کليئر کرنے کے ليئے

 کليئرڈيٹا: 



تمام پِن کی پرانی ريڈنگز ختم کرنے کے لئيے ، ميموری  

دبائيں اور منسوخ کرکے   کے کليئر کرنے کے ليئے 

 دبائيں۔ واپس جانے کے لئيے 

 

 

 

 کليبريشن: 

پھلے مين  ٹيک سکيل کو کليبريٹ کرنے کے لئيے 

  سکرين پر ريڈنگ کو زيرو کرے پھر اِس سيٹنگس ميں 

کے زريعے منتخب کرے   اور  کليبريشن وزن کو 

دبائيں اور ختم کرکے واپس  ۔آگے بڑھنے کے لئيے  

 دبائيں۔ جانے کے لئيے 

آگے بڑھنے کے لئيے منتخب کئيے گئے وزن کو پين  

کے لئيےاور کليبريشن کو  يں رکھيں عمل کو ختم کرنے م

 ۔دبائيں         روکھنے کے لئيے 

 ۔دبائيں کليبريشن کو محفوظ کرنے کے لئيے



 آٹو آف ٹائم: 

کی مد د سے  اور  سکيل کو آٹو آف کرنے کے لئيے 

محفوظ کرنے کے     ٹائم کو سيکنڈزميں منتخب کرے۔

  دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے لئيے  لئيے

 دبائيں۔

 

 سيٹ برائيٹنس: 

کا  اور    کو کنٹرول کرنے کے لئيے    برائيٹنس ڈسپلے

 استعمال کريں۔

دبائيں اور ختم کرکے واپس  محفوظ کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ جانے کے لئيے 

 :)ريزولوشن(ڈيويژن

منتخب کرنے سب سے کم اضافہ يا ريزولوشن کو گرام ميں 

 کا استعمال کريں۔ اور کے لئيے

دبائيں اور ختم کرکے واپس  محفوظ کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ جانے کے لئيے 



 فلٹر ٹائم: 

آٹو سيونگ موڈ ميں فلٹر سيکنڈس کے مطابق وزن مستحکم  

تبديل    ہونے کی  صورت ميں خود محفوظ ہوجائے گا۔

دبائيں، تبديليوں کو محفوظ کرنے   يا  کرنے کے لئيے 

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے لئيے   کے لئيے

 دبائيں۔ 

 

 سيونگ موڈ:

سيونگ موڈ کو يہاں سے منتخب کرے، آٹو سيو کرنے کے  

کا  ’OFF‘دبائيں اوربند  کرنے کے لئيے     ’ON‘ لئيے

دبائيں،   يا  تبديل کرنے کے لئيے    انتخاب کرے۔۔

دبائيں اور ختم کرکے  تبديليوں کو محفوظ کرنے کے لئيے 

 دبائيں۔ واپس جانے کے لئيے 

 يونيفارميٹی سيٹنگس:

 يونيفارميٹی پرسينٹيج کا انتخاب يہاں سے کريں۔



دبائيں، تبديليوں کو محفوظ   يا  تبديل کرنے کے لئيے   

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے   کرنے کے لئيے

 دبائيں۔ لئيے 

 سيٹ ڈيٹ: 

۔ايڈ جسٹ کرنے  دبائيں ڈيٹ کا انتخاب کرنے کے لئيے 

کا استعمال کريں۔مختلف پيراميٹرز کا   اور کے لئيے

 کا استعمال کريں۔  اور انتخاب کرنے کے لئيے 

ڈيٹ  پيراميٹرز کا انتخاب کرنےکے بعد  سيو کرکے آگے  

دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے  بڑھنے کے لئيے 

 دبائيں۔ لئيے 

ڈيٹ سيو کرنے کے بعد ٹائم کا سکرين نمودار ہوگا ايڈ  

کا استعمال کريں۔مختلف   اور لئيےجسٹ کرنے کے 

کا استعمال   اور پيراميٹرز کا انتخاب کرنے کے لئيے 

 کريں۔

ٹائم  پيراميٹرز کا انتخاب کرنےکے بعد  سيو کرنے کے  

  دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے لئيے لئيے 

 دبائيں۔



س:   سيٹ ہاوُٰ

کرنے تبديل   ۔دبائيںپين نمبر کا انتخاب کرنے کے لئيے 

محفوظ کرنے کے  کا استعمال کريں۔ اور کے لئيے

  دبائيں اور ختم کرکے واپس جانے کے لئيے  لئيے

 دبائيں۔

 پين کا انتخاب کيا جا سکتا ہے۔ ۸اس مينو ميں 

 مرغيوں کا وزن محفوظ کيا جا سکتا ہے۔ ۲۵۰ايک پين ميں 

 سٹيٹس: 

 بيٹری سٹيٹس: 

بيٹری سٹيٹس کو پرسنٹيج ميں ديکھنے کے لئيے مين  

مين سکرين پر واپس  ۔دبائيں سکرين پر رہتے ہوئے 

 ۳يا خود واپس جانے کے لئيے  دبائيں جانے کے لئيے   

 سيکنڈس انتطار کرے۔

 چارجنگ: 

 چاگر لگاہونے کی صورت ميں يہ سکرين نمودار ہوگی۔

 ۔دبائيں مين سکرين پر واپس جانے کے لئيے  



 بيٹری لو:

 بيٹری کم ہونے کے صورت ميں يہ سکرين نمودار ہو گی۔

 ۔دبائيں مين سکرين پر واپس جانے کے لئيے  

 بيٹری فُٰل: 

بيٹری جاچنگ دُٰل ہونے کے صورت ميں يہ سکرين نمودار 

 ۔دبائيں مين سکرين پر واپس جانے کے لئيے    ہو گی۔

 ويو سيليکٹڈ پين:

موجودہ انتخاب شدہ پين کو ديکھنے کے لئيے مين سکرين  

مين سکرين پر واپس جانے کے  ۔دبائيں پر رہتے ہوئے 

سيکنڈس  ۳يا خود واپس جانے کے لئيے  دبائيں لئيے  

 انتطار کرے۔

نٹ:   ويو برڈز کاوُٰ

نٹ کو ديکھنے کے لئيے مين سکرين پر رہتے   برڈز کاوُٰ

  ۔يہ وزن شدہ مرغيوں کی تعداد  ديکھائے گا۔دبائيں ہوئے 

يا خود  دبائيں مين سکرين پر واپس جانے کے لئيے  

 سيکنڈس انتطار کرے۔ ۳واپس جانے کے لئيے 

 تھرمل پرنٹر: 



 انسرٹ رول: 

 دی گئ ہدايات کے مطابق پيپر رول کو انسرٹ کريں۔ 

 

 

 

 پيپر رول ڈائيريکشن:

پيپر رول کی سمت کی تصديق کريں۔ سمت غلط ہونے کی  

 صورت ميں کچھ پرنٹ نہيں ہوگا۔

 

 

 پاور اينڈ کميونيکيشں کيبل: 

 

 سيٹنگس اينڈ سفيسيفيکيشن:پرنٹر 

 سيٹنگس درجہ ذيل ہے۔ تھرمل پرنٹرکی 

 ( n 8, 1,19200باڈ ريٹ سيٹنگس : )

 (RS232سيريل پورٹ) 



 mm 80پيپر ويٹت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


