
Робота з вагою KAFKA SQ-S 
 

Настройка дати та часу: 

Потрібно приєднати друкарку до комп’ютера до послідовного порту СОМх 

(RS-232C), ввійти в режим MS-DOS і набрати наступний код (текст): 

 

MODE COMx:9600,N,8,1[ENTER] 

COPY CON COMx[ENTER] 

Tyy;mm;dd;hh;tt;ss[ENTER] 

[CTRL-Z][ENTER] 

 

Після цього друкарка повинна видрукувати встановлені дату й час. 

 

Де х – номер СОМ порту підключення друкарки. 

[*******] – натиск відповідних клавіш. 

yy – рік у двох цифрах. 

mm - місяць у двох цифрах. 

dd - день у двох цифрах. 

hh - година у двох цифрах. 

tt - хвилини у двох цифрах. 

ss - секунди у двох цифрах. 

 

Настройка параметрів ваги 

 

Під рулоном паперу всередині друкарки знаходиться 8-ми контактний 

перемикач. Кожен контакт (перемикач) може приймати 2 значення: увімкнено 

(on) та вимкнено (off). Призначення перемикачів: 

SW7: 

on – друк високої якості; 

off – друк низької якості. 

 

Всі інші перемикачі залежать від стану перемикача SW8. 

 SW – on: 

SW1 SW2 Вид друкарки 

off off Radwag 

on off A&D 

 

SW3 – зарезервовано; 

SW4 – нумерація зважувань; 

SW5 – друк дати та часу; 

SW6 – ведення статистики; 

 

 SW – off: 

SW1 SW2 Швидкість бод/сек. 

off off 9600 

on off 4800 

off on 2400 

on on 1200 

 

SW3 – on: 8 біт даних, off: 7 біт даних; 

SW4 – on: біт парності передається, off: біт парності не передається; 

SW5 – on: парність even, off: парність odd; 

SW6 – on: 88-ім символів у лінії. 

 



Робота з друкаркою 

 

 
 

Після того, як вибраний режим роботи із веденням статистики і всіх інші на 

лаштування виконані вірно, друкарка готова до роботи. За звичай ваги 

налаштовані таким чином, щоб при стабілізації маси видавати дані 

автоматично, чи по натисканню на кнопку PRINT на вазі. Але якщо вага не 

налаштована відповідним чином, то можна використовувати кнопку PRINT і на 

самій друкарці, при цьому вага бере миттєві значення ваги, так що потрібно 

бути уважним, при використанні цієї функції. 

Після надходження першої маси з ваги, друкарка друкує текучу дату і 

перший запис. Поля записів відповідні: 

1 – № зважування; 

2 – час зважування; 

3 – отримана маса зважування; 

4 – позначка одинці вимірювання. 

Призначення клавіш друкарки: 

PRINT – отримання миттєвих значень з ваги; 

LF – протяжка паперу на одну стрічку. 

Користуючись комбінацією цих клавіш можна отримати слідуючи дії: 

PRINT (натискати більше 2-ох сек.) – авто тест та пояснення меню на 

польській мові; 

PRINT + LF (утримуючи PRINT натиснути LF) – відміна останнього 

зважування для статистики; 

LF + PRINT (утримуючи LF натиснути PRINT) – меню вибору функцій: 

 PRINT – друк звіту; 

 PRINT + LF (утримуючи PRINT натиснути LF) – обнуління всіх 

лічильників і початок нової серії зважувань; 

 LF + PRINT (утримуючи LF натиснути PRINT) – продовження роботи 

програми. 

Вид статистичного звіту: 

n – кількість зважувань; 

sum x – сума всі зважувань; 
x  –  середнє значення; 

s – стандартне відхилення; 

srel – коефіцієнт варіації; 

min – мінімальне зважування; 

max – максимальне зважування 

R – різниця між мінімальним і максимальним зважуваннями. 
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