Anslu tn in g av U12 7 v åg in stru m en t till U B I p rinter sam t program m ering m m .

Inkoppling:
Instrument
25p D -sub U1 27 m ale
15p D-sub U127 fem

Datum:941130 B01690S 1(1)
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Inställning:
Kom m unik ations para m etrar hos UB I 201: 2400 bp s, 7 bitar, ingen paritet, 1 stoppbit.
Kom munikationsparametrar hos U127: 2400 bps, 8 bitar, ingen paritet, 1 stoppbit. (Cs 7:1). Se B01030
Teckensträng från U127 (ASC II): Starttecken "+", sluttecken "CR " (ASCII 0C he x), därem ellan fem siffror vikt, varav
två decimaler. Protokoll: (Cs 13:4 alt Cs 6:4). Obs Endast en port får sättas till 4.
Med elvärdesbildning görs av printer.
Program: UBI Kartong ver 1.01.
Programm et levereras m ed UB I printern. Det använ ds för programm ering av register och etikettlayout och körs på
PC under Microsoft® W indows™.
Mellan PC och printerns "uart1:" port används m edlevererad RS 232 ka bel (9p - 25p).
Inställningar i valet "PR INT ER ":
Vågtyp: U127 2 dec.
Automatik: AV
Antal dec imaler: 2
Fö r övriga fu nk tion er hänvisas till: U BI K arton g R egiste rstödsm anual.
Artikelregister samt layout lagras i (laddas till) printer.
Bugg: "é" går e j att sk riva ut, fö rslagsvis a nvänds vanligt "e" + "'".
Etikettlayout:
Sk apas i vale t Layout. Sparas som fil.
Kundspecifikt Kartong:
SM -Inredning sk all ha D UN kod vid va len streck kodstyp och strec kk ods innehåll i Layou t.
Fält i artikelregister:
Artikelnumm er

nn

Fullständigt artikelnumm er

xxxxnn

EAN num mer
Artikelbenämning 1
Etikettlayout

nn
ABC
DEF

nn = k ortnu m m er, 0 till 99. (Vis sa äldre EA N tillstå nd tillåte r 3 s iffror dvs 0
- 999 .)
xxxx är leve rantö rsnum m erde len i variabelm åttkode n. (4 sista av 6). nn
enligt ovan m en 00 - 99 . (Äldre , 000 - 999 .)
Enligt ovan 00 - 99 (00 0 - 99 9.)
Benäm ning. (Stora bok stäver för SM inredning.)
Val av layoutfilen, som skall användas.

Välj layouter för Sub-total och G rand-total i valet Printer inställningar sam t EAN k oder.
UBI skrivare med programmet Printerpall för SM-inredning.
Används m ed T elxon PT C9 60, hand dato r och strec kk ods läsare, för att skriva ut och summ era vikter på streckkoder
enligt Kartong ovan, tex m indre paket på p allar.
Programm et UBI PC Etikett Posten 3.0A används för att skapa och ladda ner register till skrivaren.
För att kom ma in i programm et krävs lösenord: 184142.
Adressregister skall användas.
Det fullständiga artikelnumret (6 siffror) matas in på Adress.
Artikelbenämning matas in på rad 5.
Om fast vikt önskas i stället för streckodens, matas den in på rad 4.
Komm unikationsparametrar hos PC: Port2 9600 bps, 7 bitar, ingen paritet, 2 stoppbit, RTS ON, XON/XOFF.
Öv rigt se m anu al PC Etike tt
Anslu tning ar:
Kabel PC till Printer: UBI 1-975580-05
Kabel PC till PTC960: UBI N-262112-00
Övrigt se leveransdokument UBI N-979165-00
Nedladdning av fil från PC till PTC960:
Nedladdningsprogrammet PCT COS.EXE laddar filen (941219 kallad 980289.HEX) till handdatorn.
Val i PC: 4,I,X,2,NEJ,ENTER, FIL1 980289.HEX, YES
Val i PTC: 65>
Övrigt se dokument TELXO N Operating System
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