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Do poprawnej współpracy programu z komputerem naleŜy skonfigurować wagę (numer IP 
lub numer wagi i parametry transmisji) i program. 
Instrukcja ta zawiera minimum informacji, koniecznych  do zaprogramowania wagi. Do 
pierwszego uruchomienia wagi konieczne jest skonfigurowanie w RMS: STRUKTURY, 
ARTYKUŁU, PRZYPISANIE WAG i  DANE SEKCJI. Reszta konfiguracji jest dowolna i 
jest uzupełniana przez operatora w zaleŜności od potrzeb.  
 
Hasło i uŜytkownik do obsługi RMS to "dibal" 
Przy pierwszym uruchomieniu RMS naleŜy wybrać język polski. NaleŜy ponownie 
uruchomić program.  
 

UTWORZENIE STRUKTURY 
Po zainstalowaniu programu Dibal RMS naleŜy ustawić parametry transmisji, sklepy, sekcje 
itd. do poprawnej komunikacji.  
Wejść do menu Do wagi/STRUKTURA (Otworzy się okno z: Sklep, Sekcja, Rodzina, 
Podrodzina, Artykuł)  
SKLEP 
W zakładce Dane nazwać SKLEP (np. "SKLEP"). W zakładce połączenia wybrać RS232 lub 
Ethernet 

- RS232: COM1(2), 9600, 8, Równy 
- Ethernet: TCP 



 
SEKCJA 
W zakładce Sekcja nazwać sekcję (np. "OWOCE"). 



PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW  
Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest wprowadzenie przynajmniej jednego artykułu.  
Wejść do menu Do wagi/Artykuły/według kodów 

 
Wprowadzić kod towaru, jego nazwę i cenę sprzedaŜy. Dodatkowo moŜna wprowadzić Typ 
WAśONY/SZTUKI, datę waŜności lub ilość dni waŜności, kod bezpośredni (klawisz 
szybkiej obsługi) i format etykiety. MoŜna teŜ powiązać towar ze Składnikami. Pozostałe 
opisy nie są waŜne. 
Wejść ponownie w menu Do wagi/SKLEPY/Struktura i przypisać Rodzinę, podrodzinę i 
artykuł. 
 



PRZYPISANIE WAG 
Wejść w menu Do wagi/Przypisanie wag i wybrać wagę do komunikacji. NaleŜy wybrać 
dany typ wagi i jej numer a dla połączeń ethernetowych wybrać numer IP.  

 



DANE SEKCJI 

 
Wejść w menu Do wagi/Dane działów/konfiguracja.  
W konfiguracji sekcji wag naleŜy ustawić: 
Początek dnia: 

- Paragon/Etykieta= 5 
- Format EAN2=maska kodu kreskowego (np 28CCCCQHHHHH) 
- Format EAN13= 3.  

 
Linie paragonu: wprowadzić teksty dla nagłówków (gdy zaprogramowany na etykiecie) 
 
Formaty: 
Przypisanie formatu etykiety do numeru etykiety w wadze.  
 
 
 
WYSŁANIE DANYCH DO WAGI  
Wejść w menu Do wagi/operacje z wagami i wybrać Sklep/Sekcje/wagi i w zaleŜności od 
potrzeby wybrać początek dnia (aktualizacja danych) lub uruchomienie wagi (przesłanie 
wszystkich danych).  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMOWANIE ETYKIETY 
Do wagi/Formaty etykiet. Przy pierwszym programowaniu naleŜy nazwać etykietę i podać jej 
rozmiary. Klawisz Przeglądanie wprowadza w opcję graficznego projektowania etykiety.  

 
 
 
ŚCIĄGANIE DANYCH Z WAGI  
Program RMS umoŜliwia ściąganie danych z wagi o ponowne programowanie. Odbywa się to 
poprzez bramkę LBS. Komunikacja przez LBS odbywa się poprzez złącze 6 pinowe (kabel 
BK5478) i uprzednim zablokowaniu wagi [ * F 0 7 9 0 - ].  

1. Wejść w menu LBS/Importować Dane do bazy danych  
2. Wybrać model uŜywanej wagi, wybrać numer portu COM do którego podłączona jest 

waga i wcisnąć klawisz [Odbierz]. 
3. Po odebraniu danych utworzy się nowy plik. NaleŜy go wybrać i nacisnąć klawisz 

[Importować dane do RMS] 



 
 
4. Pojawi się okno [Importownie LBS lub RMS]. NaleŜy określić Sklep, Sekcje, model 

wagi i jej numer do którego mają być importowane dane. Następnie naleŜy wybrać 
dane, które chcemy importować (np. artykuły, formaty itp).  

5. Wskazać ścieŜkę do katalogu, w którym dane mają być zapisane. Powinien to być 
nowy katalog utworzony w katalogu RMS. Zatwierdzić klawiszem [Wprowadzenie] 

 



 
 
Po poprawnym zaimportowaniu danych moŜna dane dowolnie edytować w programie 
RMS. RMS widzi te dane jako podłączenie do bazy danych i kaŜdorazowo po 
uruchomieniu programu naleŜy łączyć się z bazą danych, aby z nich korzystać. MoŜna 
ewentualnie skopiować plik z utworzoną bazą danych do katalogu głównego RMS, 
zamieniając istniejący tam plik Dibal.mdb 


