
BIZERBA BC II 100 (= BC II 115) VAA’AN TUOTTEEN PER USTAMINEN  
  
 
Vaa’an PLU tuotemuistien käsittely, eli tuotteiden perustaminen, hinnanmuutokset ym. tehdään seuraavalla 
tavalla. Paina ”Mod” sekä sen jälkeen ”110” (mustat painikkeet) ja sitten paina enter (” ”), (ei vanhat  mallit) 

Näytössä näkyy esimerkiksi ” PR 110 000001”, joka tarkoittaa tuotenäppäintä Nro 1.  Ohjelmoitaessa käytä 
84 painikkeen perusnäppäimistöä , eli nosta 24 painikkeen kansi auki, jos haluat muokata/perustaa 
tuotteen näppäimeen Nro 3 niin näppäile ”000003”.  Paina enter (” ”). Näytössä näkyy ”Pr 110 01, eli 
olemme perustamassa tuotetta näppäimeen (muistipaikkaan) Nro 3 ja alivalikossa Nro 1 (kilohinta). 
 
Alivalikot tuotteen/ PLU:n ohjelmointikohdassa 110 ovat seuraavat: 
 Nro 01 Hinnanmuutos 
 Nro 02 Hintaryhmä (laitetaan aina 1) 

Nro 03 Taara 
Nro 04 Säilyvyys-/ myyntiaika (esim. 007 on 7 päivää, enintään 899 pv.) 
Nro 05 Viivakoodi / PLU (esim. 001001234000 EAN=20 /hinta ja PLU=1234) 
 (00200XXXX0000 EAN=23/ paino ja 00300XXXX0000 EAN=28 /hinta) 
Nro 10 Tuotenimi 

 
Hinnanmuutos  kun haluttu PLU muistipaikka on valittu kuten yllä (Nro 3) ja näytössä näkyy ”Pr 110 01” 
niin paina ” ”.  
Näytössä näkyy ”Pr 110 01 0000,00” (tai vanha hinta). Näppäile uusi hinta ja paina ” ”. Näytössä näkyy 

nyt ” Pr 110 02” jota ei käsitellä (on aina 1). Siirry alas nuolella ” ” 
jos haluat tehdä muita muutoksia PLU muistipaikassa, esimerkiksi kohtaan ”Pr 110 03”, 
mistä löytyy muistipaikan taara-arvo (esim. poistaarattu rasia tai lautanen) tai poistu ohjelmointitilasta 
painamalla ”Mod” painiketta. 
 
Taara on kohdassa ”Pr 110 03”. Paina ” ”, niin näytössä näkyy taara-arvo grammoina.  
”Pr 110 03 0,000”. Jos esimerkiksi halutaan taarata pois 120g painava lautanen, niin näppäilet 120 ja 
painat ” ”. Palaa normaalinäyttöön ”Mode” painikkeella. Vaa’an näytössä  näkyy nyt vasemmalla 
nettopaino, seuraavaksi taara-arvo ja sitten kilohinta ja oikealla loppuhinta. Etiketillä  näkyy kilohinta, 
nettopaino €/kg sekä loppuhinta. 
 
Tuotenimi on kohdassa ”Pr 110 10”. Paina ” ”, niin näytössä näkyy esim. 
”Pr 110 10 C481 L1 H5” josta ”C481” kertoo jäljellä olevista merkkien määrästä 
(kirjaimet ja numerot) ja H5 tarkoittaa kirjasinkokoa. Huom. älä käytä H5 isompaa fonttia ! 
L1 tarkoittaa tuotenimiriviä yksi. Siirry seuraavalle tekstiriville painikkeella ”CR” (”45”)  
Huomioi, että lyhyellä etiketillä on tilaa vain yhd elle tuotenimiriville. 
Jos PLU muistipaikassa ei ole tuotetekstiä, eikä kirjasinkokoa (H_ _) niin merkkimäärä on C500. Poistat 
vanhat merkit C painikkeella kunnes näytössä on C500. 
Valitse nyt kirjasinkoko  painamalla ja pitämällä ”Ctrl” ja painamalla sitten numeronäppäimistön (mustaa) 
nollapainiketta ”0”. Näytössä näkyy nyt ” H1 _ _ _ ”  
Näppäile ”5” ja paina ” ”. Näytössä näkyy nyt ”C497 L1 H5”. 
Voit nyt aloittaa tekstin syöttämisen. Tekstiä syötettäessä kirjaimet eivät näy vanhoissa vaaoissa, 
uudemmissa on 2-rivinen näyttö, jossa teksti näkyy (alkaen CE11 merkityissä).  
Isot kirjaimet näppäilet pitämällä painettuna numeronäppäimistön alareunassa olevaa nuolipainiketta ” ” 
sillä aikaa kun näppäilet haluttua kirjainta. 
Välilyönnit näppäillään ”Sp” painikkeella (painike ”44”). Syötön jälkeen vahvista paina ” ” ja poistu 
painikkeella ”Mod” 
 
Huom. Joidenkin syöttöjen jälkeen vasta toinen etikettitulostus tulostaa kaikki muutokset. 
 
Vaa’an käyttö:  Aseta tuote vaa’alle, paina tuotepainiketta. Vaaka tulostaa etiketin.  
Voit vain tulostaa yhden etiketin per punnitus, sen jälkeen on nostettava tuote vaa’alta ja laitettava uusi 
tuote vaa’alle (tai sama tuote uudelleen). 
 
Liikenimi  on kohdassa ”Pr 201 01”, eli näppäile ”Mod” sekä sen jälkeen ”201” (mustat painikkeet) ja paina 
” ”, sitten toimi kuten kohdassa Tuotenimi. 


