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1 ÚVOD 
WinMates je etiketovací program od společnosti Origin Soft s.r.o., který umoţňuje velké 

mnoţství sofistikovaného nastavení a díky tomu je snadno pouţitelný pro obsluhu, na kterou 

je pak kladeno minimum odpovědnosti a nutných znalostí. 

Program zajišťuje snadnou rozšiřitelnost a přizpůsobení se různorodým poţadavkům 

jednotlivých odběratelů. Flexibilně lze připojovat různé periferie od různých výrobců a tím 

být nezávislým na určitém výrobci čí výrobku. 

WinMates je schopen pracovat s „neomezeným“ počtem PLU kódů, stejně jako 

s neomezeným seznamem odběratelů. 

Program je od samého počátku koncipován pro snadné a intuitivní ovládání, zejména 

prostřednictvím dotykové obrazovky. 

 

2 HW POŢADAVKY 

WinMates je nenáročný program co se týče výpočetního výkonu počítače. Bez problému 

funguje i na pomalejších počítačích se starším operačním systémem Windows 98/XP/WIN 7.  

Minimální konfigurace: 

 Operační paměť – 256MB 

 Pevný disk – 20MB 

 Procesor – Intel Pentium 4 
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3 INSTALACE 

1) Stáhněte si instalační soubor z produktové stránky programu: 

www.winmates.cz/download/WinMatesInstall1_5.zip  

 

2) Rozbalte instalační soubor a spusťte instalaci. (můţe se stát, ţe Vám vyskočí 

varovné okno antivirového programu, ţe se jedná o software od neznámého 

vydavatele – tuto hlášku ignorujte a spusťte instalaci). 

 

 

Obr. 1: Instalační soubor 

 

3) Vyberte jazyk instalace. 

 

Obr. 2: Výběr jazyka 

http://www.winmates.cz/
http://www.winmates.cz/download/WinMatesInstall1_5.zip


 

 

4 

 

 

info@originsoft.cz 

www.winmates.cz 

 

 

4) Poté co vyberete jazyk instalace, se Vám spustí uvítací obrazovka instalace programu. 

 

Obr. 3: Uvítací obrazovka instalace 

 

5) Zvolte si umístění, kam se program nainstaluje (doporučujeme ponechat defaultní 

nastavení). 

 

Obr. 4: Výběr cílového umístění 

 

http://www.winmates.cz/
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6) Nyní si můţete vybrat, zda se má na ploše vytvořit zástupce programu. 

 

 

Obr. 5: Vytvoření zástupce 

 

7) Zahájení instalace (trvá cca 2 minuty) 

 

Obr. 6: Zahájení instalace 

 

http://www.winmates.cz/
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8) Poté co je instalace dokončená, se Vám zobrazí oznámení, zda si přejete spustit 

nainstalovaný program. 

 

Obr. 7: Dokončení instalace 

 

 

  

http://www.winmates.cz/
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4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 
Poté co dokončíte instalaci a spustíte program, budete vyzváni ke vloţení licenčního kódu. 

Tento kód získáte od některého z pracovníků společnosti Origin Soft s.r.o. zasláním 

poţadavku na kontaktní email uvedený pod tlačítky nebo na webu: 

www.winmates.cz/kontakt.html  

Pokud nyní licenční kód nemáte, klikněte na tlačítko OK a vyuţijte 30-ti denní DEMO verzi 

programu WinMates. 

 

Obr. 8: Registrace programu 

 

Spustí se Vám pracovní plocha programu, která je nyní zcela prázdná. Video návody jak 

nastavit program a jak jej naplnit poloţkami najdete na adrese: www.winmates.cz/foto.html  

 

Obr. 9: Úvodní obrazovka po prvním spuštění 

http://www.winmates.cz/
http://www.winmates.cz/kontakt.html
http://www.winmates.cz/foto.html
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5 POPIS PRACOVNÍHO OKNA 
 

 

 

Obr. 10: Popis pracovního okna 

 

 

5.1 Váhy 

Hmotnost lze sledovat aţ ze 3 vah, které mohou být od rozdílného výrobce. Mezi 

jednotlivými váhami lze přepínat pomocí tlačítek nad zobrazovanou hmotností. Tlačítka lze 

libovolně přejmenovat.  

Aktivní váha je zobrazena zeleným podsvícením. V případě ţe se tlačítka pro přepínání 

hmotnosti nezobrazují, je nastavena pouze jedna váha a tedy není mezi čím přepínat. 

 

5.2 Hmotnost 

Dle charakteru je hmotnost barevně rozlišená:  

 Červená – neustálená hmotnost 

 Černá – ustálená hmotnost 

 Modrá – ručně zadaná hmotnost. 

Hmotnost lze načítat z vah nebo zadat manuálně, kdy se na klávesnici zadá hmotnost a stiskne 

se tlačítko „Hmotnost“. V tomto případě se data z váhy ignorují. Pro zpětnou aktivaci váhy je 

nutno zadat ručně nulovou hmotnost: 0 + „Hmotnost“.  

Zobrazení hodnot 

Numerická  

klávesnice 

Přímá PLU 

Kategorie 

Součtové úrovně 

Sekce nastavení Aktuální čas 

Váhy 

Origin Soft s.r.o. www.winmates.cz 

http://www.winmates.cz/
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5.3 Tara 

Pod hmotností se zobrazuje tara jednotlivého balíčku. Taru lze zadat a pouţít třemi způsoby: 

1) Automatická – předmět se poloţí přímo na váhu a stiskne se tlačítko „Tara“. Zváţená 

hmotnost se následně přiřadí do táry. Při tomto způsobu tarování se jedna o sčítanou 

táru (zobrazovaná hmotnost po táře bude rovna nule). 

 

2) Manuální – hmotnostní údaje lze uţivatelsky nastavit, zadáním číselného údaje 

v pravé části na klávesnici a potvrzením tlačítka „Tara“. Lze vyuţít i funkci násobení 

(*), která zadanou taru znásobí. Toho lze vyuţít při tárování několika stejných 

předmětů. 

 

3) Přiřazení k PLU - v tomto případě se stejně jako při manuálním zadání tary nejedná o 

kumulovanou taru. V nastavení lze program donutit automaticky tárovat po kaţdém 

tisku balíčku. 

 

5.4 Šarţe 

Šarţi lze zadat ručně na klávesnici a následně potvrdit tlačítkem „Šarţe“. V nastavení lze 

zapnout kontrolu nulové šarţe a tím potlačit tisk etiket s nulovou šarţí (eliminaci lidského 

faktoru). 

 

5.5 Tisk 

Tlačítkem „Tisk“ lze zakázat či dočasně potlačit tisk etiket: 

 Jedno stisknutí tlačítka „Tisk“ (ţluté písmo) -  dočasně potlačený tisk. První etiketa se 

nevytiskne a kaţdá další ano. Lze vyuţít při automatickém tisku, pro zváţení obalu, 

který je následně tárován.  

 Druhé stisknutí tlačítka „Tisk“ (červené písmo) je tisk zakázán úplně. V tomto reţimu 

se netisknou etikety, ale váhy se započítávají do součtu. Pouţití pokud potřebujete 

převáţit jiţ oštítkované zboţí a vytisknout pouze součtovou etiketu. 

 Opětovné stisknutí tlačítka „Tisk“ (černé písmo) – standardní tisk. Návrat do 

původního nastavení, kdy se tisknou všechny etikety. 

Obr. 11: Nastavení tisku 

 

 

 

Dočasně potlačený tisk - 

vytisknou se všechny etikety, 

kromě první. 

Tisk je zakázán – ţádná etiketa 

se nevytiskne, ale váhy se 

započítávají do součtu. 

Standardní tisk - vytisknou se 

všechny etikety 

http://www.winmates.cz/
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5.6 Limit 

Tlačítko „Limit“ omezuje celkové etiketované mnoţství. Kdy z numerické části je zadáno 

číslo a potvrdí se tlačítkem „Limit“. Program WinMates umoţňuje nastavit několik typů 

limitů: 

1) Kusový – zadá se celočíselné číslo, např. 50 + „Limit“ nastaví limit na 50ks (program 

po padesáti zváţených kusech přestane tisknout etikety). 

 

2) Hmotnostní – zadá se číslo s desetinou čárkou, např. 50,0 + „Limit“ nastaví limit na 

50kg (jakmile váţené zboţí dosáhne hmotnosti 50kg, tak se přestanou tisknout 

etikety).  

 

Limit se deaktivuje stisknutím tlačítka 0 + „Limit“. Aktivní limit se obrazuje červeným 

nápisem pod tlačítkem „Nastavení“.  

Po dosaţení limitu je tisk automaticky zakázán a v editačním řádku, nad numerickou části je 

zobrazeno hlášení o dosaţení limitu. Limit se počítá za první tři součtové úrovně, proto je 

umoţněno tisk přepravkových a paletových štítků. Další dvě součtové úrovně (odběratel, 

celkem) jsou ignorovány.  

Při expedičním modu programu lze nastavit automatickou aktivaci limitu, coţ zajistí přesnější 

měření expedovaného zboţí. Limit musí byt dosaţen či překročen pro potlačení tisku etiket.  

 

5.7 Odběratelé 

Odběratel, kterému je zboţí expedováno či etiketováno se můţe vybrat pomocí rolovacího 

seznamu nebo zadáním čísla na numerické klávesnici a následném stisknutím tlačítka 

„Odběratel“. Zadané číslo je pořadové číslo odběratele v seznamu. Kaţdému odběrateli lze v 

adresáři individuálně nastavit výpis přímých PLU čísel nebo cenovou hladinu. 

 

5.8 Čas 

V pravém horním rohu je zobrazován aktuální systémový čas, který je pouţit pro čas balení a 

výpočet data spotřeby. 

 

5.9 Editační pole 

Pod časem je editační řádek, kde se zobrazuje zadávaný text na klávesnici, nebo informační 

hlášení pro obsluhu např. o neexistenci PLU kódu, aj. 

Název vybraného výrobku je zobrazován nad tímto editačním řádkem, aby nedošlo ke 

smazání zadáním jiného údaje v editačním řádku. 

http://www.winmates.cz/
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5.10 Klávesnice 

Klávesnice slouţí pro vkládání číselných hodnot. Při překlepu lze údaje smazat pomoci 

tlačítka „CL“.  

Někdy je nutno rozlišovat výrobky pomocí znaků abecedy, proto je moţno stiskem tlačítka 

“abc” změnit klávesy 0..9 na předem nastavené písmena abecedy. 

Tlačítko „*” určuje, kolikrát se následně zvolená etiketa vytiskne. Při mnoţství větší jak 1 se 

pro přehlednost zobrazí před symbolem *.  

 

Takto zadaný počet etiket lze neustále měnit, dokud není etiketa vytištěna. Poté se počet 

automaticky nastaví na 1. 

Pokud byl symbol „*” stisknut dvakrát po sobě (nezaleţí na rychlosti). Pak se takto zadané 

mnoţství povaţuje za konstantní mnoţství tištěných etiket a proto se i po tisku nenastaví zpět 

na 1. Poznáme to podle toho, ţe text je červený. 

 

Znak „-„ slouţí pro vkládání přímých funkcí. Při vyvolání funkce je její název zobrazen 

v místě, kde se zobrazuje název PLU. Aktuální hodnota se zobrazí v editačním řádku a lze ji 

měnit. Červeně znázorňovaný text symbolizuje editaci, kterou je vţdy potvrdit klávesou PLU. 

Po změně a následném potvrzení je opětovně zobrazen název PLU, který byl zvolen před 

vyvoláním přímé funkce a v editačním řádku jsou zobrazena (černou barvou) právě nastavená 

data.  

V případě spatného formátu dat, je akceptována původní hodnota. Při změně je zvolen 

přepisovací reţim a tečka můţe být nahrazena čárkou, oprava špatně zadaného znaku lze 

pomocí klávesy CL. Vymazání následujícího znaku lze pomocí klávesy minus (-). Změněné 

údaje jsou pouze v paměti programu, takţe se neovlivňují programy navzájem, ale také 

zvolené změny nejsou trvalé a opětovně jsou modifikovány při volbě PLU. 

V případě pouţívání autorizace obsluhy jdou jednotlivé funkce podmíněny nastavením práv 

pro kaţdou operaci. 

Funkce 

- 1 PLU: aktuální čas 

- 2 PLU: aktuální datum 

- 3 PLU: trvanlivost 

- 4 PLU: cena 

- 5 PLU: typ datumu 

http://www.winmates.cz/
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5.11 Přímá PLU 

V levé části je několik záloţek s přednastavenými přímými PLU kódy, pro usnadnění a 

zrychlení  obsluhy. Tento seznam je modifikovatelný v závislosti na odběrateli či nastavení. 

Jednotlivé listy lze libovolně přidat nebo přejmenovat v „Nastavení“ – „Přímá PLU“.  

Jak jiţ bylo uvedeno, kaţdý uţivatel nebo odběratel muţe mít definovanou naprosto odlišnou 

klávesnici přímých PLU čísel. V případě, ţe odběratel nemá definovanou ţádnou klávesnici, 

automaticky se bere klávesnice přímých PLU z nastavení.  

Na tlačítkách lze zobrazovat název PLU, zkratku, číslo PLU a cenu. 

 

5.12 Opakování tisku 

Tlačítkem Tisk, lze zopakovat poslední tištenou etiketu, bez ohledu o jakou součtovou úroveň 

se jedná, případně zda se její předcházející tisk zdařil. 

 

5.13 Příjem/výdej 

Tlačítko „Příjem / Výdej“ signalizuje o směru pohybu zboţí. Veškeré informace nejsou nijak 

shromaţďovány či sumarizovány, jedna se o jednoduchý příznak, jednotlivé přehledy příjmů 

či výdejů nejsou součásti etiketovacího programu. 

 

5.14 Součtové úrovně 

Kaţdá součtová úroveň můţe mít jinak definovanou etiketu v závislosti na poţadovaných 

datech čí rozměrech. Pro tisk vyšších součtových úrovní je nutno uzavřít všechny niţší např. 

pro tisk paletové etikety musí být vytištěna etiketa pro karton a tím se veškeré součtové údaje 

přiřadí do palety. Tisk etikety lze podmínit nutností zadání šarţe či přihlášení obsluhy. Lze 

tisknout více etiket najednou viz. Násobnost (*). 

Při kaţdém tisku balíčku nebo přepravky je současně s etiketou tištěn váţní lístek (dodací list) 

na bankovní tiskárně. Na kaţdý váţní lístek lze vytisknout libovolné grafické logo nebo 

definovat hlavičku. Kaţdý záznam obsahuje pořadově číslo váţení, počet kusů, název, 

hmotnost, tara. Na závěr jsou tisknuty sumární informace o počtu kusů, hmotnosti, jméno 

přihlášené obsluhy a předem definované zápatí.  

Pro dva stavy (příjem / výdej) jsou odlišně definované záhlaví a zápatí. Po tisku váţního 

lístku je automaticky odstřiţen. 

 

 

http://www.winmates.cz/


 

 

13 

 

 

info@originsoft.cz 

www.winmates.cz 

 

6 ADRESÁŘ 
WinMates umoţnuje evidovat jednotlivé údaje o výrobcích, odběratelích nebo obsluze. 

Kliknutím na tlačítko „Adresář“ se zobrazí následující podokno. 

 

Obr. 12: Adresář 

 

Tab. 1: Význam jednotlivých políček 

Políčko Popis 

PLU Číslo, pod kterým je výrobek identifikován v programu. 

EAN Čtyřmístné číslo vkládající se do tištěného EAN13. 

Název Název výrobku. 

Sloţení Sloţení výrobku. Není omezeno počtem řádků ani délkou popisu. 

Cena Cena za kg. 

Spotřeba Počet dnu od data balení do data spotřeby etiketovaného produktu. 

Tara Pro odečtení z naváţené hrubé hmotnosti. 

Balíček Etiketa, která je preferována pro daný výrobek a určená na balíček. 

Karton Etiketa, která je preferována pro daný výrobek a určená na karton. 

Paleta Etiketa, která je preferována pro daný výrobek a určená na paletu. 

HLimit Maximální hmotnost, jenţ nesmí jednotlivý balíček překročit. 

http://www.winmates.cz/
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DLimit 

Minimální hmotnost, jenţ musí jednotlivý balíček váţit pro tisk etikety. 

(HLimit=DLimit=0 – jsou limity ignorovány) 

 

Ref. hmotnost Referenční hmotnost pro počítání kusů. 

Ks/kg 

Určuje počet/kg balíčků v kartonu respektive počet kartonu na paletě. Při 

automatickém etiketování (tisk po ustálení) a dosaţení nastavených hodnot 

jsou automaticky tištěny součtové etikety. Pro kusový limit se zadá 

celočíselná hodnota a pro hmotnostní limit je nutno zadat číslo s desetinou 

tečkou. 

EAN karton 
Na součtové etikety muţe být poţadováno odběratelem jiný EAN kód neţ 

na balíček. Toto číslo je většinou pouţíváno u EAN128. 

 

Nový záznam 

Po pečlivém vyplnění formuláře, lze takto zadaný výrobek vloţit do seznamu pomocí tlačítka 

„Přidat“. Pokud PLU kód neexistuje, tak je výrobek vloţen jako další (nový) záznam jinak je 

nahrazen stávající.  

Změna záznamu 

Pro změnu záznamu stačí kliknout na poţadovaný výrobek, čímţ se jednotlivé údaje dosadí 

do jednotlivých poliček a zpřístupní editaci. Po následné opravě a stisku tlačítka „Změnit“ se 

daný záznam nahradí (v případě stejného PLU kódu), jinak je vloţen jako další (nový) 

záznam.  

Smazání záznamu 

Výrobek se dá smazat tak, ţe se nejdříve daný výrobek identifikuje např. výběrem ze seznamu 

výrobků a stiskem tlačítka „Odebrat“.  

Stejným způsobem se pracuje i přidáním, úpravou nebo smazáním ODBĚRATELE nebo 

OBSLUHY. 

  

http://www.winmates.cz/
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7 NASTAVENÍ 
Etiketovací software WinMates je jednoduše nastavitelný program, který díky širokému 

spektru modifikace vyhoví i nejnáročnějším podmínkám. 

Program je defaultně nastaven tak, ţe vyhovuje poţadavkům 90% provozoven, bez nutnosti 

dalšího nastavení. 

7.1 Obecné nastavení 

V sekci „Obecné“ se provádí základní nastavení, kde se programu sdělí, COM porty na 

kterém jsou připojeny jednotlivé váhy, snímače čipových karet a skener, o jaký typ se jedná, 

jaká je přenosová rychlost. Můţeme si zde jednotlivé váhy dle libosti pojmenovat, zvolit si 

kódování, SSCC kód a jazyk programu (nyní lze vybrat z CZ, SK a EN jazykové lokace). 

 

Obr. 13: Obecné nastavení 

 

Ve spodní části si lze zvolit, jaká etiketa se má tisknout pro jednotlivé úrovně v případě, ţe je 

preferovaný formát etikety ignorován či není ţádný nastaven jako preferovaný. Zde lze 

nastavit automatický mód pro tisk etikety, tj. po předchozím projití váhy nulou či změna váhy 

o nastavený rozdíl a ustálení se vytiskne automaticky etiketa.  

V sekci „Zabezpečení“ lze nastavit heslo pro přístup do „Nastaveni“ a „Adresáře“ výrobku a 

odběratelů.  
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Pomocí tlačítka „Tisk nastavení“ lze vyvolat dialog pro zadaní záhlaví a zápatí pro váţní 

lístek pro oba reţimy (příjem / výdej). Můţeme zde rovněţ vloţit grafické logo a poměr tisku 

loga. Lze ovlivnit, zda se začne tisknout váţní lístek uţ od balíčku nebo aţ od kartonu. 

Pomocí tlačítka Čeština lze nastavit českou znakovou sadu v tiskárně. 

 

Obr. 14: Vloţení loga na etikety 

 

Stiskem tlačítka „Editor etiket“ se spustí editační nástroj pro vytváření a úpravu etiket. 

 

Obr. 15: Editor etiket - návrh etikety 
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7.2 Přímá PLU 

Na kartě „Přímá PLU“ se vytváří a nastavují kategorie výrobků a přiřazují se PLU kódy 

jednotlivým výrobkům. 

Můţeme si zde zatrhnout, zda chceme na „Hlavním okně“ programu vidět zkratky, cenu nebo 

PLU kód.  Počet kategorií není nikterak omezen. 

 

Obr. 16: Vloţení přímých PLU 

7.3 Ostatní nastavení 

Na kartě „Ostatní nastavení“ lze zatrhnout celou řadu dílčích nastavení, jejichţ význam je 

patrný z názvu. Proto není nutné tyto volby dále popisovat. 

 

Obr. 17: Ostatní nastavení 
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7.4 Odběratelé 

Zde si můţeme nastavit, zda chceme odběratelé vyhledávat dle čísla nebo přímou volbou 

 

7.5 Systém 

Na této kartě se nastavují cesty do sloţek, ze kterých se načítají data do programu. Jedná se 

například o šablony etiket, popis proměných atd. 

 

Obr. 18: Nastavení zdrojových adresářů 

 

7.6 Proměnné pro tisk 

Zde se dají vytvořit nové proměnné, které se následně dají pouţít při vytváření a editaci etiket 

v pravem sloupci Editoru etiket. 

 

 

 

 

  

Nastavení Editor etiket - proměnné 

Obr. 19: Nastavení proměnné pro tisk 
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7.7 Speciální nastavení 

Jako speciální nastavení je moţno nastavit např. automatický tisk po ustálení, kontrolu limitu 

dle skutečné hmotnosti nebo maximální počet balíčků. 

Dále si zde můţeme přejmenovat připojené tiskárny na více přijatelný název například podle 

jejich umístění. 

 

Obr. 20: Speciální nastavení 
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8 ŘÍDÍCÍ AUTOMAT 
WinMates lze pouţít i pro zcela automatizované provozy. V nastavení lze zvolit, na jakém 

COM portu je automat připojen, dále jde zvolit počet vyhazovačů a hmotnostní limit 

s procentuální odchylkou. 

Po nastavení COM portu se na hlavním formuláři zobrazí na poslední záloţce přímých PLU. 

 

Obr. 21: Vloţení řídícího automatu 

Popis:  

Podle počtu vyhazovačů se vytvoří daný počet grafických prvků. Zleva je číslo postu, kdy 

číslo je chápané směrem od začátku dopravníku tj. od tiskárny. Kaţdý vyhazovací post si 

pamatuje, kolik kusů doposud zařadil do příslušné krabice s daným počtem.  

Následuje signalizace (zelenou čí červenou) kontrolkou, zda post je či není pouţíván tj. zda je 

poţadovaný limit dovršen. Tlačítkem „Tisk“ lze vytisknout součtovou etiketu s přesně 

zjištěnými hodnotami. Poslední grafický prouţek zobrazuje procentuální naplnění 

poţadovaného limitu 0-100%. 

Ve spodní části automatu jsou signalizovány vstupní a výstupní stavy. Vstupy: 1-4 jsou 

optické čidla před kaţdým vyhazovačem (rozsvícená kontrolka signalizuje přítomnost 

výrobku v zorném poli optického čidla). Tlačítka 1-4 jsou tlačítka, kterými lze říct programu, 

1 

1 

2 

2 
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ţe daný post je moţno opět pouţívat pokud byl dosaţen limit nebo je nutno dosud 

nashromáţděné výrobky přerozdělit neboť limit nelze dlouhodobě dosáhnout.  

Čidla 1,2 jsou optické čidla před vahou a za váhou, zajišťující co nejrychlejší přísun výrobků 

na váhu. Kontrolka tisku signalizuje průběh tisku a poslední kontrolka určuje chybu tiskárny. 

Výstupní signály jsou označeny zelenou barvou a lze je ovládat stiskem a tím nasimulovat 

poţadovanou událost.  

První 4 kontrolky ovládaní vyhazovače číslované od začátku dopravníku. Další 4 signalizují 

rozsvícení majáčku při dovršení limitu. Následují tři motory (podávací, váţící a vyřazovací). 

Poslední dioda je pro aplikování připravené etikety na aplikační hlavě za tiskárnou. Tlačítkem 

START respektive STOP se jednorázově zapnou respektive vypnou všechny dopravníky. 

Tlačítkem „Vyhazovače“ se simuluje dovršení všech vyhazovacích postů, čímţ je docíleno 

vypnutí vyhazovačů a lze pouze etiketovat bez třídění.  

Poslední údaj ve spodní části znázorňuje maximální a minimální hmotnost krabice, dle 

nastavení limitů.  

 

8.1 Popis pouţití  

Po startu se roztočí všechny motory dopravníků. Při podaní výrobku na váhu a přiblíţení 

následujícího k váze je vypnut podávací dopravník. Po opuštění výrobku se generuje etiketa, 

je odesílána na tiskárnu a současně je zapnut podávací dopravník pro nataţení čekajícího 

výrobku na váhu. Výrobek, který opustil váhu je přesunut pod aplikační hlavu u tiskárny, kde 

je aplikována etiketa a výrobek je programově přiřazen do volného (preferovaného postu pro 

vyřazení).  

Všem vyhazovačům před tímto postem je řečeno, aby tento výrobek propustil proto je velmi 

důleţitě nezasahovat jakýmkoliv přemetem v cestě výrobku a tím zmást celý systém. 

Preferovaný vyhazovač je určen programem a po navršení tohoto postu se posunu o jeden 

vyhazovač vlevo, bez ohledu zda ty vpravo jsou volené a připraveny pro vloţení balíčků. Tím 

je zajištěno rovnoměrné opotřebení mechanických části vyhazovačů.  

Při aplikováni etikety na výrobek, který je poslední do dovršení limitu program jiţ signalizuje, 

ţe post je plný a nelze jej pouţívat, ale světelná signalizace u krabice a ve spodní části 

automatu se rozsvítí aţ po vyřazení výrobku. Tím je zajištěno korektní signalizace dosaţení 

limitu a eliminace výměny krabice přičemţ poslední výrobek pro dosaţení limitu je ještě na 

vyhazovacím dopravníku. 
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