
1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda,
pressione botão          ou          e selecione a opção 11 para configurar o tipo
de cartão
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione           ou           para selecionar 00 ou 01 dependendo do tipo do
cartão ponto
     01 - cartão ponto semanal 
     00 -  cartão ponto mensal
     A. se 01 – cartão ponto semanal é escolhido. O visor irá se adequar para a definição
          de dias de semana  
     B. Pressione          ou           para selecionar quantos dias o funcionário irá trabalhar
         (para configuração de cartão semanal somente)
4. Pressione botão ENTER para confirmar
5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

*Grupo: perfil criado pelo usuário para realização de alguma ação, em algum determinado horário especificado.

05. Configurar Posição  e Tamanho da Impressora

Configurações

01. Configurar Ano

Manual de Instruções

RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda,
e através do botão          ou          selecione a opção 01 para configurar o ano;
2. Aperte o botão ENTER
3. Pressione          ou          para selecionar o ano desejado
4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu
passará para 02
5. Caso ainda deseje alterar o ano repita os passos acima ou  deslize o botão [SETUP] para 
a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

04. Configurar Horário de Reposicionamento do Cartão
1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda ,
pressione botão          ou           e selecione a opção 04 para configurar o horário de
reposicionamento do cartão; Pressione o botão ENTER
2. Pressione           ou          para selecionar a hora  desejada (padrão inicial em 00:00)
3. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
4. Pressione           ou           para ajustar os minutos
5. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu
passará para 05
6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

09. Configurar Horário de Verão
1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda ,
pressione botão           ou           e selecione a opção 09 para configurar o horário
de verão
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione           ou           para selecionar o Início do mês para o horário de verão
4. Pressione botão ENTER para confirmar a escolha do mês
5. Pressione           ou           para ajustar o dia inicial do horário de verão
6. Pressione ENTER para confirmar a escolha do dia
7. Pressione           ou           para ajustar a hora Inicial do horário de verão
8. Mostra quando será o fim do horário de verão
9. Pressione           ou           para ajustar o mês que será o término do  horário
de verão
10. Pressione ENTER  para confirmar o mês que terminará o horário de verão
11. Pressione           ou           para ajustar o dia que será o termino do  horário
de verão
12. Pressione ENTER para confirmar configurações
13. Pressione           ou           para ajustar a hora que será o termino do  horário
de verão
14. Pressione ENTER para confirmar o horário e a opção do menu passará
para 10
16. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste
OBS: No momento do horário de verão será automaticamente avançado uma hora e no final   o horário irá 
retroceder uma hora. Para não ter horário de verão, defina o mês para 00.

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda,
pressione botão           ou           e selecione a opção 05, para configurar a posição
e o tamanho da impressão; Prescione o botão ENTER
2. Pressione           ou           para selecionar a posição da impressão vertical desejada
* O número está entre 00~15. À medida que o número vai aumentando, a posição da impressão
deslocará para parte superior

3. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste a posição vertical
4. Pressione           ou           para ajustar a posição de impressão horizontal desejada
* O número esta entre 00~15. À medida que o número é aumentando, a posição
  de impressão deslocará para direita

5.  Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste da posição horizontal
6.  Pressione          ou           para ajustar o tamanho do caracter da impressão
7. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 06
7. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

06. Configuração de Auto Detecção de Quinzena do Cartão Ponto
1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda,
pressione botão           ou           e selecione a opção 06, com o objetivo de configurar
a autodetecção do cartão ponto
2. Pressione o botão ENTER para ir as configurações
3.  Pressione           ou           podendo ajustar entre  00 - 01
* 00 –  Ativa a auto detecção da quinzena do cartão, desta forma o equipamento não irá
   imprimir em uma quinzena que esteja fora da data atual.
* 01 -  Desligado para auto detecção de cartão ponto

4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 07
5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

10. Configurar o Formato de Impressão (minutos/centésimos)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda,
pressione botão          ou          e selecione a opção 10 para configurar o formato
de impressão
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione           ou           para selecionar o formato de impressão desejado
  *00 – Modo de impressão de minutos
  *01 – Modo de impressão centesimal  
4. Pressione botão ENTER para confirmar configurações e a opção do menu passará para 11
5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

07. Configurar Modo Horário 12h / 24h
1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda ,
pressione botão           ou           e selecione a opção 07 para configurar o modo de
exibição do horário
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione           ou           para selecionar o modo de hora desejado 12h/24h
* modo 12 de horas (ex: 1:00 PM )
* modo 24 de horas (ex: 13:00 PM)

4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 08
5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

08. Configurar Formato do Cartão (configuração de linha 0 e vazia)
1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda , 
pressione botão           ou           e selecione a opção 08 para configurar o formato
do cartão
2. Pressione o botão ENTER
3.  Pressione           ou           para escolha do formato do cartão ponto

02. Configurar Data (mês e dia)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda,
 e através do botão           ou          selecione a opção 02 para configurar a data
2. Aperte o botão ENTER para selecionar a data desejada
3. Pressione          ou           para selecionar o mês desejado
4. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
5. Pressione          ou           para selecionar o dia desejado
6. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu
passará para 03
7.  Caso ainda deseje alterar a data repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a 
direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

03. Configurar horário

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda ,
e através do botão           ou           selecione a opção 03 para configurar a hora
2. Pressione o botão ENTER para configurar o horário desejado
3. Utilize botões           ou           e insira a hora atual
4. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
5. Pressione           ou           para ajustar minuto atual

11. Configurar tipo de cartão semanal ou mensal

6. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 04
7. Caso ainda deseje alterar o horário repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita 
para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

*00 – Determina que a 1° linha, seja a linha vazia ( padrão inicial do cartão ponto)
*01 – Determina que a 16° linha, seja a linha vazia

4. Pressione ENTER para confirmar as configurações e logo a opção do menu passará para 09
6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a 
direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.



12. Configurar Cor da Impressão 15. Solução de Problemas 17.  Gabarito de Furação

1. Entre no modo de configuração e pressione o botão COLOR para ir as
configurações da cor da impressão
2. Pressione           ou           para selecionar  um grupo . Se não houver nenhum
grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para
realizar ajustes.  
3. pressione ENTER para confirmar grupo escolhido
4. Pressione           ou           para ajustar hora que a cor da impressão vai ser trocada,
pressione ENTER para confirmar
5. Pressione           ou           para selecionar o minuto que a cor da impressão vai ser
trocada, pressione ENTER para confirmar escolha
6.Pressione           ou           para selecionar cores :  01(cor preta)/ 02 (cor vermelha)
e pressione ENTER para confirmar escolha, equipamento ira pular para o próximo grupo
7. Pressione           ou           para selecionar dia da semana que iniciará a troca de cor e 
pressione ENTER para confirmar a escolha
8. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

13. Configurar Alertas Sonoros

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda
2.Pressione botão MUSIC para entrar nas configurações
3. Pressione           ou           para selecionar um grupo . Se não houver nenhum
grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para
realizar ajustes
4.Pressione ENTER para ir as configurações
5. Pressione           ou           para ajustar hora, pressione ENTER para confirmar
6. Pressione           ou           para ajustar minutos, pressione ENTER para
confirmar escolha
7. Pressione           ou           e escolha o tempo de duração dos alertas vai de
00 ate 12 segundos, pressione ENTER para confirmar tempo, e logo irá passar
para o próximo grupo

6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão 
[SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

14. Configurar Coluna Automática

1. Entre no modo de configuração e pressione botão COLUMN para ir as
configurações da coluna automática
2. Pressione           ou           para selecionar um grupo . Se não houver nenhum
grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para
realizar ajustes.
3. Pressione ENTER
4. Pressione           ou           para selecionar a hora desejada , pressione ENTER
para confirmar
5. Pressione           ou           para selecionar o minuto desejado, pressione ENTER
para confirmar
6.  Pressione           ou           para selecionar a coluna desejada do 1 ao 6
7. Continue ajustando as seguintes configurações escolhendo uma opção no menu ou 
deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

16. Notas para uso Diário

17. Requisitos e especificações

Fonte de Energia

Temperatura de Trabalho 

Umidade de Trabalho

Peso Líquido da Máquina

Tamanho do Cartão

[ ] 100~240V 0,19A [ ] 14,0V  2,0A

0°C ~ 40°C

10%  ~ 80%

1,6 KG

 85 – 85,5MM x 186MM (largura*altura)

1. Não deve sofrer quedas ou grandes impactos;
2. Evite a exposição à água ou poeira em excesso;
3. Manter afastado do calor e de soluções orgânicas;
4. A bateria possui autonomia média de 1 ano, em condições normais de uso e ambiente.

Observação

Cores: Ajuste cores VERMELHA ou PRETA, com até 24 grupos para programar 
quando ocorrerá a mudança de cor.

Alertas Sonoros: Para Ajustar o tempo da música é de 01 a 12 segundos com até 24 
grupos com hora inicial para toque das mesmas.

Coluna: Ajuste a hora e o dia para cada mudança de coluna, até 24 grupos.

P r o b le ma s R a zã o S o luç õ e s 
Equipamento não consegue
puxar o cartão
automaticamente 

- Falta de energia

- Má conexão com a energia

- Retirar ou inserir o cartão com força

 
 

 
 
 

 
  

- Verifique energia vindo da
  rede elétrica

- Verificar a tomada de alimentação

- Verificar a inserção do cartão

 
 

 
 

 
Relógio parou  - Falta de energia

- Má conexão com a energia

 
 

 

- Esperar pela volta de energia

- Verificar a  alimentação

 
 

 
O horário passa muito rápido
ou lentamente  

- A configuração não está correta

- Energia parou por um longo tempo

 
 

 

- Ajuste o horário corretamente

- Reiniciar equipamento

 
 

 
Cor de impressão muito clara  A fita não está no lugar correto  Coloque a fita no lugar correto

A posição de impressão está
errada  

 
O uso não está correto ou a configuração não
está correta  

 
Verificar a inserção do cartão 
ponto  

Sem impressão com bip longo  Insira o cartão ponto com o outro lado para
fora  

Insira-o novamente
corretamente  

Imprimindo com data errada  Configuração de data errada  Reconfigurar data  

Impressão desordenada  O uso não está correto  Verificar a inserção do cartão  
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