DOCHÁZKOVÉ HODINY
BX 6400

NÁVOD K OBSLUZE

Popis vnějších částí docházkových hodin

Tlačítka tisku sloupce
Stisknutím jednoho z
těchto tlačítek se vybírá
pozice tisku (sloupce) na
docházkové kartě.
Docházkové karty jsou
tisknuty ve sloupci, při
kterém svítí tlačítko.

Prostor pro vkládání
docházkových karet
Docházkové karty jsou
tisknuty po vložení karty do
tohoto prostoru.Prostor
(kapsa) je opatřen detekční
funkcí povrchu, při které není
možný tisk, pokud není
docházková karta vložena
správně.

Krytka
Zavřením této krytky se
zabrání vniku prachu do
prostoru karty, když
kontrolní docházkové
hodiny nejsou používány.
LCD displej
Indikuje datum, hodiny,
minuty a den v týdnu na
docházkových kartách

Otvor pro klíč
Vložením klíče do tohoto
otvoru a odemčením se
sejme horní skříň.

Velký analogový číselník

Krycí skříň
Kryt hodin sejměte při
nastavování a při výměně
kazety s páskou

Poznámka: Nedotýkejte se analogového číselníku při otevřeném krytu hodin, nastavený čas by mohl být
změněn.
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Příslušenství
Kontrolní docházkové hodiny řady BX 6400 obsahují následující příslušenství. Před vlastní činností si
zkontrolujte jejich úplnost.
Kontrolní docházkové hodiny

Pojistka (250/T500mA)

Manuál

Dva klíče

Stahovací pásek
A

Stahovací pásek
B

upevněna na spodní
části krytu
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Izolační
trubička

Šroub
s křížovou hlavou

Programování
Jednotlivé funkce nastavujte po sejmutí krytu hodin otáčením nastavovacího ukazatele vlevo a
stiskem příslušných tlačítek .
Poznámka: Všechny základní funkce docházkových hodin jsou nastaveny z výroby.

Nastavovací ukazatel 1

PAY END BLANK
CURRENT
DAY CHANGE
CLOCK SETTING
+ MIN
CLOCK SETTING
- MIN
IMPRINT
ADJUST
+
ADJUST
E

Tlačítko použijte pro výběr mzdového období končící datem nebo týdnem, zadáním
prázdného řádku (měsíční karta) nebo současného týdne (týdenní nebo
dvoutýdenní karta). Stiskem tlačítka + nebo - měníte údaj.
Tlačítko použijte ke změně času, při kterém bude změněn řádek tisku. Stiskem
tlačítka + nebo - se změní údaj.
Nastavení hodin - stiskem tlačítka provedete posun hodin vpřed po jedné minutě.
Přidržením tlačítka ve stisknuté poloze se krokování provádí rychle. Při stisku
tlačítka se hodiny rozběhnou od nastavení sekund „00“.
Nastavení hodin – každým stiskem tlačítka snižujete hodnotu o minutu. Přidržením
tlačítka funkci zrychlíte. Při stisku tlačítka se hodiny automaticky rozběhnou od
nastavení sekund „00“
Tlačítko se použijte ke změně formátu tisku docházkové karty, 24/12hodinové
indikace tisku, tisku minut, dne v týdnu atd.
Stiskem tlačítka zvětšíte údaj o 1. Přidržením tlačítka zvyšujete nastavovaný údaj
rychle.
Stiskem tlačítka zmenšíte údaj o 1. Přidržením tlačítka snižujete nastavovaný údaj
rychle.
Stiskem tlačítka potvrdíte nastavené údaje.
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Nastavovací ukazatel 2

CLOCK
YR/MO/DT
CLOCK
HR/MN
D.L.S.
START
D.L.S.
END
SIGNAL
DURATION
ADJUST
+
ADJUST
E

Tlačítko použijte ke změně roku, měsíce a dne . Nastavený údaj měníte stiskem tlačítek
+a-.
Tlačítko použijte ke změně hodin a minut. Nastavený údaj měníte stiskem tlačítek + a - .
Tlačítko použijte k nastavení data změny na letní čas. Zadejte rok, měsíc a den změny.
Hodinu přechodu na letní čas můžete nastavit mezi 00 a 9:00 hod. Údaj měňte stiskem
tlačítka + nebo - .
Tlačítko použijte k nastavení data konce letního času, stejně jako u D.L.S. START. Změna
proběhne jedině v případě, jsou-li zadány obě hodnoty. Jsou-li obě hodnoty stejné,
nastavení letního času se zruší. Údaje měníte stiskem tlačítka + nebo - .
Tlačítko použijte při změně délky časového signálu. Stiskem tlačítka + nebo - měníte
údaj. Prvotní hodnota je nastavena na 5s.
Stiskem tlačítka zvýšíte nastavovaný údaj o 1. Přidržením tlačítka ve stisknuté poloze
probíhá nastavování rychle.
Stiskem tlačítka snížíte nastavovaný údaj o 1. Přidržením tlačítka ve stisknuté poloze
probíhá snižování rychle.
Stiskem tlačítka potvrdíte nastavené údaje.
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Nastavovací ukazatel 3

WEEKLY PROGRAM
DY/HR/MN
WEEKLY PROGRAM
RED/BLACK
WEEKLY PROGRAM
SIGNAL MELODY
WEEKLY PROGRAM
BALANCE
PRINT POSITION
C
+
DAY ON
DAY OFF
E

Tlačítko použijte k nastavení dne v týdnu, hodiny a minuty v týdenním
programu.
Stiskem tlačítka nastavíte změnu barvy tisku na docházkové karty
(červená/černá) v týdenním režimu.
Stiskem tlačítka nastavíte časový signál a melodie.
Stiskem tlačítka nastavíte posuv tisku sloupce.
Přidržením tlačítka ve stisknuté poloze na déle než 2s zrušíte týdenní
program, jehož číslo je zobrazeno na displeji. (Držíte-li tlačítko kratší dobu
vymažete pouze číslo programu na displeji, data programu zůstanou
uložena.)
Používá se k nastavení týdenního programu. Stisknutím tlačítka se aktivují
dny v týdnu a změny údajů v týdenním programu. Přidržením tlačítka ve
stisknuté poloze se zvyšování údajů provádí rychle.
Používá se k nastavení týdenního programu. Stisknutím tlačítka se
deaktivují dny v týdnu a nastavují změny údajů v týdenním programu.
Přidržením tlačítka ve stisknuté poloze se snižování údajů provádí rychle.
Stiskem tlačítka dojde k potvrzení údajů.
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Připojení konektoru baterie
Kontrolní docházkové hodiny mají vestavěnou baterii ke kompenzaci výpadku sítě. Před instalací a
programováním sejměte horní kryt a připojte baterii.

Poznámka: Připojujte konektor baterie opatrně a se správnou polaritou. Špatné připojení může vést k
poškození hodin. Životnost baterie (nikl-kadmiové) je asi 3 roky. Pro jistotu vyměňujte
baterie pravidelně.

1. Odpojte síťovou šňůru
2. Sejměte horní kryt a zadní desku hodin. Přidržte zadní desku,
zatáhněte spodní část směrem k sobě a dolů a sejměte ji
z tělesa.

3. Připojte konektor baterie k tělesu.
Vložte oba červené vodiče ve směru šipky k +.

4. Vložte desku na původní místo. Háčky na obou stranách zadní
desky zasuňte do vybrání v tělese a upevněte přitlačením.
Dejte zpět kryt na docházkové hodiny, připojte síťovou šňůru,
na hodinách se zobrazí aktuální čas.
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Instalace
Umístění docházkových hodin
Vhodnou instalací a dobrým stavem vám budou docházkové hodiny sloužit po dlouhou dobu.

•

•

Pro umístění si připravte podstavec nebo stojan asi 75cm
vysoký.
Docházkové hodiny instalujte horizontálně.

Nevhodná umístění
Místo vystavené přímému
slunečnímu světlu.

Místo vystavené dešti.

Prašné a nestabilní místo.

Místo vystavené těžkým
vibracím a rázům.
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Instalace na zeď
Před montáží nepřipojujte hodin do sítě.
Připravte si pomůcky vhodné pro instalaci na zeď
a 4ks šroubů do dřeva, průměr 5mm.
1. Sejměte horní kryt a zadní desku z kontrolních docházkových
hodin.
• přidržte zadní desku, zatáhněte spodní část směrem
k sobě a dolů a sejměte z tělesa
• vytáhněte šroub ze zadní desky
2. Oválná díra a otvory a, b, c, na zadní desce jsou zaslepené,
protrhněte je pomocí šroubováku.
∗velikost otvorů a, b,c je 6,2mm.
3. Připevněte zadní desku ve vhodné výšce na zeď šrouby na
dřevo přes otvory a, b, c.
4. Pověste těleso na zadní desku. Háčky na obou stranách zadní
desky zasuňte do vybrání v tělese a upevněte přitlačením.
5. Upevněte šroub, který byl na zadní desce přes otvor "d".
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Připojení signalizačního zařízení
Před zapojením signalizačního zařízení zkontrolujte, zda není připojeno síťové napájení.
1. Sejměte horní skříň a zadní desku z docházkových
hodin.
• přidržte zadní desku, zatáhněte spodní část směrem
k sobě a dolů a sejměte z tělesa

2. Protáhněte signalizační kabel na levé straně
spodní části otvorem

3. Stiskem uvolněte svorku a připojte kabel. Připevněte kabel držáky A a upravte délku pásku
dle potřeby.

4. Upevněte kabel na spodní stranu
držákem kabelu B a upravte délku
pásku dle potřeby.
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5. Schéma připojení signalizačního zařízení
K vyloučení špatné funkce způsobující rušení pro jistotu připojte kondenzátor
podle schématu.

6. Technické parametry
Výstup: jeden signální obvod
Zatížitelnost kontaktu
250 VAC L.zátěž 0,5 Amax
24 VDC L.zátěž 0,5 Amax
beznapěťový výstup

Napájecí zdroj
•
•
•

používejte zdroj se stabilním napětím
používejte zdroj, který dodává nepřetržité napětí a nezávislý na jiných zařízeních
kontrolní docházkové hodiny mají vestavěnou lithiovou baterii, ze které jsou napájeny vnitřní
hodiny. Účinnost baterie je asi 3 roky při součtu časů všech výpadků sítě.

Kontrolní docházkové hodiny mají vestavěnou baterii, která zálohuje vnitřní chod hodin a
naprogramovaná data. Před programováním sejměte skříň a připojte baterii.
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0bsluha kontrolních docházkových hodin
Výběr tisku sloupce
1. Stiskněte příslušné tlačítko IN (vstup) nebo OUT (výstup) k výběru pozice tisku na
docházkové kartě.

• Karty jsou automaticky vtaženy a vysunuty. Nezasouvejte nebo nevytahujte je silou a
nezkoušejte je vytahovat během tisku.
• Poloha tisku na docházkových kartách zůstane nezměněna až do stisknutí dalšího tlačítka
IN nebo OUT.
2. Programové přednastavení sloupce. Poloha tisku se posouvá automaticky na IN nebo OUT
podle naprogramování, viz kapitola Nastavení tisku.

Vkládání docházkových karet
Vložte docházkovou kartu opatrně do otvoru pro vkládání karet. Karta se automaticky vtáhne a
natiskne.
Detekce strany karty
Jestliže je docházková karta vložena opačně ozve se
dlouhý tón a karta bude zamítnuta.
• Docházkové karty jsou automaticky vtaženy a vysunuty.
Nezasouvejte nebo nevytahujte je silou a nezkoušejte
je vytahovat během tisku.
• Jestliže je karta vložena obráceně, bude natisknuta.
Vkládejte docházkové karty do otvoru správně.
• Nevkládejte žádné jiné předměty než docházkové karty.

Tisk při změně časového údaje.
Byl-li změněn čas na hodinách oproti aktuálně zobrazenému času o více než 5 minut
Bude první tisk po této změně odlišný od standardního. (Hodina bude tisknuta menší číslicí.)
Při změně menší než pět minut bude tisk probíhat standardně. Stejná změna se projeví
při přechodu na letní čas a zpět, první tisk po přechodu bude opět s menší číslicí na pozici hodin.

Tisk po časové změně s malou číslicí

Standardní tisk

Snadno tedy podle tisku rozeznáte, byla-li provedena nepovolená změna času.
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Sejmutí horního krytu.
Horní kryt sejměte, chcete-li upravit čas, změnu přechodu na letní čas, datum, vyměnit kazetu
s páskou atd. Je-li sundán horní kryt, je kazeta s páskou v pozici, která usnadní výměnu.

Nemanipulujte s krytem silou. Po nasazení krytu ukazují hodiny správný čas.

Otočte klíčkem ve směru
hodinových ručiček.

Sundejte horní kryt.
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Nastavení kontrolních docházkových hodin
Jsou-li hodiny odpojeny od sítě, jsou napájeny z vestavěné lithiové baterie, indikují datum a SEČ.
Z výroby jsou nastaveny údaje pro mzdové období končící datem 31. a pro časovou změnu dne.

Nastavení tisku
Formát tisku můžete měnit následovně:

1. Typ karty
Vyberte 1 ze 10 módů, který použijete pro nastavení vaší karty.
0: Měsíční karta bez detekce strany
1: Měsíční karta
2: Týdenní karta – horní díl
(dolní okraj 23mm)
3: Týdenní karta – horní díl
(dolní okraj 35mm)
4: Týdenní karta – spodní díl
(dolní okraj 23mm)
5: Týdenní karta – spodní díl
(dolní okraj 35mm)
6: Dvoutýdenní karta
(dolní okraj 23mm)
7: Dvoutýdenní mzda
(dolní okraj 35mm)
8: J(dolní okraj 23mm) á měsíční karta
9: Jednostranná měsíční karta s detekcí
měsíční karta
2. Funkce detekce strany
Tato funkce pracuje, když používáte AMANO standardní měsíční karty nebo jejich ekvivalent se
zářezem pro detekci strany.
Při použití měsíčních karet vyberte údaj 1 nebo 2.
1: Je povolen tisk karty podle týdenního programu i ruční tisk. Po
ruční volbě se sloupec aktivuje na 10 sekund a po tisku se vrátí na
nastavení podle týdenního programu.
2: Je povolen pouze tisk podle týdenního programu, ruční tisk je
zakázán.
3. 24h/12h indikace

1:
2:

24h indikace
12h indikace

4. Forma tisku

1:24h (0-23h) (0 není tisknuta na desítkách hodin)
příklad: 9:00
2: 12h (AM/PM)
příklad: 9:00
3: 24h (0-23h) (0 je tisknuta na desítkách hodin)
příklad: 09:0

5. Indikace minuty

1: minuty
2: 1/100h A
3: 1/100h B
4: 1/10h
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Minuta
1/100 hod A
1/100 hod B
1/10 hod

0
00
00
0

1
02
00
0

2
03
00
0

3
05
05
0

4
07
05
0

6. Indikace dne v týdnu

5
08
05
0

6
10
10
1

7
12
10
1

8
13
10
1

9
15
15
1

-

29
48
45
4

30
50
50
5

31
52
50
5

32
53
50
5

33
55
55
5

34
57
55
5

35
58
55
5

-

54
90
90
9

55
92
90
99

56
93
90
9

57
95
95
9

58
97
95
9

0: datum
1-7: cizí jazyk 8: bez indikace

Příklad: Nastavte měsíční mzdu, je zapnuta funkce detekce strany, 12hod indikace, 12hod tisk,
indikace minuty 1/100h B a tisk data.
1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem

2. Stiskněte tlačítko "IMPRINT" a objeví se výchozí údaj.
3. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně typu karty a nastavte
"1". Potvrďte stisknutím tlačítka "E".
4. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně funkce detekce
strany a nastavte "1". potvrďte stisknutím tlačítka "E".

5. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně 24//12h indikace a
nastavte "2". Potvrďte stisknutím tlačítka "E".

6. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně formy tisku a
nastavte "2". Potvrďte stisknutím tlačítka "E".
7. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně indikace minuty a
nastavte "3". Potvrďte stisknutím tlačítka "E".

8. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně indikace dne v týdnu
a nastavte "0". Potvrďte stisknutím tlačítka "E".

Mzdové období
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59
98
95
9

Může být nastavena třemi způsoby:
• týdenní mzda
• dvoutýdenní mzda
• měsíční mzda

Měsíční mzda
Pro nastavení „měsíční mzdy“ je třeba zadat poslední den „platebního intervalu“ a „prázdný řádek“.
Prázdným řádkem rozumíme řádek ( z 32 řádků) na přední a zadní straně karty, který nebude
vytištěn. Končí-li mzdové období datem 31., bude prázdný řádek 01.řádek. Požadovaný prázdný
řádek může být nastaven číslem.
Mzdové období končí
31
20 - 25

Prázdný řádek č.
01
17

Příklad: Nastavte mzdové období na 25.den v měsíci a prázdný řádek na 17.
1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem.

2. Stiskněte tlačítko "PAY END" a objeví se výchozí údaje
(mzdové období končí datem 31. a prázdný řádek je 1.).
3. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" a nastavte "25" místo "31".
Stiskněte tlačítko "E" se údaje potvrdí. Prázdný řádek se
automaticky nastaví na 17.
4. K změně prázdného řádku na jiné číslo stiskněte tlačítko "+"
nebo "-" až se objeví požadované číslo. Stiskněte tlačítko
"E" a číslo přestane blikat. Nastavení bylo potvrzeno.
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Nastavení hodin
Jsou dvě možnosti: nastavení minut a nastavení data a hodin.
Obvykle se nastavují hodiny jak je ukázáno v části „ Nastavení hodin“.
Když je datum nebo čas nesprávný , seřiďte hodiny jak je ukázáno v části „ Nastavení data“.
Jsou-li hodiny nastaveny správně, ručičky analogových hodin se samy nastaví na přesný čas,
nikdy ručičkami neposunujte sami.

Nastavení minut
1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem

2. Upravte časový údaj stiskem tlačítek "+MIN" a "-MIN“

Stiskem tlačítka +MIN posouváte časový údaj hodin vpřed po jedné minutě. Přidržením tlačítka ve
stisknuté poloze se krokování provádí rychle. Při stisku tlačítka se hodiny rozběhnou od nastavení
sekund „00“ .
Stiskem tlačítka –MIN snižujete hodnotu časového údaje o minutu. Přidržením tlačítka funkci zrychlíte.
Při stisku tlačítka se hodiny automaticky rozběhnou od nastavení sekund „00“
Liší-li se čas na displeji od správného času o minuty, nastavujte správný údaj tlačítky "+MIN" a "-MIN“,
při rozdílu větším než 10 minut, použijte postup popsaný v části „Nastavení data- nastavení hodin a
minut“
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Nastavení data
Rok, měsíc, hodiny a minuty můžete nastavovat následovně tlačítky "+" nebo "-" .
Před nastavením nových údajů stiskněte tlačítko “E“, tlačítko použijte i k potvrzení zapsaných hodnot.

Příklad: Změňte data z 18.prosince 2000 na 21.prosince 2000.

1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem

2. Stiskněte tlačítko "YR/MO/DT“.
3. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" ke změně roku. Jestliže
není nutné měnit rok stiskněte tlačítko "E".
4. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně měsíce.
Jestliže není nutné měnit měsíc stiskněte tlačítko "E".
5. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně data. Potvrďte
stiskem tlačítka “E“.
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Nastavení hodiny a minuty
Příklad: Změňte čas 18:00 na 8:30.
1. Nastavte ukazatel

2. Stiskněte tlačítko “HR/NM“
3. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k změně hodiny.
Potvrďte stiskem tlačítka “E“.
4. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" ke změně minuty.
Potvrďte stiskem tlačítka “E“. Ručičky hodin se
nastaví na správný čas. Čas hodin bude odstartován
od 00 sekund.
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Nastavení přechodu řádku na další den.
Končí-li pracovní den ve 3hod ráno dalšího dne a tato doba je nastavena, pak se všechny odchody po
tomto čase tisknou další den.

Př.: Změňte čas změny dne z 3AM na 6AM
1. Stiskněte tlačítko "DAY CHANGE". Objeví se výchozí údaj.
2. Stiskem tlačítka "+" nebo "-" nastavte 05:00. Tlačítko "E"
údaj potvrďte, displej přestane blikat.

Je-li časová změna přechodu na další
řádek nastavena na 6:00, pak do 5:59
bude karta označena na stejném řádku.

Změna přechodu na další řádek je u docházkových hodin nastavena z výroby na 03:00hod.
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Změna délky časového signálu
Je–li k docházkovým hodinám připojeno signální zařízení (zvonek, bzučák, siréna apod.)
k oznamování začátku/konce pracovní směny, přestávek apod. nastavte vstupní údaje
v týdenním programu.
Př.: Změňte délku zvukového signálu z 5 sec na 10sekund.
1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem.

2. Stiskněte tlačítko "SIGNAL DURATION" a objeví se výchozí
údaj (5 sekund).
3. Stiskem tlačítka "+" nebo "-" a nastavte údaj "10".
Tlačítkem "E" údaj potvrďte.

Nastavíte-li délku zvukového signálu na 00 sekund, nebude signální zařízení v chodu.
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Nastavení letního času
Tato funkce pracuje pouze v případě, že je nastaven začátek i konec změny letního času a tato data
jsou různá. Při přechodu na letní čas se hodiny automaticky posunou u hodinu dopředu a při změně
zpět se vrátí o hodinu.
Docházkové hodiny umožňují automatickou aktualizaci data změny. Nastavíme-li například začátek
letního času na 2.dubna (neděle) 2000 a konec na 29.října (neděle) 2000, hodiny si zapamatují, že
změna proběhla 1. neděli v dubnu a poslední neděli v říjnu a další rok budou tento čas akceptovat , tj.
změna proběhne 1.dubna(neděle) 2001 a 28.října (neděle) 2001.

Př.: Nastavte začátek letního času na 5:00, 2.dubna 2000

1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem.

2. Stiskněte tlačítko "START" a výchozí údaj bude blikat.
3. Stiskem tlačítka "+" nebo "-" vyvoláte počáteční hodnoty
4. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k nastavení roku, tlačítkem
“E“ údaj potvrdíte.

5. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k nastavení měsíce, tlačítkem
“E“ údaj potvrdíte.

6. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k nastavení data, tlačítkem
“E“ zaznamenáte .

7. Dalším stiskem tlačítka “E“ se dostanete do módu
nastavování data.

8. Stiskem tlačítek "+" nebo "-" nastavte požadované datum.
Tlačítkem "E" údaj potvrdíte.
(Lze nastavit pouze celé hodiny).

9.

Stiskem tlačítka END ukončete zadávání změny na přechod
letního času. Stejně zadejte změnu konce letního času.
Začněte opět stiskem tlačítka START
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Nastavení týdenního programu
Příprava nastavovací tabulky
Před nastavením týdenního programu zkontrolujte pracovní podmínky a sestavte tabulku.

Př.

3:00

8:25 8:30

10:30

11:10

Přechod řádku na další den :
Oznámení před začátkem pracovní doby- melodie:
Začátek pracovní doby:
Přestávka:
Oběd:
Přestávka:
Konec pracovní doby:

12:00

13:00

15:00

15:10

17:00

3:00
8:25
8:30
10:00 – 10:10
12:30 – 13:30
15:00 – 15:10
17:00

DEN
Č.

HOD MIN

Po Út St

Čt Pá So Ne

Páska
R/B

Melodie

Pozice tisku

3:00

S S S S S S S

1 2 3 4

123456

2.

8:25

S S S S

1 2 3 4

123456

3.

8:30

S S S S

1 2 3 4

123456

4.

8:31

S S S S

1 2 3 4

123456

5.

10:00

S S S S

1 2 3 4

123456

6.

10:10

S S S S

1 2 3 4

123456

7.

12:00

S S S S

c

1 2 3 4

123456

8.

13:00

S S S S

c

1 2 3 4

123456

9.

15:00

S S S S

1 2 3 4

123456

10.

15:10

S S S S

1 2 3 4

123456

11.

17:00

S S S S

1 2 3 4

123456

c
R

B

Tabulka nastavení melodie
Č.
1.
2.
3.
4.

Signál

1.

Melodie

Greensleeves
Home on the Range
Westminster
Two Menuetto

sec
32
35
15
10

Dvoubarevný tisk:

R začátek červeného tisku
B začátek černého tisku
Nastavení posuvu sloupce: 3:00 na sl.č: 1, 12:00 na sl.č.: 4
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c

Nastavení dne v týdnu a času
Jako první nastavujeme v týdenním programu den v týdnu a čas. Další položky jako dvoubarevný tisk,
časový signál, melodie, tisk časových rozdílů a posuv pozice tisku nastavujeme následovně.
Příklad: Pondělí až pátek na 8:30
1. Sejměte horní skříň a otočte nastavovacím ukazatelem.Zobrazí se
číslo programu Program No.

2. Stiskem tlačítka "DY/HR/MN" vstoupíte do módu nastavování
3. Nastavte den v týdnu. Po až Pá nastavte tlačítkem +/DAY ON, So
a Ne tlačítkem –/DAY OFF. Údaje potvrďte tlačítkem “E“.

4. Nastavte hodinu. K nastavení hodiny použijte tlačítek +/DAY ON a
–/DAY OFF. Údaje potvrďte tlačítkem “E“.

5. Nastavte minuty. K nastavení hodiny použijte tlačítek +/DAY ON a
–/DAY OFF. Údaje potvrďte tlačítkem “E“.

6. Můžete pokračovat v programování. Udělali-li jste v nastavování
chybu vraťte se zpět stiskem
"DY/HR/MN" a opakujte nastavování nebo stiskněte tlačítko “C“ na
dvě sekundy, než se ozve pípnutí a pokračujte od bodu 2.
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Nastavení dalších parametrů
Nastavení dvoubarevného tisku
Tato funkce umožňuje změnit barvu tisku k rozlišení mezi pravidelnou pracovní dobou, pozdějším
příchodem a předčasným odchodem. Den v týdnu nastavte před změnou barvy tisku.
Příklad: Nastavte červený tisk na 8:31, pondělí až pátek.
1. Otočte nastavovacím ukazatelem

2. Nastavte den v týdnu (stejně jako "Nastavení dne v týdnu a času")

3. Stiskněte tlačítko "RED/BLACK"
4. Vyberte barvu
R: začátek červeného tisku
B: začátek černého tisku
Žádná indikace: bez dvoubarevného tisku
Barvu tisku vyberte stiskem tlačítka "+/DAY ON "
nebo "-/DAY OFF" .
5. Nastavení potvrďte tlačítkem “E“.

6. Po opětovném stisku tlačítka “E“ se zobrazí další číslo programu a
nastavení je kompletní

7. Nastavení programu č.2
Je nastaveno: Po – Pá, 17:00, černý tisk.
Pozn. Nastavíte-li černý i červený tisk na stejný čas, má červený
tisk prioritu.
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Nastavení signálního obvodu
Tato funkce ván umožní oznámit zvukovým signálem začátek a konec přestávky nebo pracovní doby.
Nejdříve nastavte požadovaný den v týdnu a potom nastavte požadovaný čas sepnutí vnějšího signálního
obvodu..

Příklad: Nastavte časový signál na pondělí – pátek, 8:30.

1. Otočte nastavovacím ukazatelem

2. Nastavte den v týdnu (viz."Nastavení dne v týdnu a času")

3. Stiskněte tlačítko "SIGNAL/MELODY"

4. Tlačítkem "+/DAY ON" nebo “–/DAY OFF"vyberte, zda má být
zvuková signalizace zapnuta nebo vypnuta. Zapnutí je indikováno
na displeji značkou

.

5. Stiskněte tlačítko "E". Je-li signál nastaven bliká „
Nastavení melodie je popsáno na str.:

“.

6. Stiskněte tlačítko “E“ pro výběr melodie.
Vkládání dalších položek nebo nastavení nového týdenního
programu je umožněno po dalším stisku „“E“.
7. Stiskněte opět tlačítko “E“, je-li na displeji zobrazeno číslo dalšího
programu je nastavení kompletní.
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Nastavení melodie
Tato funkce vám umožní zahrát interní melodii na začátku a konci přestávky nebo pracovní doby.
Příklad: Nastavte melodii "Westminster" na 8:30 v pondělí až pátek.
1. Otočte nastavovacím ukazatelem

2. Nastavení dne v týdnu a času (viz. "Nastavení dne v týdnu a času"
3. Stiskněte tlačítko "SIGNAL/ MELODY", je-li zvuková signalizace
aktivována je na displeji zobrazen

.

4. Stiskněte tlačítko "SIGNAL/ MELODY" ještě jednou, na displeji se
zobrazí “
“.
5. Melodii vybíráte tlačítky "+/DAY ON" nebo “–/DAY OFF"
v rozsahu:
Bez značky: Žádná melodie
1: Greensleeves
2: Home on the Range
3: Westminster
4: Two Menuetto
6. Vkládání dalších položek nebo nastavení nového týdenního
programu je umožněno po dalším stisku „“E“.
7. Stiskněte tlačítko "E" k potvrzení nastavení: Když se objeví další
číslo programu je potvrzení kompletní.
Nastavíte-li na stejný čas více melodií, má prioritu melodie
s vyšším číslem.
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Nastavení časového signálu a melodie na stejný čas.
U docházkový hodin BX 6400 můžete nastavit sepnutí vnějšího signálního obvodu a nastavení
melodie na stejný čas. Nastavte den v týdnu před natavením časového údaje.
1. Otočte nastavovacím ukazatelem

2. Nastavte den v týdnu a čas.

“ je
3. Stiskněte tlačítko "SIGNAL/ MELODY", bliká –li “
signální obvod aktualizován, zvukové zařízení je v chodu.
4. Stiskněte tlačítko “E“. Je-li melodie aktualizována bliká “
“.
5. Vyberte melodii tlačítky "+/DAY ON" nebo “–/DAY OFF"
v rozsahu:
Bez značky: Žádná melodie
1: Greensleeves
2: Home on the Range
3: Westminster
4: Two Menuetto
6. Po stisku tlačítka “E“ můžete vkládat další položky nebo nastavit
nový týdenní program.

7. Dalším stiskem tlačítka "E" potvrdíte nastavení, na displeji se
zobrazí další číslo dalšího programu a zápis kompletní.
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Nastavení přechodu tisku na další sloupec
Tato funkce umožňuje posuv tisku sloupec v určenou dobu. V okamžiku když hodiny souhlasí s
nastaveným časem posuvu se tisk sloupce posune automaticky. Je možné provést manuální výběr tisku
sloupce. I když sloupec je vybrán manuálně, tak tisk se vrátí na původní místo před tiskem.

1.sloupec

2.sloupec 3.sloupec 4.sloupec 5.sloupec 6.sloupec

Příklad: Tisk sloupce se posune na 1.sloupec ve 03:00hod a na 4.sloupec ve 12:00hod, pondělí až pátek
1. Otočte nastavovacím ukazatelem

2. Nastavte den v týdnu (viz."Nastavení dne v týdnu a času")

3. Stiskněte tlačítko "PRINT POSITION"

4. Stiskem tlačítek "+/DAY ON" nebo "-/DAY OFF" vyberte číslo
sloupce.
1 až 6: značí tisk do daného sloupce
Žádná indikace: automatický posuv tisku není nastaven

5. Vkládání dalších položek nebo nastavení nového týdenního
programu je umožněno po dalším stisku „“E“.

6. Stiskněte tlačítko "E". Zobrazí-li se číslo následující číslo
programu je zápis ukončen.
7. Zobrazení nastavení programu č.2, Po – Pá, 12:00, posuv na
sloupec č.4.
Při nastavení více sloupců na stejný čas má prioritu sloupec s vyšším
číslem.
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Kopírování programových položek
Zapsané položky (den v týdnu a čas) mohou být kopírovány do dalšího programu, nastavování se tím
urychlí. Nastavený čas a den v týdnu zkopírujete stiskem tlačítka "E" na více než 2 sekundy. Kopírovaná
data se zkopírují do dalšího programu, pokud je nastaven.
Příklad: Je nastavena melodie "Greensleeves", na 9:00, pondělí až pátek, pomocí funkce kopírování
upravte program tak, aby byla nastavena melodie "Home on the Range" na12:00, pondělí až
pátek.
1. Nastavte týdenní program, ve kterém je melodie "Greenselves"
hrána v 9:00.

2. Přidržte tlačítko "E" ve stisknuté poloze na dvě sekundy a objeví
se číslo prázdného programu.

3. Uvolněte tlačítko "E" a den v týdnu a čas se zkopíruje.

4. Stiskněte tlačítko "+/DAY ON" nebo "-/DAY OFF" ke změně
časového údaje.

5. Nastavte melodii (viz. Část Nastavení melodie) a stiskněte tlačítko
“E“.
6. Stiskněte tlačítko "E". Zobrazí se číslo dalšího programu je zápis
ukončen.
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Změna zadaných položek
Příklad: Nastavenou melodii "Greensleeves", na 9:00, pondělí až pátek v programu č.5, změňte na melodii
"Home on the Range", stejný čas i den v týdnu.
1. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k indikaci čísla programu, který bude
změněn.

2. Stiskněte tlačítko "E" a zobrazí se položky programu, který má být
změněn.

3. Stiskněte tlačítko položky, která má být změněna. Pro nastavení
melodie stiskněte dvakrát tlačítko SIGNAL/MELODY.
4. Změňte nastavení tlačítky "+/DAY ON"
nebo “–/DAY OFF" a stiskněte tlačítko “E“.
Bez značky: Žádná melodie
1: Greensleeves
2: Home on the Range
3: Westminster
4: Two Menuetto

5. Stiskněte tlačítko "E". Zobrazí se číslo dalšího programu je zápis
ukončen.
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Zrušení nastavených položek
Tato funkce následovně:
Příklad: Zrušte data nastavená v programu č. 5.
1. Stiskem tlačítka "+/DAY ON" nebo "-/DAY OFF" vyberte program
č. 5.
2. Stiskněte tlačítko "E" na displeji se zobrazí položky, které mají být
zrušeny.

3. Stiskněte tlačítko "C" na dvě sekundy, zrušení dat je potvrzeni
dlouhým pípnutím.
Na displeji se zobrazí --:-- .
Opětovným stiskem tlačítka C se displej vrátí na zobrazení
program No.

Dodatek k nastavování
Týdenní program může být doplněn následovně:
Příklad: Doplňte data do prázdného programu (Program č.5)
1. Podržte tlačítko "E" na 2 vteřiny ve stisknuté poloze a objeví se číslo
prázdného programu. (Následující program, ve kterém nejsou zadána
data)
2. Nastavujte požadované položky.
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Další funkce
Kontrola celkového počtu tisku v průběhu pracovního dne do prvního “IN“ sloupce .

Pracovní den

Změna přechodu na další den je nastavena na 3:00 .

Zobrazení počtu příchodů.
1.sloupec

2.sloupec

3.sloupec

4.sloupec

5.sloupec

6.sloupec

Počet záznamů
v 1.sloupci

Stiskněte současně
Je-li na displeji zobrazen čas stiskněte současně 5. a 6. sloupec, na displeji se zobrazí počet
příchodů označených do 1.sloupce. Maximální počet záznamů je na čtyřmístném displeji 9999.
Po stisku tlačítek u sloupce 5. a 6. se počet příchodů zobrazí n a dvě sekundy , poté se vrátí do
standardního zobrazení.
1.sloupec

2.sloupec

3.sloupec

4.sloupec

5.sloupec

6.sloupec

Stiskněte současně
Pro vynulování počtu zaznamenaných příchodů během pracovního dne stiskněte
současně tlačítko u 1. a 6. sloupce na více než dvě sekundy, vynulování je ohlášeno
dlouhým pípnutím a počet záznamů na displeji je 0. Pokud stisknete tlačítka na dobu
kratší, záznam nebude vymazán a displej se vrátí do standardního zobrazení.

Při přechodu na další pracovní den se počet záznamů v 1.sloupci automaticky změní
na 0.
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Možné poruchy a jejich odstranění

Porucha
Docházkové
kontrolní hodiny
nepřijímají kartu

Elektronický tón bez
provedení tisku
Dlouhé pípnutí,bez
provedení tisku
Hodiny nejdou

Možné příčiny poruch

Odstranění poruch

Výpadek napětí

Čekejte na obnovení napětí v síti

Síťová šňůra je odpojena

Zapojte síťovou šňůru zásuvky

Karta byla zasunuta nebo
vytažena silou
Karta byla zasunuta opačně

Vytáhněte zástrčku ze sítě a
znovu ji zapojte
Otočte kartu a opět ji zasuňte

Karta nebyla vložena správně
do otvoru pro karty
Výpadek napětí

Vložce kartu znovu a lehce zatlačte
Čekejte na obnovení napětí v síti
Zapojte síťovou šňůru do zásuvky

Síťová šňůra je odpojena
Hodina se zrychlují
nebo zpožďují

Špatná funkce hodin
Chyba nastavení hodin

Nastavte hodiny správně

Příliš dlouhý výpadek sítě

Nastavte hodiny správně

Špatná funkce
Datum je nesprávné

Chyba v nastavení hodin

Vytáhněte zástrčku ze sítě a
znovu ji zapojte
Nastavte datum správně

Slabý tisk

Páska je opotřebovaná

Vyměňte kazetu s páskou

Špatná pozice tisku

Kazeta je špatně uložena
Nesprávné nastavení konce
mzdového období atd.

Uložte kazetu správně
Nastavte správně podle
návodu

Nesprávné používání
kontrolních docházkových
hodin
Špatná manipulace s kartou

Podívejte se jak se správně
vkládají karty do prostoru karty

Nezřetelný tisk
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Zopakujte si správný postup při
vkládání karet

Seznam chybových kódů a hlášení
Pokud se je na IN/OUT tlačítku signalizována chyba může se jednat o závadu uvnitř kontrolních
docházkových hodin. Odpojte síťovou šňůru ze zásuvky a opět ji zapojte, pokud se hodiny nevrátí do
normální činnosti, zkontrolujte chybovou indikaci a spojte se s dodavatelem hodin.
Chyba č.
Err 1
Err 2
Err 3
Err 4

Význam chyby
Chyba senzoru výchozí pozice hodin
Chyba senzoru výchozí pozice sloupce
Chyba senzoru tisku
Chyba senzoru snímání karty

Opatření
Spojte se s dodavatelem hodin
Spojte se s dodavatelem hodin
Spojte se s dodavatelem hodin
Vložte kartu znovu

Je-li indikována Err 1, dojde k tisku karty, při indikaci Err 2 a Err 3 tisk neprobíhá, při opakování Err 4
tisk neprobíhá.
Hlášení

Příčiny a opatření
Během výpadku sítě došlo vybití
Ni-cd baterie
⇒ Vyměňte baterii po obnovení
napětí v síti
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Údržba

Výměna kazety s páskou
1. Sejměte horní skříň, páska je v pozici,
kdy je snadno přístupná

2. Hlava tiskárny se posune do středu, odpojte síťovou šňůru.
Uchopte držák LCD displeje a displej zvedněte.

3. Vytáhněte kazetu s páskou směrem k sobě a vložte
novou na její místo.

4. Po vložení kazety otočte knoflíkem kazety dvakrát až třikrát
ve směru šipky, páska se napne.
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Nastavení hlasitosti melodie

1. Sejměte horní skříň.

2. Pokud melodie hraje, natočte nastavovací knoflík pro melodii šroubovákem tak, aby byl zvuk
správný. Nastavení jde velmi lehce.

Nastavovací knoflík
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Denní údržba

Skříň čistěte lehce měkkým vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte na čištění benzín nebo jiné chemikálie,
Mohli byste poškodit povrch skříně.

Nepoužívejte také spreje proti hmyzu v blízkosti
docházkových hodin, mohli byste poškodit povrch
skříně.
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Technické údaje
Napájecí napětí:

100 - 120 VAC nebo 220 - 240 VAC +/-10%,
50/60 Hz

Odběr proudu:

220 – 240 VAC: pohotovostní režim 0,13A, tisk: 0,26A

Prostředí:

Teplota: -10°C až 45°C,
Relativní vlhkost vzduchu: 10% až 90%

Váha:

3,2 kg

Časový systém:

Quartzový oscilátor, přesnost +/-3 vteřiny za týden při 25°C +/5°C

Záloha paměti:

Tři roky od úplného výpadku sítě, plná záloha vnitřního času a paměti lithiovými
bateriemi.

Zálohování:

Při plné kapacitě baterie zálohují:
1) Chod hodin, barevný tisk, signalizační zařízení, melodii, pozici tisku 72 hodin.
2) Četnost tisku závisí na pracovních podmínkách:
200 tisků s výběrem barvy tisku, a melodie 72 hodin
Pracují-li hodiny s plnou rezervou chodu, IN/OUT LED svítí pouze při tisku.

Nastavení vstupních parametrů z výroby.
1. Aktuální čas
2. Změna letního času
3. Měsíční platební období
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Tabulka pro sestavení týdenního programu
DEN
Páska
R/B

Melodie

Pozice tisku

1 2 3 4

123456

1 2 3 4

123456

1 2 3 4

123456

4.

1 2 3 4

123456

5.

1 2 3 4

123456

6.

1 2 3 4

123456

7.

1 2 3 4

123456

8.

1 2 3 4

123456

9.

1 2 3 4

123456

10.

1 2 3 4

123456

11.

1 2 3 4

123456

12.

1 2 3 4

123456

13.

1 2 3 4

123456

14.

1 2 3 4

123456

15.

1 2 3 4

123456

16.

1 2 3 4

123456

17.

1 2 3 4

123456

18.

1 2 3 4

123456

19.

1 2 3 4

123456

20.

1 2 3 4

123456

21.

1 2 3 4

123456

22.

1 2 3 4

123456

23.

1 2 3 4

123456

24.

1 2 3 4

123456

25.

1 2 3 4

123456

Č.

HOD MIN

Po Út St Čt Pá So Ne

1.
2.
3.

Kódy melodií: 1: Greensleeves
2: Home on the Range
3: Westminster
4: Two Menuetto
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Signál

