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1. INTRODUÇÃO
O Relógio Cartográfico TR-1000 é uma solução simples e prática para registro de cartões
ponto, conforme legislação vigente do Ministério do Trabalho e Emprego para ponto
mecânico.
Inserindo o cartão no relógio, este será recolhido e a marcação será efetuada com o horário e
dia correspondente, e será devolvido de forma automática, evitando que o funcionário retire o
cartão enquanto ainda estiver sendo impresso.
Pode-se programar a impressão das marcações nas cores preta e vermelha. Sendo em
vermelho para as marcações que forem realizadas fora do horário normal do funcionário.
Assim, as horas extras ou atrasos são impressos em vermelho e as normais em preto,
facilitando a identificação de exceções na apuração do ponto.
O Relógio Cartográfico TR-1000 possui um alto-falante interno para alertar os horários de
trabalho. Também é permitida a instalação de sirene externa.

1.1.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Principais características do Relógio Cartográfico TR-1000 são:
•

Display: Alta visibilidade com backlight, que exibe a hora, dia mês, dias da semana e a
cor da impressão.

•

Gabinete: Caixa injetada em ABS de alta resistência e visor em policarbonato de alta
flexibilidade.

•

Mecanismo impressor: Impressora matricial de alta durabilidade.

•

Impressão: Preta e vermelha.

•

Tempo de sirene: 1 a 60 segundos.

•

Fonte alimentação externa: Chaveada 100 a 240VAC, 50/60 Hz, 1.6 A.

•

Consumo: 18 mA.

•

Consumo de energia: 10 W em funcionamento e 2 W em espera.

•

Nobreak interno.

•

Backup: Não perde configurações na falta de energia.

•

Puxador automático do cartão de ponto.

1.2.

ITENS QUE ACOMPANHAM O RELÓGIO

•
•
•
•
•
•

Manual;
Chave;
Cartão de ponto (50 unidades);
Conjunto Fixador (2 parafusos e 2 buchas);
Fonte externa bivolt automático (100~240VAC);
Fita entintada.
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1.3.

PARTES DO RELÓGIO

Partes do Relógio Cartográfico TR-1000:
•
•
•
•
•
•
•

1.4.

Teclado de configuração (teclas de opções e LED indicador) 1º coluna, 2º coluna, 3º
coluna, 4º coluna, 5º coluna, 6º coluna;
Display LCD no topo (hora, dia da semana, minuto, dia, símbolo da função e cor);
Entrada do cartão (parte superior);
Fechadura;
Alto-falante, saída de áudio da sirene interna do relógio (parte traseira);
Entrada para cabo de alimentação (parte traseira);
Conector para fios de sirene externa (parte traseira).

CUIDADOS COM O RELÓGIO

•
•
•

Desconecte o relógio da tomada antes de fazer a limpeza;
Limpar com pano macio e seco, sem abrasivos;
Não derramar líquidos de nenhum tipo no relógio.

2. INSTALAÇÃO DO RELÓGIO
2.1.

LOCAL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO

•
•
•

2.2.

A instalação deve ser em local de fácil acesso para o registro do ponto e manutenção;
O local de instalação deve ser afastado de umidade excessiva, temperaturas
extremamente baixas ou altas, incidência direta do sol, poeira ou vibrações mecânicas;
O relógio deve ser instalado sobre uma superfície plana ou fixado por parafusos a uma
parede.
FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Ferramentas necessárias para instalação do relógio:
•
•
•

Chave Philips;
Furadeira;
Broca 6mm;

Para fixá-lo, basta fazer dois furos de 6 mm equidistantes 116 mm na horizontal, coloque as
duas buchas e os dois parafusos, depois pendure-o.
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2.3.

ALIMENTAÇÃO

A fonte de alimentação que acompanha o Relógio Cartográfico TR-1000 é uma fonte externa,
entrada 100-240VAC 50/60Hz 0,5A Max, saída 13VDC 1000mA.
Para alimentar o Relógio Cartográfico TR-1000, utilize uma tomada exclusiva com alimentação
estabilizada e com proteção por disjuntor, com no máximo um metro de distância do local de
instalação.
O relógio vem equipado com um sistema de nobreak destinado a eventuais faltas de energia,
não devendo ser exposto a cortes diários de energia ao fim do dia, que pode acarretar no
esgotamento da bateria e erro de operação. Esta é uma forma de utilização indevida, sem
cobertura por garantia.
2.4.

ATIVAÇÃO

Para ativar o relógio basta ligar a saída da fonte de alimentação atrás do relógio e ligar a fonte
em uma tomada 110V ou 220V.
Antes de começar a programação de configuração do seu Relógio Cartográfico TR-1000, é
importante ler o conteúdo deste manual.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS
3.1.

DISPLAY

Display de alta visibilidade com luz de fundo que facilita a visualização em ambientes de baixa
iluminação. Exibe a hora, o dia do mês, o dia da semana e a cor da fita.
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3.2.

ALTOALTO-FALANTE

Alto-falante interno com programação de 1 a 60 segundos, permitindo sinalizar início,
intervalos e término do expediente.
Possui conector para sirene externa com potência máxima de 400 Watts. Observe os desenhos
a seguir e, se necessário, contate um técnico eletricista.

3.3.

TECLAS DE CONTROLE

Quando o TR-1000 está em modo relógio (modo de operação), as teclas do equipamento
controlam a troca de turno. Quando o TR-1000 está em modo configuração, as teclas
controlam as alterações na sua programação.
Para entrar em modo configuração, abra a tampa frontal do equipamento (utilizando a chave
que o acompanha) e desloque a chave “Set” para a direita. Para voltar ao modo relógio,
desloque a mesma chave para a esquerda.
A seguir, descrevem-se as funções das teclas em cada modo de operação.
3.4.

MODO RELÓGIO

A tecla com o LED acesso indica em qual coluna o relógio irá fazer a marcação no cartão ponto.
Quando um empregado necessita sair ou entrar e a coluna correspondente não estiver acessa,
ele deve pressionar um botão de saída ou de entrada, a fim de que o equipamento imprima o
horário na coluna correta do cartão-ponto. O botão a ser pressionado, depende da coluna do
cartão-ponto na qual se deseja imprimir: o primeiro botão corresponde à primeira coluna, o
segundo botão corresponde à segunda coluna, e assim por diante.
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3.5.

MODO PROGRAMAÇÃO

4. VERSÕES DE SOFTWARE DO TRTR-1000
O relógio cartográfico TR-1000 vem com duas possíveis versões de software: a versão A ou a
versão B. A diferença entre elas está no modo com que se configura o equipamento. Para
saber a versão de software do seu equipamento, confira a etiqueta localizada no verso do
relógio.
Na parte traseira do relógio consta uma etiqueta com a versão do software. Leia, a seguir, as
instruções que correspondem à sua versão.

TR-1000 SW A
000001

5. CONFIGURAÇÕES E PROGRAMAÇÃO
5.1.

SOFTWARE VERSÃO A

O software A, existem 74 funções, que são representadas por códigos de “00, 01, 02... a 73”.
Para acessá-las, retire a tampa frontal do equipamento e mude a chave ‘Set’ para ‘0’. Os
códigos serão mostrados no canto inferior esquerdo do visor:
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Teclas Utilizadas:
“+” – Incrementa o valor.
“-“ – Decrementa o valor.
“Enter” – Confirma o valor, salva e vai para a próxima função.
“Back” – Voltar para a função anterior.
“Clear” – Limpa os valores da tela.
Segue abaixo comandos de configuração:
Código 00 - Definição do ano
Pressione as teclas + ou - para definir o ano
desejado, e então pressione Enter para confirmar e
passar à próxima função.

Código 01 - Definição do mês/dia
Aparecerá,
primeiramente,
o
número
correspondente ao mês, e depois o número
correspondente ao dia.

Código 02 - Definição do formato de hora
Defina o formato de hora desejado (12h/24h).

Código 03 - Definição da hora
Aparecerá,
primeiramente,
o
número
correspondente à hora, e então o número
correspondente aos minutos.

7

Código 04 - Definição da hora de mudança de linha no cartão-ponto (mudança de dia)
Esta função configurará o horário limite do dia. Ou
seja, a partir desse horário o equipamento passará a
imprimir na linha (do cartão-ponto) correspondente
ao dia seguinte (Recomenda-se 00:00).

Código 05 - Definição do formato (layout) do cartão-ponto
Piscará no visor o número correspondente ao tipo de
cartão, depois, o número correspondente ao layout
do cartão (Recomenda-se 00:00).

Código 06 - Definição da data de início de horário de verão
Esta função define a data em que o relógio deve
adiantar-se em 1 hora, dando início ao horário de
verão.
O primeiro número é referente ao mês e o segundo
ao dia.

Código 07 - Definição da hora de início do horário de verão
Esta função define o horário em que o relógio deverá
adiantar-se em 1 hora, dando início ao horário de
verão (Recomenda-se 00:00).

Código 08 - Definição da data de término do horário de verão
Esta função define a data em que o relógio deverá
retroceder 1 hora, dando fim ao horário de verão.
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Código 09 - Definição da hora de término do horário de verão
Esta função define o horário em que o relógio deverá
retroceder 1 hora, dando fim ao horário de verão
(Recomenda-se 00:00).

Código 10 - Definições das margens superior e inferior dos horários no cartão-ponto
Esta função define a posição vertical de impressão
dos horários no cartão-ponto.
Pressione + ou - para definir um valor na escala de 0
(para baixo) a 9 (para cima). Recomenda-se 5
centralizado.

Código 11 - Definições das margens laterais dos horários do cartão-ponto
Esta função define a posição lateral de impressão dos
horários no cartão-ponto.
Pressione + ou - para definir um valor na escala de 0
(para a direita) a 9 (para a esquerda). Recomenda-se
5 centralizado.
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Código 12 - Ativar/desativar a identificação da quinzena correta no cartão-ponto
O cartão-ponto possui dois lados: um que contém os
dias 1 a 15 (primeira quinzena do mês), e outro que
contém os dias 16 a 31 (segunda quinzena do mês).
Há um recorte na borda inferior do cartão que
possibilita diferenciar as duas quinzenas, a fim de
que se bata o ponto somente no lado
correspondente à quinzena corrente do mês. O
código 12 habilita ou desabilita essa diferenciação.
01 - ativado
00 – desativado

Código 13 - Definição da duração do toque da sirene
Esta função define o tempo de duração do toque da
sirene. No visor, piscará o campo referente aos
segundos; pressione + ou - para definir o tempo de
duração (00 a 60 segundos) do toque.

Código 14 a 37 - Definições dos horários de acionamento da sirene
Esta função define o horário de toque da sirene para
cada dia da semana.
Caso não se queira que a sirene toque em
determinados dias da semana, selecione o dia em
questão, pressione a tecla – e tecle Enter para
confirmar. Isso desativará o toque da sirene para
aquele dia da semana e horário. Para reativar o
toque naquele dia e horário, selecione o dia e
pressione a tecla +.
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Código 38 a 55 - Definições dos horários de mudança de coluna no cartão-ponto (mudança
de turno)
Esta função configurará os horários limites dos
turnos, ou seja, a partir desses horários o
equipamento passará a imprimir na coluna (do
cartão-ponto) correspondente ao turno seguinte.
Os turnos de entrada/saída são definidos
intercaladamente, ou seja, o código 38 corresponde
a um turno de entrada, o código 39 corresponde a
um turno de saída, o código 40 corresponde a um
turno de entrada, e assim por diante.
O Relógio Cartográfico TR-1000 oferece opção de
programação para até 18 horários distintos.

Código 56 a 73 - Definições dos horários de troca de cor da fita
O TR-1000 pode imprimir em duas cores, e as cores
com que os horários são marcados no cartão-ponto
indicam pontualidade ou atraso/hora extra. Dentro
da faixa de tolerância do horário de entrada/saída
dos turnos, marca-se a hora em preto; antes ou
depois dessa faixa, marca-se a hora em vermelho.
Os dois primeiros códigos corresponderão,
respectivamente, ao horário “vermelho” e ao horário
“preto” do primeiro turno de entrada; os dois
códigos seguintes corresponderão ao horário
“vermelho” e ao horário “preto” do primeiro turno
de saída; e assim por diante. A tabela abaixo
exemplifica uma configuração de horários para os
dois primeiros turnos:

No display aparecera o texto “RED” identificando
horário de impressão em vermelho, ou então
“BLACK” identificando horário de impressão em
preto.
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5.2.

SOFTWARE VERSÃO B

A versão de software B, as funções estão divididas em cinco blocos. O número principal indica
o bloco (b000, b001, b002, b003 ou b004), e no canto inferior esquerdo da tela têm-se as
subdivisões (códigos) dos blocos.

Teclas Utilizadas:
“+” – Incrementa o valor.
“-“ – Decrementa o valor.
“Enter” – Confirma o valor, salva e vai para a próxima função.
“Back” – Voltar para a função anterior.
“Clear” – Limpa os valores da tela.
“Mode” – Muda o bloco de configuração
Abaixo, os blocos com seus respectivos códigos, funções e procedimentos de configuração.
Bloco 0 (b000):
Código 01 - Definição do ano
Pressione as teclas + ou - para definir o ano
desejado, e então pressione Enter para confirmar e
passar à próxima função.

Código 02 - Definição do mês/dia
Aparecerá,
primeiramente,
o
número
correspondente ao mês, e depois o número
correspondente ao dia.

Código 03 - Definição do formato de hora
Defina o formato de hora desejado (12h/24h).
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Código 04 - Definição da hora
Aparecerá,
primeiramente,
o
número
correspondente à hora, e então o número
correspondente aos minutos.

Bloco 1 (b001):
Código 01 - Definição da hora de mudança de linha no cartão-ponto (mudança de dia)
Esta função configurará o horário limite do dia. Ou
seja, a partir desse horário o equipamento passará a
imprimir na linha (do cartão-ponto) correspondente
ao dia seguinte (Recomenda-se 00:00).

Código 02 - Definição do formato (layout) do cartão-ponto
Piscará no visor o número correspondente ao tipo de
cartão, depois, o número correspondente ao layout
do cartão (Recomenda-se 00:00).

Código 03 - Definição da data de início de horário de verão
Esta função define a data em que o relógio deve
adiantar-se em 1 hora, dando início ao horário de
verão.
O primeiro número é referente ao mês e o segundo
ao dia.

Código 04 - Definição da hora de início do horário de verão
Esta função define o horário em que o relógio deverá
adiantar-se em 1 hora, dando início ao horário de
verão (Recomenda-se 00:00).
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Código 05 - Definição da data de término do horário de verão
Esta função define a data em que o relógio deverá
retroceder 1 hora, dando fim ao horário de verão.

Código 06 - Definição da hora de término do horário de verão
Esta função define o horário em que o relógio deverá
retroceder 1 hora, dando fim ao horário de verão
(Recomenda-se 00:00).

Código 07 - Definições das margens superior e inferior dos horários no cartão-ponto
Esta função define a posição vertical de impressão
dos horários no cartão-ponto.
Pressione + ou - para definir um valor na escala de 0
(para baixo) a 9 (para cima). Recomenda-se 5
centralizado.
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Código 08 - Definições das margens laterais dos horários do cartão-ponto
Esta função define a posição lateral de impressão
dos horários no cartão-ponto.
Pressione + ou - para definir um valor na escala de 0
(para a direita) a 9 (para a esquerda). Recomenda-se
5 centralizado.

Código 09 - Ativar/desativar a identificação da quinzena correta no cartão-ponto
O cartão-ponto possui dois lados: um que contém os
dias 1 a 15 (primeira quinzena do mês), e outro que
contém os dias 16 a 31 (segunda quinzena do mês).
Há um recorte na borda inferior do cartão que
possibilita diferenciar as duas quinzenas, a fim de
que se bata o ponto somente no lado
correspondente à quinzena corrente do mês. O
código 12 habilita ou desabilita essa diferenciação.
01 - ativado
00 – desativado

Código 10 - Definição do formato da impressão das horas
Esta função define o formato da impressão das
horas, pode-se optar por imprimir normalmente
(horas : minutos) ou em formato decimal, por
exemplo 13:45 em formato decimal fica 13,75.
00 - Imprimir normalmente (horas : minutos)
01 - Imprimir no formato decimal.
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Código 11 - Definição da duração do toque da sirene
Esta função define o horário de toque da sirene para
cada dia da semana.
Caso não se queira que a sirene toque em
determinados dias da semana, selecione o dia em
questão, pressione a tecla – e tecle Enter para
confirmar. Isso desativará o toque da sirene para
aquele dia da semana e horário. Para reativar o
toque naquele dia e horário, selecione o dia e
pressione a tecla +.

Bloco 2 (b002):
Código 01 a 24 - Definições dos horários de acionamento da sirene
Esta função define o horário de toque da sirene para
cada dia da semana.
Caso não se queira que a sirene toque em
determinados dias da semana, selecione o dia em
questão, pressione a tecla – e tecle Enter para
confirmar. Isso desativará o toque da sirene para
aquele dia da semana e horário. Para reativar o
toque naquele dia e horário, selecione o dia e
pressione a tecla +.
Esta função define o horário de toque da sirene para
cada dia da semana.
Caso não se queira que a sirene toque em
determinados dias da semana, selecione o dia em
questão, pressione a tecla – e tecle Enter para
confirmar. Isso desativará o toque da sirene para
aquele dia da semana e horário. Para reativar o
toque naquele dia e horário, selecione o dia e
pressione a tecla +.
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Bloco 3 (b003):
Código 01 a 18 - Definições dos horários de mudança de coluna no cartão-ponto (mudança
de turno)
Esta função configurará os horários limites dos
turnos, ou seja, a partir desses horários o
equipamento passará a imprimir na coluna (do
cartão-ponto) correspondente ao turno seguinte.
Os turnos de entrada/saída são definidos
intercaladamente, ou seja, o código 38 corresponde
a um turno de entrada, o código 39 corresponde a
um turno de saída, o código 40 corresponde a um
turno de entrada, e assim por diante.
O Relógio Cartográfico TR-1000 oferece opção de
programação para até 18 horários distintos.
Esta função configurará os horários limites dos
turnos, ou seja, a partir desses horários o
equipamento passará a imprimir na coluna (do
cartão-ponto) correspondente ao turno seguinte.
Bloco 4 (b004):
Código 01 a 18 - Definições dos horários de troca de cor da fita
O TR-1000 pode imprimir em duas cores, e as cores
com que os horários são marcados no cartão-ponto
indicam pontualidade ou atraso/hora extra. Dentro
da faixa de tolerância do horário de entrada/saída
dos turnos, marca-se a hora em preto; antes ou
depois dessa faixa, marca-se a hora em vermelho.
Os dois primeiros códigos corresponderão,
respectivamente, ao horário “vermelho” e ao
horário “preto” do primeiro turno de entrada; os
dois códigos seguintes corresponderão ao horário
“vermelho” e ao horário “preto” do primeiro turno
de saída; e assim por diante. A tabela abaixo
exemplifica uma configuração de horários para os
dois primeiros turnos:

No display aparecera o texto “RED” identificando
horário de impressão em vermelho, ou então
“BLACK” identificando horário de impressão em
preto.
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6. TROCA DE FITA
1° - Abra a tampa do equipamento e pressione a segunda tecla “Saída” para mover o cabeçote
para o centro, desconecte a fonte de energia elétrica para a cabeça impressora não retornar a
posição de repouso durante a troca da fita e desative a função nobreak.
2° - Pressione levemente as alavancas trava do suporte da fita, retire a fita gasta segurando na
haste.
3° - Coloque a fita nova no lugar da fita gasta, empurre para baixo até engatar nas alavancas
trava, ajuste o encaixe da fita girando o pino de rebobinamento.
IMPORTANTE:
Recomenda-se a utilização exclusiva de suprimentos originais, como cartões ponto e fitas.
Outros produtos podem danificar o equipamento, suspendendo a garantia do mesmo.

7. ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS
Display

Alta visibilidade, com backlight. Exibe a hora, o dia do mês,
o dia da semana e a cor da fita.

Caixa injetada em ABS de alta resistência e visor em
policarbonato de alta flexibilidade e acabamento.
Tempo de Acionamento Sonoro Programação de 1 a 60 segundos.
Dimensões
A: 245 mm X P: 125 mm X L: 190 mm.
Alimentação
Fonte externa, 100~240VAC, 50/60 Hz, 0,5A Max.
Consumo
18mA em standby
Peso
Peso Líquido: 1,7 Kg Peso Bruto: 2,7 Kg
Impressora matricial. Imprime em 2 cores (preto e
Impressão
vermelho).
Gabinete

Memória

24 horários de sirene, 18 horários de troca de coluna
automática e 18 horários de troca de cor de fita. Cada
configuração permite diferentes dias da semana.

Bateria
Cartão de Ponto

Ni-Cd 10,8V x 800mA
A: 188 mm X L: 85 mm X E: 0,35 mm.

8. RESETANDO A MEMÓRIA
Para resetar as informações gravadas, como data, hora, sirene, cor de fita e coluna automática,
abra a tampa do equipamento, entre em modo de programação (mude a chave “Set” para “0”)
e pressione as teclas +, Clear e Mode simultaneamente.
Isso resetará as configurações do equipamento, que voltarão a ser como o padrão de fábrica.
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9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA
Falha de energia.

O equipamento não aceita
cartão ponto

O cartão está danificado
(úmido, rasgado, exposto à luz
solar, etc.)

Substituir por um novo cartão.

O cabo de alimentação está
danificado.

Substitua a fonte de alimentação.

Os cartões estão sendo
inseridos ou retirados à força.

A fita não está corretamente
posicionada.

Desligue e ligue o equipamento, depois
insira novamente o cartão.
Verifique se a ligação elétrica está
correta.
Corrigir a posição da fita (vide tópico 6
deste manual).

A fita tem sido usada por muito
tempo.
Erros na definição da data.
Uso inadequado do cartão
ponto.

Substituir a fita (vide tópico 6 deste
manual).
Redefinir a data.
Certifique-se de que o cartão está sendo
inserido corretamente.

Configuração incorreta

Verifique os tópico 5.1 ou 5.2.

Configurações de impressão
inadequadas.

Configure a posição de impressão dos
horários, como visto nos tópicos 5.1
(versão de software A) e 5.2 (versão de
software B).

O Relógio está lento ou rápido Falha de energia.

Impressão fraca

A data está errada

Imperfeição na impressão

A posição da impressão está
errada

SOLUÇÃO
Verificar se o plug está conectado
corretamente.

Tensão da tomada fora da faixa Ligue o equipamento a uma tomada que
aceitável.
forneça tensão entre 100 e 240V.
O equipamento não liga
Cabo de conexão danificado,
mau contato.

Verifique se o cabo de tensão e a conexão
ao equipamento estão em perfeitas
condições.

Ligação elétrica incorreta.

Corrija as ligações elétricas. Para isso,
consulte os itens 2 e 3 deste manual e/ou
chame um eletricista.

Configurações incorretas.

Revise as configurações de toque da
sirene, como visto nos tópicos 5.1 (versão
de software A) e 5.2 (versão de software
B).

Interferência elétrica ou
magnética.

Ligue o relógio a um estabilizador ou
nobreak

A sirene não toca

O relógio adianta ou atrasa
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10. CÓDIGOS DE ERROS
E2E2 - Erro de posicionamento horizontal.
E3E3 - A bateria precisa ser recarregada.
11. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA assegura ao comprador deste produto 12 (doze) meses de
garantia contra defeito de fabricação, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda.
Para que a garantia seja assegurada, é imprescindível que se apresente a Nota Fiscal de Venda.
Esta garantia não cobre erros decorrentes de programação, utilização anormal, manuseio
indevido, manuseio técnico por pessoa não autorizada, calor excessivo, avarias por
vandalismo, uso de cartão não homologado pela SYSTEMATIZA, bateria ou fita tintada,
limitando-se à correção por defeito de fabricação.
Os serviços de garantia e assistência técnica são fornecidos pela SYSTEMATIZA, que possuem
técnicos treinados e certificados.

Rua Oswaldo Cruz, 1340 - Caxias do Sul/RS - Brasil

☎ (54)3025.3228 / (54)9996.5060 (Vivo) / (54)8152.0217 (TIM)
✉atendimento@systematiza.com.br
Visite o nosso site: www.systematiza.com.br
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GUIA DE INSTALAÇÃO
1. ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões
Alimentação
Consumo
Peso
Bateria
Cartão de Ponto

A: 245 mm x P: 125 mm x L: 190 mm.
Fonte externa - Entrada: 100~240VAC 50/60Hz 0,5A Max
Saída: 13VDC 1,0A
18mA em standby
Peso 1,7 Kg
Ni-Cd 10,8V x 800mA
A: 188 mm X L: 85 mm X E: 0,35 mm.

2. INSTALAÇÃO DO RELÓGIO
•
•
•

A instalação deve ser em local de fácil acesso para o registro do ponto e manutenção;
O local de instalação deve ser afastado de umidade excessiva, temperaturas
extremamente baixas ou altas, incidência direta do sol, poeira ou vibrações mecânicas;
O relógio deve ser instalado sobre uma superfície plana ou fixado por parafusos a uma
parede.

Ferramentas necessárias para instalação do relógio:
•
•
•

Chave Philips;
Furadeira;
Broca 6mm.

Para fixá-lo, basta fazer dois furos de 6 mm equidistantes 116 mm na horizontal, coloque as
duas buchas e os dois parafusos, depois pendure-o.
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3. ALIMENTAÇÃO
Para alimentar o Relógio Cartográfico TR-1000, utilize uma tomada exclusiva com alimentação
estabilizada e com proteção por disjuntor, com no máximo um metro de distância do local de
instalação.
O relógio vem equipado com um sistema de nobreak destinado a eventuais faltas de energia,
não devendo ser exposto a cortes diários de energia ao fim do dia, que pode acarretar no
esgotamento da bateria e erro de operação. Esta é uma forma de utilização indevida, sem
cobertura por garantia.

4. ATIVAÇÃO
Para ativar o relógio basta ligar a saída da fonte de alimentação atrás do relógio e ligar a fonte
em uma tomada 110V ou 220V.
Antes de começar a programação de configuração do seu Relógio Cartográfico TR-1000, é
importante ler o conteúdo deste manual.

5. SIRENE EXTERNA
O Relógio Cartográfico TR-1000 possui conector para sirene externa com potência máxima de
400 Watts. Observe o desenho a seguir e, se necessário, contate um técnico eletricista.
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GUIA DE FURAÇÃO

116 mm

GUIA DE FURAÇÃO

116 mm

GUIA DE FURAÇÃO

116 mm
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