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 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και το προϊόν χρησιµοποιούν διάφορες ενδείξεις που βοηθούν στην 
σωστή χρήση  του συγκεκριµένου αντικειµένου  µε ασφάλεια  και ορθότητα.  Ακολουθούν οι περιγραφές 
των εν λόγω ενδείξεων. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η αµέλεια µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό ή 
και θάνατο. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αµέλεια µπορεί να οδηγήσει σε κάθε είδους 
τραυµατισµό, υλική ζηµιά, ή να προξενήσει την απώλεια 
ήδη υπαρχόντων δεδοµένων. 

 
 
«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ» 

Περιγράφει λειτουργίες που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στην συσκευή και  να 
χρήζει επισκευής, ή λειτουργίες που απαιτούν την επανεκκίνηση του 
µηχανήµατος, κτλ., για την αποκατάσταση του εργαλείου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιγράφει τα σηµεία λειτουργίας και χρήσιµες συµβουλές. 

 Περιγράφει µια λειτουργική προφύλαξη 

 ΣΥΜΒΟΛΑ 

 Σηµαίνει “Τι πρέπει να προσέχετε” 

 
Σηµαίνει “Τι δεν πρέπει να κάνετε.”. Η ένδειξη που ακολουθεί το σύµβολο αυτό 
υποδηλώνει ότι πρόκειται για συγκεκριµένη απαγόρευση. 

 
Σηµαίνει “Τι πρέπει να κάνετε”  Η ένδειξη που ακολουθεί το σύµβολο αυτό 
υποδηλώνει ότι πρόκειται για οδηγία. 

 
 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Καθαρίζετε το βύσµα του ρευµατοδότη τακτικά. Σκόνη στο βύσµα µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. 

 
Λαµβάνετε ρεύµα απευθείας από µονό ρευµατοδότη.  Αποφύγετε την σύνδεση πολλών 
καλωδίων µε ένα ρευµατοδότη, καθώς θα µπορούσε να προκληθεί φωτιά. 

 
 

Μην συνδέετε / αποσυνδέετε έναν ρευµατοδότη µε υγρά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 

 

 

Μην λειτουργείτε το µηχάνηµα, όταν έχει βλάβη.  Εάν τεθεί σε λειτουργία ενώ έχει 
υποστεί βλάβη, όπως π.χ. ενώ καπνίζει, παράγει ασυνήθιστους ήχους, ή µυρίζει 
περίεργα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.  Αποµακρύνετε 
αµέσως το βύσµα από τον ρευµατοδότη και επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο / 
διανοµέα σας για επισκευή. 

 
Η µπαταρία λιθίου χρησιµοποιείται εσωτερικά για υποστήριξη των αρχείων µνήµης.  Σε 
καµία περίπτωση µην αντικαταστήσετε την µπαταρία λιθίου  µόνοι σας.  Για την 
αντικατάστασή της επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο / διανοµέα σας. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Τα αποθηκευµένα δεδοµένα στο σύνολο της µνήµης ή την κάρτα µνήµης δεν µπορούν 
να είναι µονίµως αποθηκευµένα.  ∆εν θα είµαστε υπεύθυνοι για ζηµιές και χαµένα κέρδη 
λόγω απώλειας δεδοµένων η οποία αποδίδεται σε κατανάλωση της µπαταρίας, 
προβλήµατα, επισκευές, κ.τ.λ. 

 
Μην αποσυναρµολογήσετε ή τροποποιήσετε το εν λόγω µηχάνηµα.  Υπάρχει κίνδυνος 
φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, ή άλλων προβληµάτων. 

 

● Μην εισάγετε ξένα αντικείµενα όπως δάκτυλα, στυλό, σύρµα, ή χαρτί στο µηχάνηµα.  
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς. 

● Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο επίπεδο τάσης.  Οποιοδήποτε άλλο επίπεδο τάσης 
µπορεί να καταστρέψει το µηχάνηµα. 

● Μην πιτσιλίσετε το µηχάνηµα µε νερό ή χηµικά.  Εάν τυχόν αυτό βραχεί, 
αποσυνδέστε αµέσως το βύσµα από το ρευµατοδότη και επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο / διανοµέα σας για επισκευή.  Το µηχάνηµα µπορεί να καταστραφεί ή 
να προκληθεί φωτιά ή να πάθετε ηλεκτροπληξία. 

● Μην χρησιµοποιείτε χαρτί ή ύφασµα πάνω στο µηχάνηµα. Υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί φωτιά. 

● Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε βαρύ υλικό πάνω στο καλώδιο ρευµατοδοσίας.  
Μπορεί να προκληθεί  φωτιά ή άλλη ζηµιά. 

 

● Μην αγγίζετε ποτέ τα µεταλλικά µέρη του µηχανήµατος. 
● Μην αγγίζετε ποτέ την κεφαλή του εκτυπωτή.  Θερµαίνεται αρκετά κατά την διάρκεια 

της εκτύπωσης και µπορεί να καείτε. Επίσης, αν το χέρι σας είναι λερωµένο, µπορεί 
να προκληθεί ζηµιά στην κεφαλή του εκτυπωτή. 

 

● Όταν το µηχάνηµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο διάστηµα, 
σιγουρευτείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρευµατοδοσίας από την πρίζα για 
την ασφάλειά σας. 

● Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου από την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το 
βύσµα.  Μην τραβήξετε απότοµα το καλώδιο ρευµατοδοσίας, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
να σπάσει και να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

 

 ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Το συγκεκριµένο µηχάνηµα συνοδεύεται από τα ακόλουθα αξεσουάρ.  Βεβαιωθείτε ότι 
συµπεριλαµβάνονται στην συσκευασία πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. 
1. Εγχειρίδιο οδηγιών 2. “Κάρτα - κλειδί” 

 : 1 βιβλιάριο  : 2-τµχ. 

3. βίδες για εγκατάσταση στον 
τοίχο  

  : 2- τµχ. 
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«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ» 

◆ Μην ρίξετε κάτω, ή χτυπήσετε το µηχάνηµα. 

 

◆ Εγκαταστήστε το µηχάνηµα µακριά από τα κάτωθι µέρη 

1. Οποιοδήποτε µέρος που δεν είναι επίπεδο ή που υφίσταται δονήσεις. 

 

2. Οποιοδήποτε σκονισµένο ή υγρό µέρος.  Κρατήστε ποτά και υγρού 
περιεχοµένου αντικείµενα µακριά από το συγκεκριµένο µηχάνηµα. 

 

3. Οποιοδήποτε µέρος µε θερµοκρασία κάτω από τους 0  /32  ή άνω 
των  40 /104 . 

 

4. Οποιοδήποτε µέρος δέχεται απευθείας την ακτινοβολία του ήλιου ή 
βρίσκεται κοντά σε πηγή θερµότητας. 

 

◆ Μην εισάγετε άλλου είδους κάρτες ή χαρτί παρά µόνον τις συγκεκριµένες 
χρονοκάρτες που προορίζονται για το εν λόγω µηχάνηµα.  Μην 
χρησιµοποιείτε κάρτες που είναι τσακισµένες ή σκισµένες. 

 
 

◆ Χρησιµοποιείτε µόνον στεγνό πανάκι για το καθάρισµα του µηχανήµατος.  
Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά (αλκοόλ, βενζίνη, διαλυτικό, κτλ.) ή υγρό 
ύφασµα. 

 

◆ Μην αναπληρώνετε το µελάνι στην µελανοταινία. Αντικαταστήστε την µε 
καινούργια κασέτα µελανοταινίας ΜΑΧ ER-IR100 ή ER-IR100E. 

 

◆ Μην κρεµάσετε το µηχάνηµα στον τοίχο χρησιµοποιώντας άλλου είδους πλάκα στήριξης πλην της 
ενδεδειγµένης. 

◆ Η υποδοχή του ρευµατοδότη πρέπει να εγκατασταθεί δίπλα στο όργανο ώστε να είναι εύκολα 
προσβάσιµη. 

◆ Μετά την ολοκλήρωση 150 συνεχών εκτυπώσεων είναι απαραίτητο ένα (7) επτάλεπτο διάλειµµα. 
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 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Εκτύπωση της ηµερήσιας συνολικής ώρας για το κανονικό εργάσιµο ωράριο ή υπερωρίες, εξαιρουµένου του ER-

1500E）. 

2. Επιλογή πλήρως αυτόµατης ή χειροκίνητης λειτουργίας. 

3. Τακτική εκτύπωση λεπτών (1/60) ή (1/100) της ώρας. 

4. Εκτύπωση µέχρι και (4) τεσσάρων στηλών (σε περίπτωση εκτύπωσης ηµερήσιας συνολικής ώρας, µέχρι και 5 

στηλών). 

5. Μέχρι και 150 εργαζοµένων σε κάθε χρονική περίοδο (σε περίπτωση εκτύπωσης ηµερήσιας συνολικής ώρας, µέχρι 

και 50 εργαζοµένων). 

6. Εκτύπωση των συµβόλων, Καθυστερηµένη άφιξη: ” ”  Πρόωρη αποχώρηση: ” ” και  Υπερωρία: ” .” 

7. Μοναδικό σύστηµα ασφαλείας “Κάρτα-Κλειδί”.  

8. Τρεις τρόποι εγκατάστασης (Επιτραπέζια, στον τοίχο, και εδάφους). 

9. Τρεις τρόποι διαµόρφωσης των περιόδων πληρωµής (Μηνιαίος, Εβδοµαδιαίος ή ανά δεκαπενθήµερο). 

10. ∆υνατότητα επιλογής Θερινής ώρας (για το καλοκαίρι). 

11. Εκτύπωση µετά τα µεσάνυχτα µε δυνατότητα καταχώρησης στις εκτυπώσεις ηµέρας µέσω της επιλογής 

προγραµµατισµού ώρας. 

12. Η ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου  προστατεύει το ρολόι, το ηµερολόγιο και το πρόγραµµα δεδοµένων για 5 χρόνια. 

13. ∆ιαµόρφωση οθόνης µε  12ωρη ή 24ωρη ένδειξη της ώρας. 

14. Ώρα / Ηµέρα / Μήνας / Έτος είναι ήδη ρυθµισµένα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για ορισµένες περιοχές ή χώρες  απαιτείται η επαναρύθµιση  της ώρας. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 
 
 

 
 

 

  

 ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

Υποδοχή χρονοκάρτας

Οθόνη 

Μπροστινό κάλυµµα 

Εξωτερικό κλειδί 

Πλάκα στήριξης στον τοίχο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Τραβήξτε όπως δείχνει η εικόνα. Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα. Πιέστε όπως δείχνει η εικόνα. 



 

 8

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ 

 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
 

 

      ⑤         ①       ②    ③       ④ 

⑥     ⑦      ⑧     ⑨ 

Η λειτουργία των πλήκτρων 
 

No. Περιγραφή Λειτουργίες 

① ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Αυξάνει τον αριθµό κατά την αλλαγή των ρυθµίσεων. 

② ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΙΣΘΟ∆ΡΟΜΗΣΗΣ Μειώνει τον αριθµό κατά την αλλαγή των ρυθµίσεων. 

③ ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (SET) Καταχωρεί  στοιχεία. (SET) 

④ 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(CANCEL) 

Επαναφέρει στην αρχή της λειτουργίας ρυθµίσεων χωρίς καταχώρηση. 

(CANCEL) 

⑤ 

 
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ) 

ή  ΠΛΗΚΤΡΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(CLEAR) 

Αναποδογυρίζει την ένδειξη της ώρας στην οθόνη. 

Ενεργοποιεί πρόσφατα ρυθµισµένα στοιχεία. 

⑥ 

 

 ή 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1  

Επιλέγει την στήλη “IN1”. 

Ρυθµίζει, µε την εισαγωγή της Κάρτας – Κλειδιού, την Λειτουργία 

Μηχανήµατος, την Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών , σε κλίµακα 60 ή 

100 και την Ηµερήσια Συνολική Ώρα. 

   

Επιλέγει την στήλη “OUT1”. 

Ρυθµίζει, µε την εισαγωγή της Κάρτας – Κλειδιού, το Έτος, τον Μήνα, την 

Ηµέρα και την τρέχουσα Ώρα 
⑦ 

 

 ή 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2  
 (Βλέπε [7] Σελ. 11) 

Επιλέγει την στήλη “IN2”. 

Ρυθµίζει την Επιλογή Προγραµµατισµού Ώρας, το Εργάσιµο Ωράριο 

(IN1～OUT2, OST) και την Θερινή Ώρα 
⑧ 

 

 ή 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3  
.      (Βλέπε  [8] Σελ.15) 

⑨ ΠΛΗΚΤΡΟ   Επιλέγει την στήλη “OUT2”. 
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 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ 

 
(A) Το σύµβολο          εµφανίζεται κατά τη λειτουργία ρύθµισης. 

(B) Το σύµβολο          εµφανίζεται κατά την περίοδο της Θερινής Ώρας. 
 

 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Εγκαταστήστε το µηχάνηµα σε επίπεδη θέση. 

 Μην κάνετε την εγκατάσταση επάνω ή κοντά  σε µέρος που υφίσταται δονήσεις. 
 
1. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Το ER-1500 µετατοπίζει την στήλη για αυτόµατη εκτύπωση µε την σειρά IN1, OUT1, IN2 και OUT2 χωρίς ο 

χρήστης να χρειάζεται να πιέζει οποιαδήποτε εξωτερικά  πλήκτρα.  

1. Εισάγετε την χρονοκάρτα στην κατάλληλη υποδοχή. 

2. Η χρονοκάρτα θα τιναχθεί έξω αυτόµατα µετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.  
2.  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το ER-1500 επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία για την µετατόπιση της στήλης η οποία θα χρησιµοποιηθεί για 
την εκτύπωση. 

1. Επιλέξτε την στήλη στην οποία επιθυµείτε να τυπωθεί η χρονοκάρτα 
πληκτρολογώντας  “IN1,” “OUT1,” “IN2” ή “OUT2”. 

2. Το σύµβολο  εµφανίζεται στην επιλεγµένη στήλη στης οθόνης.. 
3. Εισάγετε την χρονοκάρτα  στην κατάλληλη θέση. 

4. Η χρονοκάρτα θα τιναχθεί αυτόµατα έξω µετά την ολοκλήρωση της 
εκτύπωσης.  

 
«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ» 

 
1. Μην κρατάτε την χρονοκάρτα κατά την διάρκεια της εκτύπωσης. 

 2.  Μην τραβάτε ή πιέζετε την χρονοκάρτα µε το χέρι. 
 3. Μην καλύπτετε  τις µικρές τρύπες στα δύο άκρα της χρονοκάρτας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Εάν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη “E-01”, σηµαίνει ότι η 
εισαγωγή της χρονοκάρτας έγινε λανθασµένα. (Αλλάξτε πλευρά).  

 

                             (Βλέπε [13] στην σελίδα 22) 

 2. Όταν χρησιµοποιείτε την Συνολική Ηµερήσια Ώρα από την 
Λειτουργία 1, το ER-1500 τυπώνει αυτόµατα την Συνολική Ώρα 
στην  5η  στήλη  αφού πρώτα ολοκληρωθεί η εκτύπωση της 
ώρας στην 4η  στήλη. 
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 ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Για την ρύθµιση ή την αλλαγή των δεδοµένων πρέπει να χρησιµοποιηθεί η “Κάρτα–Κλειδί” για   
να τεθεί σε εφαρµογή η σχετική λειτουργία. 

 
Λειτουργία 
1. Εισαγωγή της «Κάρτας-Κλειδί». Το σύµβολο        εµφανίζεται στην οθόνη. 
2. Μετά την ρύθµιση ή την αλλαγή των δεδοµένων, εισάγετε ξανά την «Κάρτα- 

Κλειδί». Το σύµβολο        εξαφανίζεται. 
 

«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ» Κρατήστε την  “Κάρτα - Κλειδί” σε ασφαλές 
µέρος προς αποφυγή καταστροφής, απώλειας 
ή χρήσης της κάρτας από  µη εξουσιοδοτηµένο 
άτοµο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν αγγίξετε κανένα από τα πλήκτρα για 
60  δευτερόλεπτα ,  το σύµβολο         
εξαφανίζεται αυτόµατα. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΑΣ 60 ή 100 
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΩΡΑΣ (MODE 1) 

 
Γενική ∆ιαδικασία Λειτουργίας 
1. Εισάγετε την “Κάρτα-Κλειδί.” Το σύµβολο      εµφανίζεται στην οθόνη σηµαίνοντας ότι η λειτουργία ρυθµίσεων 

είναι έτοιµη προς εφαρµογή. 

2. Πιέστε το πλήκτρο “IN1”. Το σύµβολο  εµφανίζεται στην οθόνη στην “ IN1”. 

3. Πιέστε τα πλήκτρα   ή  για να τροποποιήσετε τα στοιχεία. 
4.  Πιέστε το πλήκτρο “SET” µετά την αλλαγή κάθε στοιχείου.  Η οθόνη θα µετακινηθεί στο επόµενο στοιχείο 
ακολουθώντας τη σειρά: Λειτουργίες Μηχανήµατος, Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών, Κλίµακα 60 ή 100 και 
Ηµερήσια Συνολική Ώρα.  Όταν πιέσετε το πλήκτρο “SET” στο τέλος, ο βοµβητής χτυπάει δύο φορές και η οθόνη 
επανέρχεται στην έναρξη της λειτουργίας ρυθµίσεων. Η ένδειξη “C-05” µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη µετά τη 
ρύθµιση της Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας και πιέζοντας το πλήκτρο “SET”. 
Όταν πιέσετε το πλήκτρο “SET”, όλα τα δεδοµένα της ώρας διαγράφονται και ρυθµίζονται τα αναθεωρηµένα 
δεδοµένα.  
Όταν πιέσετε το πλήκτρο “CANCEL”, η αναθεώρηση των δεδοµένων ακυρώνεται χωρίς να ακυρώνονται τα 

δεδοµένα της ώρας. 
 

[Αρχή ρύθµισης της 
λειτουργίας] 

 

 
 
 
 

[Λειτουργία 
µηχανήµατος] 

 
 

 
 
 
 

[Ηµεροµηνία 
Κλεισίµατος 
Πληρωµών] 

 
 

 
 
 
 

[κλίµακα 60 ή 
100 ] 

 
 

       
[Ηµερήσια Συνολική 

Ώρα] 

 
 

 [Αρχή λειτουργίας 
ρυθµίσεων] 

 

    

 
Στοιχεία (MODE 1) Αρχικά δεδοµένα Ρυθµίσεις No. Κωδικού 

Λειτουργία Μηχανήµατος 1 1 έως 6 01 

Ηµεροµηνία Κλεισίµατος 
Πληρωµών 31 

Εξαρτάται από το 
µηχάνηµα  

 Λειτουργία Νούµερο 
02 

Κλίµακα 60 ή 100  1 1 έως 5 03 
Ηµερήσια Συνολική Ώρα 1 1 έως 2 04 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Εάν επιλέξετε 1 ή 2 για τον Κωδικό No.3 (κλίµακα 60 ή 100), το µηχάνηµα δεν τυπώνει την 

Ηµερήσια Συνολική Ώρα και έτσι ο Κωδικός No. 04 (Ηµερήσια Συνολική Ώρα) δεν 
εµφανίζεται στην οθόνη. 

2. To ER-1500E δεν έχει ως επιλογή τη ρύθµιση Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας (Κωδικός 04).  
3. Εάν πατήσετε το πλήκτρο “CANCEL” κατά τη ρύθµιση των δεδοµένων, η οθόνη επιστρέφει 
στην αρχή της λειτουργίας ρυθµίσεων χωρίς να έχει καταχωρήσει  τις αλλαγές.  

 
 

Νο. 
Κωδικού 
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Ειδικές ∆ιαδικασίες Λειτουργίας 
1. Ρύθµιση Λειτουργίας Μηχανήµατος (Κώδικας No: 01) 

Πιέστε τα πλήκτρα   ή  για να επιλέξετε την επιθυµητή “Λειτουργία Μηχανήµατος” από τον ακόλουθο 
πίνακα. 
 

Περίοδος 
Πληρωµών 

12/24-ωρη ∆ιαµόρφωση 
ένδειξης 

Λειτουργία 
Μηχανήµατος  

12H 1 
Μηνιαίως 

24H 2 
12H 3 

Εβδοµαδιαίως 
24H 4 
12H 5 Ανά 

δεκαπενθήµερο 24H 6 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.  Η ώρα τυπώνεται µόνον σε 24-ωρη ένδειξη. 

2. Όταν ρυθµίζεται η τοποθέτηση του εργαλείου στο έδαφος, στην οθόνη εµφανίζεται 
µόνον η 24-ωρη ένδειξη. 

 
 
2. Ρύθµιση Ηµεροµηνίας Κλεισίµατος Πληρωµών (Κωδικός No: 02) 

Μετά τη ρύθµιση  “Λειτουργία Μηχανήµατος,” η ένδειξη “Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών” 
εµφανίζεται στην οθόνη. 
 
Μηνιαίως 
 
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε την Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών.  Όταν εµφανιστεί στην 
οθόνη η επιθυµητή ηµεροµηνία κλεισίµατος πληρωµών πιέστε το πλήκτρο “SET”. 

 
από 

 
έως  

 
Εβδοµαδιαίως 
 
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε την Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών (από σήµερα µέχρι τις 
επόµενες 6 ηµέρες). Όταν εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ηµεροµηνία κλεισίµατος πληρωµών πιέστε 
το πλήκτρο “SET”. 

 
από 

 
έως  

 
Ανά δεκαπενθήµερο 
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε την επιθυµητή Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών (από σήµερα 
µέχρι τις επόµενες 13 ηµέρες). Όταν εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ηµεροµηνία κλεισίµατος πληρωµών 
πιέστε το πλήκτρο “SET”. 

 
από 

 
έως  
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3. Ρύθµιση κλίµακας 60 ή 100 (Κωδικός No: 03) 
Μετά την ρύθµιση “Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών,” εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Κλίµακα 60 
ή 100”. 

      Επιλέξτε τον τύπο εκτύπωσης όσον αφορά στην Ώρα και την εκτύπωση Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας. 

Πιέστε τα πλήκτρα   ή  για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό από τον ακόλουθο πίνακα. 
 

Αριθµός Τύπος Εκτύπωσης Ώρας Ηµερήσια Συνολική 
Ώρα Ικανότητα Εργαζοµένων 

1 Συνήθη λεπτά (1/60) καµία 150 
2 1/100ο της ώρας καµία 150 

3 Συνήθη λεπτά (1/60) Συνήθη λεπτά(1/60) 50 

4 1/100ο  της ώρας 1/100ο της ώρας 50 
5 Συνήθη λεπτά (1/60) 1/100ο της ώρας 50 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Όταν επιλέγετε “1” ή ”2”, το ER-1500 δεν εκτυπώνει την Ηµερήσια Συνολική Ώρα.  

2. Όταν χρησιµοποιείτε την Ηµερήσια Συνολική Ώρα, η ικανότητα των εργαζοµένων σε µία µέρα 
/ µήνα  φτάνει µέχρι 50. 

3. Το ER-1500E δεν µπορεί να ρυθµίσει τους αριθµούς “3”, “4” ή “5.” 
4. Όταν χρησιµοποιείτε το 1/100ο της ώρας ως τύπο εκτύπωσης, το ΕR-1500 εκτυπώνει τα 

λεπτά όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
[Πίνακας Αντιστοιχιών Ώρας] 
Συνήθη Λεπτά 

(1/60) 
1/100ο  της ώρας 

(1/100) 
Συνήθη λεπτά 

(1/60) 
1/100ο  της ώρας 

(1/100) 
Συνήθη Λεπτά  

(1/60) 
1/100ο   της ώρας 

(1/100) 
00 0.00 20 0.34 40 0.66 
01 0.02 21 0.35 41 0.68 
02 0.04 22 0.36 42 0.70 
03 0.05 23 0.38 43 0.72 
04 0.06 24 0.40 44 0.74 
05 0.08 25 0.42 45 0.75 
06 0.10 26 0.44 46 0.76 
07 0.12 27 0.45 47 0.78 
08 0.14 28 0.46 48 0.80 
09 0.15 29 0.48 49 0.82 
10 0.16 30 0.50 50 0.84 
11 0.18 31 0.52 51 0.85 
12 0.20 32 0.54 52 0.86 
13 0.22 33 0.55 53 0.88 
14 0.24 34 0.56 54 0.90 
15 0.25 35 0.58 55 0.92 
16 0.26 36 0.60 56 0.94 
17 0.28 37 0.62 57 0.95 
18 0.30 38 0.64 58 0.96 
19 0.32 39 0.65 59 0.98 
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4. Ρύθµιση της Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας (Κωδικός No: 04) 

  Η “Ηµερήσια Συνολική Ώρα”  εµφανίζεται στην οθόνη µετά τη ρύθµιση “Κλίµακα 60 ή 100”. 
        Όταν χρησιµοποιούνται είτε οι αριθµοί “1” ή ”2” από τον “Κωδικό 03” είτε το ER-1500E , η ρύθµιση αυτή δεν 

εµφανίζεται.  

Επιλέξτε το Κανονικό Εργάσιµο Ωράριο ή  τις Υπερωρίες ως Τύπο Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας. 
   Το µηχάνηµα αυτόµατα εκτυπώνει την Ηµερήσια Συνολική Ώρα µετά την εκτύπωση της ώρας στην 4η στήλη, 
χρησιµοποιώντας τον τύπο που έχετε επιλέξει.  
Πιέστε τα πλήκτρα   ή  για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό από τον ακόλουθο πίνακα. 

 
Αριθµός Τύπος Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας 

1 Κανονικό Εργάσιµο Ωράριο 
2 Υπερωρίες 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Εάν ρυθµιστεί το “2 (Υπερωρίες)” χωρίς να έχει ρυθµιστεί η Ώρα Έναρξης των 

Υπερωριών στo “MODE 3”, το  ER-1500 εκτυπώνει “0:00” ή ”0.00” ως Ηµερήσια 

Συνολική Ώρα στην 5η στήλη.  

2. Εάν η ώρα δεν τυπωθεί στην 4η στήλη, δεν εκτυπώνεται η Ηµερήσια Συνολική Ώρα  

3. Το ER-1500 δεν µπορεί να υπολογίζει την Μηνιαία Συνολική Ώρα. 
 
[Εκτύπωση παραδείγµατος Συνόλου Ηµέρας] 
 
1. Ρύθµιση “3” στον “Κωδικό NO: 03.” 

Τύπος Εκτύπωσης Ώρας = Συνήθη λεπτά (1/60) 

Ηµερήσια Συνολική Ώρα = Συνήθη λεπτά (1/60) 

     
 
2. Ρύθµιση “4” στον “Κωδικό NO: 03.” 

Τύπος Εκτύπωσης Ώρας = 1/100ο  της ώρας 

Ηµερήσια Συνολική Ώρα = 1/100ο  της ώρας 

 
 
3. Ρύθµιση “5” στον “Κωδικό NO: 03.” 

Τύπος Εκτύπωσης Ώρας = Συνήθη Λεπτά (1/60) 

Ηµερήσια Συνολική Ώρα = 1/100ο  της ώρας 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΟΥΣ, ΜΗΝΑ, ΗΜΕΡΑΣ, ΩΡΑΣ, ΚΑΙ  ΛΕΠΤΩΝ   
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2)         
 

 
∆ιαδικασία 
1. Εισάγετε την “Κάρτα-Κλειδί.” Το σύµβολο          εµφανίζεται στην οθόνη σηµαίνοντας  ότι η λειτουργία 

ρυθµίσεων είναι έτοιµη προς εφαρµογή. 

2. Πιέστε το πλήκτρο “OUT1”.  Το σύµβολο  εµφανίζεται στην οθόνη στo “MODE 2”. 

3. Πιέστε τα πλήκτρα   ή  για να αλλάξετε το Έτος, το Μήνα, την Ηµεροµηνία, την Ώρα και τα Λεπτά. 

4. Πιέστε το πλήκτρο “SET” αφού έχετε τροποποιήσει όλα τα στοιχεία. Πιέζοντας το πλήκτρο “SET” στο τέλος, ο 

βοµβητής χτυπάει δύο φορές και η οθόνη επανέρχεται στην αρχή της Λειτουργίας Ρυθµίσεων. 
    Εάν εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “C-05”, πιέστε το πλήκτρο “SET” .  (Βλέπε  [14] σελ. 22.) 
 
[Έναρξη Λειτουργίας   

Ρυθµίσεων ] 

 

 
 
 
 

[Έτος] 

 
 

 
 
 
 

[Μήνας/Ηµέρα] 

 

 [Ώρα/Λεπτά]  
 
 
 

[Έναρξη Λειτουργίας 
Ρυθµίσεων] 

 
 

 
[Παράδειγµα]   1:35 (µ.µ.), 21η  Οκτωβρίου, 2002 

∆ιαδικασία [MODE 2] Οθόνη 

Πιέστε το πλήκτρο “OUT1” . 
Το Τρέχον Έτος εµφανίζεται στην οθόνη.  
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση του Έτους. 

 
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η 

ένδειξη“10” στον Οκτώβριο. 
Πιέστε το πλήκτρο “SET" για την καταχώρηση του Μήνα.  

Πιέστε τα πλήκτρα   ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “21.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της Ηµέρας.  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “13.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της Ώρας.  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “35.” 
Πιέστε το πλήκτρο“SET” για την καταχώρηση των Λεπτών.  

Η οθόνη επανέρχεται στην έναρξη της λειτουργίας ρυθµίσεων. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Το σύµβολο  εµφανίζεται κατά την διάρκεια της Θερινής Ώρας, όταν αυτή έχει 

ρυθµιστεί. 
2. Για την Ευρώπη, ρυθµίζετε πρώτα την Ηµέρα και στην συνέχεια τον Μήνα. 
3. Το ρολόι ξεκινά στα “00” δευτερόλεπτα όταν πιέσετε το πλήκτρο “SET” στο τέλος. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, EIΣΟ∆ΟΥ-
ΕΞΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ (MODE 3) 

 
∆ιαδικασία 
1. Εισάγετε την “Κάρτα-Κλειδί.”  Το σύµβολο   εµφανίζεται στην οθόνη σηµαίνοντας ότι η λειτουργία 

ρυθµίσεων είναι έτοιµη προς εφαρµογή. 

2. Πιέστε το πλήκτρο “IN2”.  Το σύµβολο  εµφανίζεται στην οθόνη στην “MODE 3” . 
3. Πιέστε τα πλήκτρα  ή  για να αλλάξετε κάθε στοιχείο. 
  Πιέστε το πλήκτρο “SET” µετά την αλλαγή των στοιχείων. Η οθόνη θα µετακινηθεί στο επόµενο στοιχείο 

ακολουθώντας την σειρά: Επιλογές Προγραµµατισµού Ώρας, ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ, Ώρα Έναρξης  Υπερωριών 
(OST) και Θερινή Ώρα. Πιέζοντας το πλήκτρο “SET” στο τέλος, ο βοµβητής χτυπάει δύο φορές και η οθόνη 
επανέρχεται στην έναρξη της λειτουργίας ρυθµίσεων. 
Εάν εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “C-05”, πιέστε το πλήκτρο “SET” .  (Βλέπε  [14] σελ. 22.) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η ώρα προβάλλεται µόνο σε 24-ωρη ένδειξη. 

2. Τα αρχικά δεδοµένα προβάλλονται πιέζοντας το πλήκτρο “CLEAR”. 
 
[Έναρξη λειτουργίας 

ρυθµίσεων] 

 

 
 
 
 

[Επιλογή 
προγραµµατισµού 

ώρας] 

 

 
 
 
 

[IN1]  [OUT1]  
 
 
 

[IN2] 

 
 

 
 

[OUT2] 

 

 
 
 
 

[Ώρα Έναρξης 
Υπερωριών (OST)] 

 
 

 
 
 
 

[Έναρξη Θερινής Ώρας] 
 

 

 [Λήξη Θερινής 
Ώρας] 

 
 
 
 

 
[Έναρξη λειτουργίας 

ρυθµίσεων] 

 
 

 
Στοιχεία (MODE 3) Αρχικά 

∆εδοµένα 
Περιεχόµενα Ρυθµίσεων  No. 

Κωδικού 
LST 3 : 00 Επιλογή προγραµµατισµού ώρας  (Αλλαγή 

ώρας ηµέρας) 
01 

IN 1 - - : - - Έναρξη κανονικού εργάσιµου ωραρίου (IN 1) 02 
OUT 1 - - : - - Λήξη κανονικού εργάσιµου ωραρίου (OUT 1) 03 
IN 2 - - : - - Έναρξη κανονικού εργάσιµου ωραρίου (IN 2) 04 

OUT 2 - - : - - Λήξη κανονικού εργάσιµου ωραρίου (OUT 2) 05 
OST - - : - - Ώρα έναρξης υπερωριών 06 

Daylight Saving Time Start - - : - - Ηµεροµηνία έναρξης θερινής ώρας 07 
Daylight Saving Time End - - : - - Ηµεροµηνία λήξης θερινής ώρας 08 
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∆ιαδικασία 
1. Ρύθµιση ΕΙΣΟ∆ΟΥ & ΕΞΟ∆ΟΥ και ώρα Έναρξης Υπερωριών 

[Παράδειγµα] Επιλογή προγραµµατισµού ώρας  (Αλλαγή ώρας ηµέρας):    4 : 00 

 Έναρξη κανονικού εργάσιµου ωραρίου   :   9 : 00 

 Έναρξη ώρας γεύµατος  : 12 : 00 

 Λήξη ώρας γεύµατος  :  13 : 00 

 Λήξη κανονικού εργάσιµου ωραρίου  : 17 : 00 

 Ώρα έναρξης υπερωριών  : 17 : 30 

 
∆ιαδικασία [MODE 3] Οθόνη 

Πιέστε το πλήκτρο “IN2”. 
Η τρέχουσα επιλογή προγραµµατισµού ώρας εµφανίζεται στην οθόνη.  
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει  “4:00.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της επιλογής 

προγραµµατισµού   ώρας.  

Πιέστε τα πλήκτρα   ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “9.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της ώρας στο“IN1.”  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει  “00.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση των λεπτών στο “IN1.”  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “12.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της ώρας στο  “OUT1.”  
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “00.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση των Λεπτών στο 

“OUT1.”  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “13.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της Ώρας στο  “IN2.”  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “00.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση των Λεπτών στο  “IN2.”  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “17.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της Ώρας στο  “OUT2.”  
Πιέστε τα πλήκτρα   ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “00.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση των Λεπτών στο  

“OUT2.”  

Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει  “17.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της Ώρας στο “OST.”  
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει  “30.” 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση των Λεπτών στο  

“OST.”  
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2. Ρυθµίζοντας την Θερινή Ώρα 
Μετά την ρύθµιση της “Ώρας έναρξης υπερωριών,” η οθόνη µετακινείται στην “Ηµεροµηνία Έναρξης Θερινής 

Ώρας.” 

 

Ρύθµιση ηµέρας της  
εβδοµάδας 

 

 

(Θέση αναγραφής του µήνα)  (Θέση αναγραφής της εβδοµάδας)  (No. Κωδικού) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ρυθµίσετε την τελευταία εβδοµάδα του µήνα, ορίστε την ως “L” παρόλο που 

είναι κατά σειρά η 4η εβδοµάδα. 
 

[Παράδειγµα] Ώρα Έναρξης Θερινής Ώρας: Κυριακή της τελευταίας εβδοµάδας του Μαρτίου. 

 Ηµεροµηνία Λήξης Θερινής Ώρας : Κυριακή της τελευταίας εβδοµάδας του Οκτωβρίου. 

∆ιαδικασία [MODE 3] Οθόνη 

Μετά τη ρύθµιση της “Ώρας έναρξης Υπερωριών,” η οθόνη µετακινείται 
στην “Ηµεροµηνία Έναρξης Θερινής Ώρας.”  
Πιέστε τα πλήκτρα   ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “3” για τον Μάρτιο. 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση του Μήνα.  
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “L” σηµαίνοντας την 
τελευταία εβδοµάδα. 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της εδοµάδας.  
Μετακινείστε τον κέρσορα στην θέση µε την ένδειξη “SUN” για την 
ηµέρα της εβδοµάδας πιέζοντας τα πλήκτρα   ή . 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της ηµέρας της 
εβδοµάδας.  
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “0” για τον 
Οκτώβριο.  
Πιέστε το πλήκτρο “SET ” για την καταχώρηση του Μήνα.  
Πιέστε τα πλήκτρα  ή  µέχρι η οθόνη να δείξει “L” σηµαίνοντας την 
Τελευταία Εβδοµάδα. 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της Εβδοµάδας.  
Μετακινείστε τον κέρσορα στην θέση µε την ένδειξη “SUN” για την 
ηµέρα της εβδοµάδας πιέζοντας τα πλήκτρα  ή . 
Πιέστε το πλήκτρο “SET” για την καταχώρηση της ηµέρας της 
εβδοµάδας.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Κατά την διάρκεια της περιόδου Θερινής Ώρας, το σύµβολο   εµφανίζεται στην 

οθόνη. 
2. Μόλις γίνει η ρύθµιση, η Θερινή Ώρα θα διορθωθεί αυτόµατα από το επόµενο έτος, 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα .  
 

 
 



 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΦΙΞΗΣ, ΠΡΟΩΡΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ  

 
To ER-1500 µπορεί να τυπώσει αυτόµατα τα σύµβολα Καθυστερηµένη Άφιξη (  ), Πρόωρη Αποχώρηση (  ), 
Υπερωρία (  ) στη σωστή θέση, αναλόγως µε την ρύθµιση της ώρας στα  IN1 (Eίσοδος) ～ OUT2 (Έξοδος)  (No. 
Κωδικού 02 ～ 05) και την ώρα έναρξης  της Υπερωρίας (No.Κωδικού 06).   
 

( Βλέπε [9] Σελ. 16) [Παράδειγµα για το MODE 3] 
Στοιχεία (MODE3) ∆εδοµένα προς χρήση No. Κωδικού 

LST 04 : 00 01 
IN 1 09 : 00 02 

OUT 1 12 : 00 03 
IN 2 13 : 00 04 

OUT 2 17 : 00 05 
OST 17 : 30 06 

(Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο “MODE 1”) 
Τύπος εκτύπωσης της ώρας = Συνήθη Λεπτά (1/60) 
Ηµερήσια Συνολική Ώρα = Συνήθη λεπτά (1/60) 
Τύπος Ηµερήσιας Συνολικής Ώρας = Υπερωρία 

 
 [Παραδείγµατα εκτύπωσης] 

Σηµείωση 

 

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Η Ηµερήσια Συνολική Ώρα θα έπρεπε να 
είναι “0:00”, επειδή η τέταρτη προς 

(Note 1)
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 εκτύπωση ώρα δεν έπεται της ώρας 
έναρξης της Υπερωρίας. 

(2) Η Ηµερήσια Συνολική Ώρα τυπώνεται  µετά 
την εκτύπωση στην  4η  στήλη. 

Note 2)
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 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ 
 
Χρησιµοποιείστε µόνον κασέτες µελανοταινίας τύπου ER-IR100 ή ER-IR100E. 

Αντικαταστήστε την κασέτα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία , εάν η εκτύπωση είναι πολύ θαµπή. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ποτέ µην αγγίζετε την κεφαλή του εκτυπωτή. Αµέσως µετά την εκτύπωση η κεφαλή 
είναι εξαιρετικά θερµή και µπορεί να καείτε. 

 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρευµατοδότησης από τον ρευµατοδότη. 

 Σε περίπτωση που η µελανοταινία σας λερώσει στα χέρια ή το σώµα ξεπλυθείτε 
αµέσως µε  σαπούνι. 

 

∆ιαδικασία 
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρευµατοδότησης 

από τον ρευµατοδότη. 
 
Ανοίξτε και αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα. 

    
2. Σηκώστε την κασέτα (A), (B) και (C) όπως 

φαίνεται στην εικόνα, και τραβήξτε την προς 
τα έξω. 

 
3. Στρέψτε το κυλινδρικό κουµπάκι της νέας 

µελανοταινίας προς την κατεύθυνση που 
δείχνει το βέλος για να τεντωθεί η ταινία. 

 
4. Εισάγετε ορθά την κασέτα όπως φαίνεται στην εικόνα έτσι ώστε αυτή να τοποθετηθεί µεταξύ της “Βάσης 

Μάσκας” και της “Κεφαλής Εκτυπωτή.” Μετά στρέψτε το κυλινδρικό κουµπάκι  ξανά για να τεντωθεί η 
ταινία. 

     

5. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα και συνδέστε το καλώδιο ρευµατοδότησης µε το ρευµατοδότη.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Εάν η εγκατάσταση γίνει στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά γερός για 
να στηρίξει τη βάση και το µηχάνηµα. 

  
Εγκαταστήστε το ER-1500 στον τοίχο χρησιµοποιώντας την βάση στήριξης που 
περιλαµβάνει η συσκευασία. Μην χρησιµοποιήσετε άλλα υλικά. 

 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρευµατοδότησης πριν εγκαταστήσετε το µηχάνηµα στον 
τοίχο.  

 
Εγκατάσταση στον τοίχο 
Εάν κρεµάσετε τον ΕR-1500 σε τοίχο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 

1. Αποµακρύνετε την βίδα (A) και την βάση στήριξης όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 

 
2. Τοποθετήστε την βάση στήριξης στον τοίχο 

χρησιµοποιώντας τις 2 επιπλέον βίδες που 
περιλαµβάνονται στην συσκευασία (αξεσουάρ).  

 
3. Εγκαταστήστε το ER-1500 πάνω στην βάση στήριξης όπως 

φαίνεται στην εικόνα. 

 

Εγκατάσταση Εδάφους  

1. Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα. 

 
2. Πιέστε το πλήκτρο  για  την “Εγκατάσταση Εδάφους.” 

 
3. Οι ενδείξεις  στην οθόνη του ρολογιού θα αναποδογυρίσουν.  

        

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ώρα προβάλλεται µόνο σε 24-ωρη ένδειξη. 
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 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 

Κωδικοί 
Σφαλµάτων Πρόβληµα Λύση 

 

Η εισαγωγή της κάρτας δεν έγινε 
µέχρι του σηµείου εκείνου που 
ενεργοποιεί την αυτόµατη εισαγωγή 
δεδοµένων. 

Εισάγετε την χρονοκάρτα µέχρι το σηµείο 
ενεργοποίησης της αυτόµατης εισαγωγής 
δεδοµένων. 

 
Η εισαγωγή της χρονοκάρτας έγινε 
από λάθος πλευρά. 

Εισάγετε την χρονοκάρτα από την άλλη 
πλευρά. 

 

Tο ER-1500 δεν µπορεί να διαβάσει 
σωστά τις  µικρές τρύπες της 
κάρτας. 

Ελέγξτε εάν οι τρύπες έχουν καλυφθεί. 
Ελέγξτε εάν η χρονοκάρτα έχει τσακιστεί ή 
υποστεί άλλου είδους ζηµιά. 

 

● έχουν ήδη ολοκληρωθεί 4 
εκτυπώσεις κατά την διάρκεια 
της ίδιας ηµέρας. 

● έχει γίνει αντικανονική εκτύπωση 
µέσω χειροκίνητης λειτουργίας. 

 

 

Έχει ήδη γίνει εισαγωγή 150 ή 50 
χρονοκαρτών κατά την διάρκεια της 
ίδιας ηµέρας / του ίδιου µήνα.  

(Το ER-1500 µπορεί να δεχθεί την εισαγωγή 
µέχρι και 150 ή 50 χρονοκαρτών την ηµέρα / 
τον µήνα.) 

 

Κατά τη ρύθµιση του ER-1500, 
γίνεται εισαγωγή ακυρωτικών 
δεδοµένων. 

Εισάγετε τα σωστά δεδοµένα. 

 

 

 

Η αυτόµατη εισαγωγή δεδοµένων 
στην χρονοκάρτα δεν γίνεται οµαλά. 

Μην κρατάτε την κάρτα κατά την διάρκεια της 
εκτύπωσης. 
Ελέγξτε εάν η χρονοκάρτα είναι τσακισµένη ή 
έχει υποστεί άλλη ζηµιά. 

 

∆υσλειτουργία του εκτυπωτή. Προσπαθήστε να έχετε σωστή εκτύπωση 
αποσυνδέοντας ή συνδέοντας το  καλώδιο 
ρευµατοδοσίας.  

 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 

Κωδικός 
Προφύλαξης 

Πρόβληµα Λύση 

 

Όταν προσπαθείτε να διορθώσετε την  
Λειτουργία Μηχανήµατος, την  
Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Πληρωµών, 
την Ηµέρα, την Επιλογή 
Προγραµµατισµού Ώρας, κλίµακα 
60/100 ή την Ηµερήσια Συνολική Ώρα, 
διαγράφονται όλα τα δεδοµένα  ώρας. 

Εάν πιέσετε το πλήκτρο “SET”  
∆ιαγράφονται όλα τα δεδοµένα ώρας και 
γίνεται καταχώρηση όλων των 
διορθωµένων δεδοµένων. 
Εάν πιέσετε το πλήκτρο “SET”  
Ακυρώνεται η διόρθωση χωρίς να γίνει 
διαγραφή των δεδοµένων ώρας. 
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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε µόνοι σας το µηχάνηµα. 

 
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή τον διανοµέα σας σε περίπτωση που δεν 
µπορείτε να λύσετε το πρόβληµα, αφού πρώτα συµβουλευθείτε τον παρακάτω 
πίνακα. 

 
Πρόβληµα Σηµεία Ελέγχου Βλέπε 

Απώλεια Ενδείξεων στην 
Οόνη 

Είναι σωστά συνδεδεµένο το καλώδιο ρευµατοδοσίας µε τον 
ρευµατοδότη;  

Αποτυχία εκτύπωσης στην 
χρονοκάρτα Έχει γίνει σωστά η εισαγωγή της κασέτας µελανοταινίας;   
Μπλοκάρισµα της κάρτας 
κατά την εισαγωγή της 

Έγινε εισαγωγή της κάρτας από την σωστή πλευρά; 
Μήπως η κάρτα είναι τσακισµένη ή έχει υποστεί άλλη ζηµιά; 

 

Απόκλιση στην θέση της 
γραµµής εκτύπωσης  

Μήπως η εισαγωγή της κάρτας έγινε µε δύναµη; 
Μήπως τραβήξατε την κάρτα προς τα έξω κατά την διάρκεια της 
εκτύπωσης; 
Μήπως συνεχίζετε να κρατάτε την κάρτα ενώ αυτή έλκεται 
αυτόµατα προ τα µέσα; 
Μήπως η χρονοκάρτα είναι υγρή? 

 

Ξεθωριασµένη εκτύπωση Μήπως το µελάνι έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα; 
Έχει γίνει σωστά η εισαγωγή της κασέτας µελανοταινίας;  
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 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Περιγραφή προϊόντος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  MΑΧ ER-1500 
Βόρεια Αµερική   AC120V +6% -10% 60Hz  
Ευρώπη              AC230V +6% -10% 60Hz 

Παροχή ρεύµατος 

Άλλες Χώρες       AC220～240V +6% -10% 50/60Hz 

Εξωτερικές ∆ιαστάσεις 200 (Ύψος) × 150 (Πλάτος) × 100 (Βάθος) mm  [7 7/8”・(Ύψος) × 5 
7/8”・(Πλάτος) × 3 7/8”・(Βάθος] 

Βάρος 1.7kg (3.75lbs.) 
Κατανάλωση Ρεύµατος Κανονική : 5W,  Μέγιστη : 30W 
Σύστηµα Ρολογιού Κρυσταλλικός ταλαντωτής τύπου quartz  

Μηνιαία ανοχή ±15 δευτερόλεπτα  
(Κανονική θερµοκρασία : 25±5  / 68 ～86 ) 

Οθόνη Ηµεροµηνία, Ώρα, Λεπτά, π.µ./µ.µ., Ηµέρα της εβδοµάδας, , , 
. 

Τυπωµένες 
πληροφορίες 

Ηµεροµηνία, Ώρα / λεπτά (µέχρι και 4 στήλες), Σύµβολο ηµερήσιας 
συνολικής ώρας , , , 

Εγγύηση σε περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος 

Τα δεδοµένα που έχουν σωθεί στη Μνήµη υποστηρίζονται από  µια 
εσωτερική µπαταρία και η λειτουργία της µνήµης του ρολογιού είναι 
εγγυηµένη για διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 5 ετών όπως 
προέκυψε µετά από υπολογισµό των περιόδων µε διακοπή ρεύµατος 
κατά την συναρµολόγηση του µηχανήµατος στο εργοστάσιο. 

Χωρητικότητα 50 ή 150 εργαζόµενοι 
Χρονοκάρτα 
Μελανοταινία  

Κάρτα Παρουσίας Προσωπικού MAX ER-M  
Κασέτα µελανοταινίας ER-IR100 ή ER-IR100E  

Θερµοκρασία 
λειτουργίας 

0 ～40  / 32 ～104  

Θερµοκρασία 
αποθήκευσης 

-20 ～60  / －4 ～140  
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  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Έχει αποδειχθεί ότι το παρόν µηχάνηµα είναι σύµφωνο προς τους περιορισµούς 
που θέτονται για τις προσωπικές ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B,  σύµφωνο προς 
το Παράρτηµα B του Μέρους 15 των Κανόνων FCC.  Μόνον περιφερειακές µονάδες 
(συσκευές εντολών προγράµµατος / ή παραγόµενου έργου Η/Υ, εκτυπωτές 
«τερµατικών», κτλ.) που είναι πιστοποιηµένες ή εξακριβωµένες ως σύµφωνες προς 
τους περιορισµούς που θέτονται για τις συσκευές Κατηγορίας B είναι συµβατές µε το 
παρόν εξάρτηµα.  Η λειτουργία  του µηχανήµατος µε µη πιστοποιηµένα ή 
εξακριβωµένα προσωπικό υπολογιστή ή/ και περιφερειακές µονάδες είναι πιθανόν 
να οδηγήσει παρεµβολές στην ραδιοφωνική και  την τηλεοπτική λήψη.  Η σύνδεση 
ενός καλωδίου διασυνδετικής διάταξης Η/Υ µη προστατευµένου εξοπλισµού µε το 
παρόν εξάρτηµα θα ακυρώσει την Πιστοποίηση  FCC του παρόντος µηχανήµατος 
και πιθανόν να δηµιουργήσει επίπεδα παρεµβολών που παραβαίνουν τους 
περιορισµούς που έχουν καθορισθεί από το FCC για το παρόν µηχάνηµα. 
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 Εκτυπώνεται σε ανακυκλώσιµο χαρτί και µπορεί να ανακυκλωθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εξουσιοδοτηµένος Μεταπωλητής  
 

 
•Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας µπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση λόγω λειτουργικής βελτίωσης του µηχανήµατος  

 
 

6-6, NIHONBASHI HAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN 
POST CODE: #103-8502 
TELEPHONE: 81-3-3669-8131 FAX: 81-3-3669-7104 
URL: http://www.max-ltd.co.jp/int/  (GLOBAL Site)  
http://www.maxusacorp.com  (USA Site) 

 

http://www.max-ltd.co.jp/int/
http://www.maxusacorp.com/

	ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΑΞΕΣΟΥΑΡ
	ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
	ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ
	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
	ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
	ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΛΕΙ
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΟΥΣ, ΜΗΝΑ, ΗΜΕΡΑΣ, ΩΡΑΣ, ΚΑΙ  ΛΕΠΤΩΝ   (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, EIΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ
	ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΦΙΞΗΣ, ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ
	Διαδικασία

	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Untitled

