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QR-7550 
Rejestrator Czasu Pracy 

 
 
Frima Seiko Precision przedstawia nowy rejestrator czasu pracy QR-7550. Jest to 
innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie tradycyjne zastosowanie papierowych kart czasu 
pracy z nowoczesnym rozwiązaniem umoŜliwiającym przenoszenie danych za pośrednictwem 
USB do komputera. Nowy rejestrator bazuje na bardzo trwałym modelu QR-6560. Opcjonalnie 
moŜna zwiększyć pamięć rejestratora do 200 kart! 
 
Funkcja numerowania urządzeń umoŜliwia przypisanie numeru identyfikacyjnego urządzeniu 
(np. 001), jeśli w firmie uŜywanych jest więcej niŜ jeden rejestrator (nawet do 255 urządzeń). 
Dzięki USB moŜna kolekcjonować dane ze wszystkich rejestratorów w jednym komputerze 
oraz wprowadzać zmiany w ustawieniach do kaŜdego poszczególnego QR-7550. 
 
Do rejestratora dołączony jest program w jęz. angielskim umoŜliwiający przenoszenie danych 
z USB na komputer uŜytkownika, zapisujący dane w formacie xls lub cvs. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Właściwości QR-7550: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MoŜliwość przenoszenia danych z rejestratora do 
komputera za pośrednictwem USB 

• Czytelny, łatwy do rozpoznania wydruk  

• Automatyczne wprowadzanie i wyrzucanie kart, 
rozróŜnienie rewersu i awersu zakodowanej karty 
oraz zmiana kolumny wydruku 

• 6 kolumn wydruku 

• Pojemność pamięci: maksimum 200 kart - w jednym 
okresie rozliczeniowym moŜliwość nadruku do 100 
kart (nr od 1do 100) + opcjonalnie dodatkowych 100 
kart (nr 101-200) 

• MoŜliwe do ustawienia 3 okresy rozliczeniowe: 
miesięczny, tygodniowy oraz dwutygodniowy. 

• Maks. liczba tygodniowych programów: 48 (z 
moŜliwością ustawienia zewnętrznego sygnału 
czasu) 

• Wybór 2 formatów wydruku i wyświetlania godzin 
(12/24) oraz wydruku minut (1/60 lub 1/100) 

•  Automatyczna korekta dla czasu letniego/zimowego 

• Specjalny znacznik dla oznaczenia sytuacji 
nietypowej 

• Zabezpieczenia programu – klucz oraz 4-cyfrowe 
hasło 

• MoŜliwość montaŜu na stole lub ścianie 

• DuŜy wyświetlacz LCD 

• Wydruk w kolorze czarnym 

• Opcjonalnie: zapasowy akumulator Ni-Cd dla 
zachowania ustawień czasu oraz umoŜliwienia 
nadruku podczas awarii zasilania 

QR-7550 

Zegar cyfrowy (data oraz czas) 

Dokładność zegara ±15 sek. miesięcznie 

Metoda druku Igłowa, druk czarny jednokolorowy 

Zasilanie 220-240VAC 50/60Hz 0,2A 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 172 x 218 x 122 mm 

Waga Ok. 1,9 kg 

Zastosowanie USB umoŜliwia przeniesienie zapisanych w 
pamięci rejestratora danych do komputera, a takŜe 
uzupełnianie ustawień w komputerze i przeniesienie na 
rejestrator. Wejście USB znajduje się pod pokrywą, co 
uniemoŜliwia dostęp do danych osobom nieuprawnionym. 

Specjalny znacznik dla oznaczenia sytuacji nietypowej 


