
Drukuj nie tylko datę oraz czas w maksymalnie dwóch wierszach 

Druk w 2 liniach 
Automatyczny druk dwóch linii. 

4 szablony wydruku 
Maksymalnie 4 szablony wydruku mogą zostać zarejestrowane. Wybierz preferowany szablon podczas wydruku. 

Konfiguracja za pomocą komputera 
Ustawienia skonfigurowane na PC można zainstalować w TP-50 za pomocą pendrive'a USB. 

Intuicyjne użytkowanie 
Datownik jest przyjazny w użyciu dzięki informacjom prezentowanym na graficznym wyświetlaczu. 

Zastosowanie 

Bank Giełda          Serwis samochodowy          Hotel  Apteka 

Pralnia       Centrum opieki       Punkt nadania Szpital   Parking 

i inne! 

Miejsca do 
zarządzania 

czasem 

Wycena usługi 

Obsługa czasu 

Dostawa / Wysyłka 
W ys t awi ani e / W al i dac j a 
Zameldowanie / Wymeldowanie 

Wystawianie  / Odbiór dokumentów 
Rejestrowanie transakcji 

Odwróć, aby zobaczyć szczegóły info. 

REJESTRATOR CZASU



Nagłówek 
(pierwsza 
linia) 

Urządzenia Nr  
N  

Wartość licznika 

Q730X 2016/5/27 14: 31 
20 2016/5/17 10: 20: 34 
20 2016/5/18 10: 10: 10 
21 2016/5/18 13: 34: 56 
22 2016/5/18 17: 22: 42 

100 2016/5/20 7: 35: 46 
101 2016/5/20 9: 01: 17 
102 2016/5/20 9: 51: 02 
103 2016/5/20 11: 07: 31 

2016/5/21 0: 35: 49 
104 2016/5/23 9: 23: 40 

2016/5/24 16: 34: 37 
2016/5/24 16: 35: 45 
2016/5/25 17: 07: 39 
2016/5/25 14: 33: 12 
2016/5/25 13: 49: 22 

Wybór 

Klawisze funkcyjnes 
 

Dane Wyświetlacz 

Przyjazny w użytkowaniu 
Wszechstronny licznik numerujący 

TP-50 ma możliwość elastycznego numerowania: w górę/w dół, 
numerowanie w ograniczonym zakresie liczbowym, powtarzanie 
numerów, numerowanie w niekończącej się pętli. Dzięki 
numerowaniu rejestrator może być wykorzystany w wielu różnych 
aplikacjach. 

Indywidualny komentarze  
Własny szablon nadruku można stworzyć z wykorzystaniem 29 
predefiniowanych formatów oraz maksymalnie 8 „indywidualnych 
komentarzy” utworzonych przez użytkownika.  

Nadruk przyszłego czasu 
TP-50 umożliwia nie tylko nadruk aktualnej daty i czasu, ale 
również przyszłej daty i czasu (odległego o maksymalnie 14 dni 23 
godziny i 59 minut). Jest to przydatne do nadruku terminu 
przygotowania produktu, czasu przydatności produktu do użycia 
jak również do nadruku w sklepach gdzie opłata jest naliczana co 
godzinę.  

Łatwy do ustawienia margines wydruku 
Używając adaptera papieru można ustawić stałą pozycję kartki 
papieru. Miejsce nadruku jest łatwe do znalezienia dzięki 
szczelinie na jasnej powierzchni rejestratora. 

Program tygodniowy 
Poprzez wykorzystanie różnych programów tygodniowych, 
można kontrolować blokadę nadruku, wybór szablonu nadruku 
oraz wybrany szablon nadruku. Na przykład, można zablokować 
nadruk po godzinach pracy biura lub ograniczyć ilość możliwych 
do nadruku szablonów. 

Pobieranie zarejestrowanych danych  
Dane nadruków wraz z wartością licznika przechowywane są w 
urządzeniu (maksymalnie 1022 danych). Dane mogą zostać 
pobrane poprzez pendrive USB. 

Do użycia wszystkich funkcji wymagane jest dokonanie konfiguracji na komputerze, 

a następnie zainstalowanie jej poprzez pendrive USB. 

Przykładowe wydruki 

Ogólna specyfikacja 

Dystrybutor 
http://www.seiko-p.co.jp/ 

The specifications are subjects to change without notice. 
All rights reserved (C) Seiko Precision Inc. 2016 

   Ver. 1.0.0 2016.07.01 

Wybrany szablon Nadruk daty Nadruk czasu 
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Technologia nadruku 9 igłowy druk igłowy 
Kolor druku Jednokolorowy (ciemnofioletowa taśma #TP-1051N) 
Ilość linii wydruku Maksymalnie 2 linie 
Długość wydruku 160 punktów w linii (ok. 20 znaków) 
Zakres marginesu wydruku Do 30mm od krawędzi papieru 
Kierunek druku Lewo / prawo 
Wyrównanie druku w każdej linii do lewej / centrowanie / do prawej 
Pozycjonujący adapter papieru Dostępny 
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Godziny Tryb 12 lub 24 godzinny 
Minuty 1/60 / 1/10 / 1/20 / 1/100 
Sekundy Tak 
Zero wiodące Tak (dla miesiąca, daty, godziny) 
Szablon wydruku Do 4 (3 z nich wymagają konfiguracji poprzez USB)  
Dostępne formaty wydruku 37 formatów 

Preinstalowane formaty 29 formatów 
Indywidualne komentarze do 8 (6 z nich wymagają konfiguracji poprzez USB) 
Wydruk przyszłej daty Do 4 (3 z nich wymagają konfiguracji poprzez USB)  
Maksymalny okres przyszłej daty do 14 dni 23 godzin 59 minut 

Licznik Do 4 (3 z nich wymagają konfiguracji poprzez USB)  
Cyfry 8 

Tryb liczenia 

Numerowanie w górę/w dół, powtórzenie do 9 razy, 
numerowanie w pętli oraz w ograniczony zakresie 
liczbowym 

Ustawienie licznika Number minimalny, początkowy, maksymalny 
Resetowanie licznika Manualne / dzienne / wstrzymane 
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Wyświetlacz (ustawienie, zegar) Graficzny wyświetlacz LCD 
Podświetlenie Możliwość włączenia / wyłączenia 
Wyświetlanie godziny Tryb 12 lub 24 godzinny 
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Pamięć do 1022 nadruków 
Rejestracja Nadrukowana data i czas, number wybranego 

szablonu druku, numer urządzenia, wartość licznika 

Komunikacja Poprzez pendrive (USB 2.0) 
Typ pliku Dane nadruków: csv, dane ustawień: txt 
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Zmiana czasu Tak (automatyczna) 
Języki 7 (En / Sp / Ge / Fr / It / Po / Numeryczny) 
Program tygodniowy 48 kroków 

dla blokady nadruku, blokady wyboru nadruku oraz 
ustawienia standardowego 

Zapasowa pamięć 3 lata (ustawienia i dane nadruków) 
Bezpieczeństwo Hasło (4 cyfry), fizyczny zamek 
Zestaw do montażu naściennego Tak (śruby dołączone) 
Podświetlenie miejsca wydruku Tak (możliwość włączenia / wyłączenia) 
Dokładność zegara +/- 15 sec. lub mniej (na miesiąc) 
Wydruk bez zasilania OPCJA (Akumulator #QR-12004N) 

100 wydruków lub 24 godzinny stan czuwania 

Wymiary 156 x 179 x 181 mm 

Waga ok. 1.9 kg 
Pobór prądu 220-240VAC 50/60Hz 0.4A 

Opcje / Akcesoria 
Kaseta tuszująca: TP-1051N 
Akumulator: QR-12004N

Compart International 
ul.Hetmanska 35 
04-305 Warszawa 
tel +48 (22) 610 85 27 
fax +48 (22) 673 02 42 
http://www.compart.pl 

http://www.seiko-p.co.jp/
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