
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY

MODEL TR-7800
1. Hướng dẫn sử dụng
Máy chấm công này được thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn với màn hình lớn. Sử dụng công
nghệ cao để đáp ứng kỳ vọng của bạn cho hiệu quả cao, sự dụng rộng rãi và đáng tin
cậy.
Hãy đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

LOẠI v
Hai màu mực v
Nhạc v
Lịch v
Pin dự phòng Tùy chọn
Tự động đẩy v
Báo đến muộn về sớm v

2. Tính năng và hiển thị      MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG

                                 Cửa cho thẻ vào sáng chiều cuối tuần

Reset                    ngày           nguồn     nhạc
 Thêm tên       âm thanh                         in mầu        pin dự phòng

                            móc

                                                                     Tem thông số

mic

                dây nguồn
      mầu nhạc cột  + -   enter



Bao Gồm :

Lưu thời gian                      Sách hướng dẫn                             Chìa khóa

3.Trước khi dùng.
3.1. Nguồn điện

Cắm máy vào nguồn điện liên tục và chính xác về điện áp (  theo dữ liệu ghi trên tem
thông số ). Ngoài ra máy chấm công thẻ giấy cũng có pin để giữ lại các dữ liệu khi mất
điện. thay thế pin ngay sau khi pin không dùng được nữa.

3.2 nút đóng mở.
Khi bạn muốn cài đặt chương trình thay đổi băng mực hãy dùng chìa khóa mở nắp và lấy
khay ra.

4.Cài Đặt
Mở nắp và di chuyển nút cài đặt để chọn chương trình.                            Màn Hình
4.1 cài đặt  năm
1. Di chuyển nút cài đặt qua lại để chọn chế độ
Bây giờ cài đặt theo 01 số nhấp nháy
2. bấm nút ENTER để chọn năm.

3. bấm  + -  để chọn năm theo yêu cầu.
4. Bấm nút ENTER để xác nhận cài đặt.
5. và Bây giờ cài đặt tiếp số 02
6.tiếp tục làm các bước tiếp theo và thoát khỏi phần cài đặt

4.2 Cài đặt ngày
1.Di chuyển nút cài đặt qua lại để chọn chế độ
Bấm + - để cài đặt theo số 02.
2. Bấm + -  để chọn tháng theo yêu cầu
3. bấm ENTER để xác nhận cài đặt
4. bấm + -  để chọn ngày.
5. bấm ENTER để xác nhận cài đặt
6. cài đặt tiếp số 03
7. tiếp tục làm các bước tiếp theo và thoát khỏi phần cài đặt



4.3 cài đặt thời gian
1. .Di chuyển nút cài đặt qua lại để chọn chế độ
Bấm + - để cài đặt theo số 03
2. Bấm ENTER để cài đặt thời gian
3. Bấm + -  để chọn giờ theo yêu cầu.
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
5.Bấm + - để chọn phút theo yêu cầu
6.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
7. và bây giờ cài đặt sang số 04
8. tiếp tục làm các bước tiếp theo và thoát khỏi phần cài đặt

4.4. cài đặt thay đổi thời gian
1. vào cài đặt để bấm + - chọn số 04
2.bấm ENTER để cài đặt
3. bấm + - để chọn giờ thay đổi.
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5.Bấm + -  để thay đổi số phút trong ngày
6.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
7. Tiếp tục cài đặt số 05
8. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.

4.5 Cài đặt định dạng thẻ
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 05
2.Bấm ENTER để cài đặt
3.Bấm + - để chọn thời gian cho thẻ như mong muốn.
Từ 00-01 khoảng trống ( thời gian chuẩn)
Từ 01-16 khoảng trống
4.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5. Tiếp tục cài đặt số 06
6. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.



4.6 Cài đặt chức năng cho phát hiện thẻ tự động.
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 06
2.Bấm ENTER để cài đặt
3.Bấm + -  để chọn 00/01
Chú ý: nếu thời gian chèn thẻ sai, thì sẽ có ấm thanh báo.

- 00 - là chức năng tự động phát hiện thẻ lỗi
- 01 – không chức năng tự động này.

4.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.

4.7 Cài đặt chế độ giờ
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 07
2.Bấm ENTER để cài đặt
3. Bấm + - để chọn cài đặt giờ theo ý.
* chế độ 12   12  ( chế độ chuẩn)
* chế độ  24   24
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
Tiếp tục cài đặt số 08

5. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.

4.8 Cài đặt vị trí in ấn.
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 08
2.Bấm ENTER để cài đặt.
3.Bấm + - để chọn để độ in ấn theo ý muốn.
* giữa số từ 00-15, theo chiều dọc, sẽ in từ trên xuống.
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5.Bấm + - để chọn in theo ý muốn.
6.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
7. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
Tiếp tục cài đặt số 08

8. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.



4.9. Cài đặt thời gian thẻ và thời gian kết thúc giờ làm.
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 09
2.Bấm ENTER để cài đặt.
3. Bấm + - để chọn 00hoặc 01 cho loại thẻ giờ
* 01 là thẻ trả lương hàng tuần
*00  là không phát hiện thẻ hàng tuần.
A. nếu chọn 01 là trả lương hàng tuần, thì màn hình hiển thị bật cài đặt tuần.
B. bấm + - để chọn 1 ngày trả lương trong tuần.
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
Tiếp tục cài đặt số 10

6. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.

4.10. Cài đặt tiết kiệm đèn điện vào ban ngày.
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 10
2.Bấm ENTER để cài đặt.
3. Bấm + hoặc – để bắt đầu chọn tháng cho đèn tiết kiệm
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5.Bấm + -  để bắt đầu chọn ngày cho đèn tiết kiệm
6.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
7. Bấm + -  để chọn giờ bắt đầu cho đèn tiết kiệm.
8. Bây giờ thì màn hình hiển thị lần lượt thời gian bắt đầu cho đèn tiết kiệm
9. Bấm + hoặc – để chọn kêt thúc tháng cho đèn tiết kiệm
10. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
11.Bấm + -  để chọn ngày kết thúc cho đèn tiết kiệm
12.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
13.Bấm + -  để chọn giờ kết thúc cho đèn tiết kiệm.
14. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
 15. Tiếp tục cài đặt số 11
16. làm tiếp bước tiếp theo hoặc thoát khỏi cài đặt.

Chú ý: nếu thời gian cài đặt đèn tiết kiệm đã hết, thì máy tự động quay lại trạng thái
chuẩn ban đầu.

- muốn không để chế độ đèn tiết kiệm thì cài đặt tháng 00.

4.11. Cài đặt định dạng in ấn
1. Vào phần cài đặt, bấm + -  chọn số 11
2.Bấm ENTER để cài đặt.
3. Bấm + - để chọn kiểu in như ý muốn.
*00 : là kiểu in 12 giờ hoặc 24 giờ (1 hoặc 60 tiếng)
Chú ý: nếu để kiểu 24 giờ thì sau 24 giờ sẽ in kiểu 24
Nếu để kiểu 12 giờ sẽ in kiểu 12 giờ.
*01: là kiểu chọn giờ để in (1/100 giờ)
Ví dụ:  * 00 : 13:45 = 1:45PM
*01: 13:45=13:75
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5. Tiếp tục cài đặt  các số khác bằng cách bấm + - , hoặc có thể
quay lại nút cài đặt  để thoát khỏi phần cài đặt.



5. Cài đặt in mầu.
1. vào phần cài đặt, chọn phần COLOR để cài đặt in mầu.
2. Bấm ENTER để cài đặt giờ.
3. Bấm + - để chọn giờ theo ý cho thay đổi mầu.
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5. Bấm + -  để chọn phút theo ý cho in mầu
6. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
7. Bấm + - để chọn 01 hoặc 02 cho mầu in
 01: cho mầu đen
 02 : cho mầu đỏ
8. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
9. bây giờ thì chọn số 02 và làm lại các bước từ 2-8
10. Tiếp tục chọn số để cài đặt, hoặc gặt nút cài đặt để

 hoàn thành và thoát khỏi phần cài đặt.

6. Cài đặt âm thanh
1. vào phần cài đặt, chọn MUSIC để cài đặt.
2. Bấm ENTER để cài đặt giờ.
3. Bấm + - để chọn giờ theo ý cho cài đặt âm thanh.
4. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
5. Bấm + - để chọn phút theo ý cho cài đặt âm thanh
6. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
7. Bấm + - để chọn 01 cho phần cài đặt âm thanh.
8. Bấm
9. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
10. Bây giờ thì cặt đặt cho số 02,làm lại các bước từ 2-9
11. Tiếp tục chọn số để cài đặt, hoặc gặt nút cài đặt để

            hoàn thành và thoát khỏi phần cài đặt.



7. Cài đặt vị trí in cho cột cần in
1. Vào phần cài đặt, chọn COLUMN  để cài đặt cột in.
2. Bấm ENTER để cài đặt giờ.

      3.Bấm + - để chọn giờ theo ý cho in cột
4.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt.
5.Bấm + -  để chọn phút theo ý cho in cột
6.Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
7.Bấm + - để chọn từ cột 01 – 06  cho in
8. Bấm ENTER để xác nhận cài đặt
9. bây giờ thì chọn số 02 và làm lại các bước từ 2-8
10. Tiếp tục chọn số để cài đặt, hoặc gặt nút cài đặt để

            hoàn thành và thoát khỏi phần cài đặt.

8. Những lỗi thường gặp.
8.1. lỗi thường gặp.

Các lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
Không nhận thẻ - nguồn chưa bật

- kết nối nguồn điện yếu
- cắm thẻ mạnh quá

- kiểm tra lại rắc cắm nguồn
- kiểm tra lại kết nối nguồn
- kiểm tra lại cách cắm thẻ

Dừng đồng hồ - tắt nguồn
- kết nối yếu với nguồn

điện

- đợi bật lại nguồn
- kiểm tra lại kết nối nguồn

Thời gian chạy
nhanh

- cài đặt thời gian chưa
chính xác

- lâu không sử dụng

- cài đặt lại thời gian
- khởi động lại

In mầu quá sáng - băng mực mầu không
đúng vị trí

- để băng mực mầu đúng vị trí

Vị trí cần in bị lôi - ngày cần in chưa cài
đặt chuẩn

- dùng không đúng cách

- cài đặt lại thời gian chuẩn
- kiểm tra lại đường thẻ vào

Không in và có tiếp
bip dài

- cài đặt thẻ với tháng
khác

- cài đặt lại

Lỗi ngày - cài đặt ngày chưa
chuẩn

- cài đặt lại ngày

In lộn xộn - sử dụng không đúng
cách

- kiểm tra lại thẻ.



8.2. lỗi hiện mã
1. lỗi E2 : lỗi vị trí phải hoặc trái
2. lỗi E5: đồng hồ lỗi

9. Bảo Dưỡng.
9.1. thay băng mực
Gặt nút cài đặt sang trái, chuyển động băng mực vào vị trí dễ lấy hơn, khi kết thúc,
gặt nút cài đặt sang phải.

Băng mực chính tay cầm

Luôn giữ chặt băng mực khi thay băng mực.

Thanh bảo vệ

Đầu in

Băng đầu in

9.2 . Thay pin.
1. rút phích điện, tháo pin bằng cách sử dụng khóa và các ốc vít trước và sau bằng tua nơ
vít. Nút pin nằm trên máy.
2. nhẹ nhàng kéo pin sang phải, bỏ chức năng sử dụng pin
3. Thay pin mới vào khay đựng pin, và chắc chắn là đã đóng nút pin xuống.

Nút pin

                                                                                               Đẩy khay pin theo hướng này.

Chốt giữ pin



10. Thông số kỹ thuật.

Công suất, điện áp 100V-240V  50/60HZ
Hiệu suất làm việc 0.19Amp
Kích thước máy 19.5x12x23cm
Trọng lượng 2.5kg
Nhiệt độ làm việc 0 độ - 40 độ C
Độ ẩm môi trường 10%RH-80%RH
Kích thước thẻ 85.4x186mm


