
    

 
 

 
 

 

 
 
Mina 960 Kart Basma Saati 
Kullanım Kılavuzu 
Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.  

 
Daha detaylı bilgiyi  http://www.perkotek.com bulabilirsiniz. 
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 1. Giriş 
  Bu bölümde kart basma saatinin temel içeriği hakkında önbilgi verilecektir. 
 
1.1 Paket İçeriği 

Zaman kaydedici açmak ve zaman  kaydedici ünitesi ve aşağıdaki gibi tüm aksesuarlar dahil olmasını sağlamak 
içiniçeriğini kontrol edin.  
 
 
ZAMAN KAYDEDİCİ   KULLANMA KLAVUZU  ANAHTAR  ZAMAN KARTI 

 
1.2 Parçalar 

 
(a) Klavye 

  
(b) LCD Ekran 

 



    

 
 
 
1.2 Tuş Ayarları 
 

              Değerleri 1 arttırmak için 

              Değerleri 1 azaltmak için 

      Ayarlarda bir sonraki bölüme geçmek için  

      Ayarlarda bir önceki bölüme geçmek için 

       Tırnak soldayken normal bölümdedir / sağdayken programlamaya geçer 

            Pil 

                Reset 
NOT : Programlamaya geçmek için anahtarla kapak açılır ve sol üst köşede bulunan programlama tırnağı sağa 
çekilerek programlamaya geçilir, programlama yapıldıktan sonra ENTER tuşuna basılır ve tırnak sola çekilir. 
2. Fonksiyon Seçenekleri 
  Fonksiyon seçeneklerine geçebilmek için tırnak sağa çekildiğinde programlama başlamış olacak. Burada 
toplam 33 adet fonksiyon vardır. “00,01,02…” dan “32” ye kadar farklı kod vardır. “Enter” tuşuna basarak ileriki 
menülere geçebilriz, “Back” tuşu ile menülerde geri gidebilriz. Menülerde bulunan kodların içerisindeki değerleri 
arttırmak için “+” tuşu kullanılır, değeri azaltmak içinse “-“ tuşu kullanılmaktadır. 



    

 
2.1 Hızlı Kod Seçimleri 
  00-04   Zaman ayarı ( Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika ) 
  05-11   Normal zil ayarları 
  12----   Gün dönümü saat ayarı 
  13-18   Vardiya saat ayarları 
  19-24   2 renkli baskı ayarı 
  25-30   Ekstra zil saati ayarı 
  31----   Baskı pozisyon ayarı ( Yukarı/Aşağı ) 
  32----   Ön arka kart algı ayarı 
 
2.2 Detay Kodları Seçimi  
   

Kod Fonksiyon 
00 Yıl ayarı 
01 Ay ayarı 
02 Gün ayarı 
03 Saat ayarı 
04 Dakika ayarı 
05 Zil çaldırma süresi ayarı ( saniye cinsinden ) 
06 1. zil çaldırma saati 
07 2. zil çaldırma saati 
08 3. zil çaldırma saati 
09 4. zil çaldırma saati 
10 5. zil çaldırma saati 
11 6. zil çaldırma saati 
12 Gündönümü saat ayarı 
13 1. Sütuna geçme zaman ayarı  
14 2. Sütuna geçme zaman ayarı  
15 3. Sütuna geçme zaman ayarı  
16 4. Sütuna geçme zaman ayarı  
17 5. Sütuna geçme zaman ayarı  
18 6. Sütuna geçme zaman ayarı  
19 1. Grup renk değiştirme ayarı ( Kırmızı ) 
20 2. Grup renk değiştirme ayarı ( Siyah ) 
21 3. Grup renk değiştirme ayarı ( Kırmızı ) 
22 4. Grup renk değiştirme ayarı ( Siyah ) 
23 5. Grup renk değiştirme ayarı ( Kırmızı ) 
24 6. Grup renk değiştirme ayarı ( Siyah ) 
25 7. zil çaldırma saati 
26 8. zil çaldırma saati 
27 9. zil çaldırma saati 
28 10. zil çaldırma saati 
29 11. zil çaldırma saati 
30 12. zil çaldırma saati 
31 Baskı pozisyon ayarı ( Yukarı/Aşağı ) 
32 Ön arka kart algı ayarı 
 



    

 
3. Ayarlara Giriş 
 1. Güç Kaynağı 
Kararlı güç kaynağı tavsiye edilir. Doğru akımı güç kablosunu kullanmadan kontrol edin. 
 2. Üst Kapak 
Programı ayarlamak ya da ribonu değiştirmek için üst kapağı çıkarmak gerekmektedir. Anahtar ile üst kapağı açın.               

 
 
4. Fonksiyon Ayarları 
Cihazın kapağı açıldıktan sonra, Programlamaya girmek için tırnağı sağa çekin. Fonksiyonlarda “ Enter “ tuşuna 
basarak ileri kodlara geçebilirsiniz ” Back “  tuşuyla geri gidebiliriz. “ + “ ve “ – “ tuşlarıyla değerleri yükseltip 
düşürebilriz. 
4.1  Yıl Ayarı 
Tırnağı sağ tarafa çektikten sonra ilk açılış ekranında “2006” olarak ekrana yıl gelmektedir. Sağda bulunan”06“ 
hanesine geliriz “+” veya “-“  tuşlarına basarak ylıl ayarlarız. “Enter” tuşuna basarak ayarı kaydediriz. 

 
 
4.2  Ay Ayarı 
Enter ile Kod 01 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile ay ayarlanır “Enter” tuşuna basılır. 

 
4.3 Gün Ayarı 
Enter ile Kod 02 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile gün ayarlanır “Enter” tuşuna basılır. 

 



    

4.4 Saat Ayarı 
Enter ile Kod 03 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile saat ayarlanır “Enter” tuşuna basılır. 

 
 
4.5 Dakika Ayarı 
Enter ile Kod 04 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile dakika ayarlanır “Enter” tuşuna basılır. 

 
4.6 Zil Çaldırma Süresi Ayarı (0-99 Saniye) 
Enter ile Kod 05 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile zil süresi saniye cinsinden (0-99 sn)  ayarlanır. “Enter” tuşuna basılır. 
Enter ile Kod 06 e gelinir. Burası 1. Zil saatidir. 07-….11 kodları zil saatleridir. 

 

 
4.7 Gündönümü Saat Ayarı 
Enter ile Kod 12 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile saat ayarlanır. “Enter” tuşuna basılır.  
NOT: Standart saat 00:00 dır. 00:00 dan sonra kart basıldığında bir sonraki güne yazdırma gerçekleşir. 

 
 
4.8 Vardiya Ayarlama 
Enter ile Kod 13 e gelinir. “Enter” “Back” tuşlarına basarak saat ve dakika bölümlerine geçilir. “+”  “-“ tuşları ile 
saat ve dakika ayarlanır “Enter” tuşuna basılır. 14-…18 e kadar olan kodlar vardiya tanımlarını yapabileceğiniz 
bölümlerdir. 
Vardiya formatı aşağıdaki gibidir. 

 
 



    

4.9  2 Renk Yazdırma Ayarları 
Enter ile Kod 19 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile saat ayarlanır. Değerler ayarlandıktan sonre “Enter” tuşuna basılır. 20-
..23 kodlarında ayarlar yapılabilir. 

 
4.10 Ekstra zil Çaldırma Saatleri 
Enter ile Kod 25 e gelinir. “+”  “-“ tuşları ile saat ayarlanır. “Enter” tuşuna basılır. 26-….30 kodları zil saatleridir.  

 
4.11 Baskı Pozisyon Ayarı ( Yukarı/Aşağı ) 
Enter ile Kod 31 e gelinir. “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak yazdırma pozisyonunu < 0-5 > değerleri arasında 
ayarlama yapabiliriz. “Enter” tuşuna basılır. 
 

 
4.12 Ön Arka Kart Algı Ayarı 
Enter ile Kod 32 e gelinir. “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak “0000” veya “0001” değerlerini değiştirebilirsiniz. “0000” 
değeri kart algı ayarını kapatırız. “0001” ile kart algı ayarını aktif ederiz. “Enter” tuşuna basılır. 
 

 



    

5. All Reset 

“Reset” tuşuna basarız ve cihaz yeniden başlar. (Key 1,5,6 ) 
tuşlarının üçünede basılı tutarız ve fabrika ayarlarına geri döner. Tarih, saat, zil saatleri, renk ayarları, yazdırma 
ayarları dahil. 
6. Şerit Kartuşunun Değiştirilmesi 
  1. Kapağı açın, 4. Tuşa basın ve kartuş yer değiştirsin.  
  2. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, kartuşu değiştirmek için kolu kullanın.  

 
   3. Şerit klavuzu ve yazıcı kafası arasında yeni bir kartuş takın.Yerine oturuncaya kadar kartuşu itin. Ribon 
klavuzunu saat yönüne çevirin. 

 
7. Uyarı 
  1.Yangın ve elektrik çarpmasını önlemek için, cihazı yağmur ve aşırı neme mağruz bırakmayınız. 
  2.Doğrudan güneş ışığına, güçlü ısı kaynağı ya da tozlu alana maruz bırakmayın. 
 
 
 
8. Özellikleri 
 
Güç Kaynağı AC220-240 Giriş (Etiket üzerindeki göstergeleri tercih edin) 
Güç Tüketimi Bekleme:2W / Çalışma 10W 
Ağırlık 2.4 Kg 
Çevre Koşulları -30C-40C 
Boyutlar Yaklaşık 193x244x123mm ( LxWxH ) 
Kart Boyutları 85x188x0.35 mm ( WxLxH ) 
Ribon Kartuşu RN-16(D) 
 
9. Hata Kodları 
  LCD ekrranda E1E1, E2E2 hataları görünürse, satın aldığınız satıcınızla görüşün.  
  E1E1 : Yanlış pozisyon Yukarı & Aşağı 
  E2E2 : Yanlış pozisyon Sola & Sağa 
  Orijinal ribon katuşu kullanınız. Orijinal olmayan ribon kartuşları cihaza zarar verebilir ve garanti kapsamına 
girmez. 
 

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.” 
 


