
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMOPLUS 
 

MTP-43 /  ESTACIONAMENTO 
 

Manual do Usuário 



 
2 

 
De acordo com as leis de copyright, nenhuma documentação ou software 
poderá ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido por 
qualquer meio eletrônico, mecânico ou manual, na sua totalidade ou em 
parte, sem a prévia autorização por escrito da TERMOPLUS  Automação 
Comercial, exceto como descrito nesta documentação. 
 
© Copyright 2003 
1.  



 
3 

INDICE 
 
A CONSIDERAÇÕES GERAIS Pag. 
   
A.1 Cuidados com o equipamento 05 
A.2 Guia para solucionar problemas 05 
   
   
B INICIALIZANDO O EQUIPAMENTO  
B.1 Implantando a MTP-43 versão estacionamento 06 
B.2 Ligando o Equipamento 06 
   
C ROTINAS OPERACIONAIS  
   
C.1 ROTINAS OPERACIONAIS  06 
   
C.1.1 Entrada de veículos 06 
C.1.2 Recebimento de veículos 07 
C.1.3 Cancelamento de ticket 08 
   
D ROTINAS DE MOVIMENTO DE CAIXA  
   
D.1 Abertura de caixa (fundo de caixa) 08 
D.2 Recebimento dos mensalistas 08 
D.3 Pagamentos diversos (sangria) 09 
   
E ROTINAS DE EMISSÃO DOS RELATÓRIOS 09 
   
F ROTINAS DE CADASTRAMENTO 10 
   
   
F.1 Cadastra cód de modelo 10 
F.2 Cadastra cód. produto ou venda de serviços 10 
F.3 Cadastra preços dos produtos 10 
F.4 CADASTRAMENTO DAS TABELAS DE COBRAÇA 11 
F.5 Cadastra tabela de cobrança período 11 
F.6 Ilustração de ficha de cadastro de período  12 
F.7 
 

Cadastro do mensalista 13 

   
   
   
G ROTINAS DE ALTERAÇÃO  
   



 
4 

G.1 Altera parâmetros 13 
G.2 Altera data/hora 15 
G.3 Altera senhas dos operadores 15 
G.4 Altera mensagens rodapé  15 
G.5 Altera senhas operacionais 16 
G.6 Altera avanço de linhas da impressora 16 
G.7 Altera número da loja/máquina 16 
G.8 Altera pecos dos produtos 17 
G.9 Altera parâmetros de comunicação 17 
G.10 Seleciona senhas operacionais 18 
   
   
   
   
   
H ROTINAS DE ZERAMENTO 19 
   
   
I RESUMO DOS PROGRAMAS 19 
   
J PROBLEMAS E SOLUÇÕES 19 
   
K. DESENHO DO TECLADO 20 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 



 
5 

A.1 CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO 
 

1. Nunca ligar a máquina na tomada cuja linha já esteja 
alimentando aparelhos elétricos/industriais de preferência a 
máquina deve ser ligada a uma linha independente, direta do 
quadro de distribuição, para evitar que ruídos de linha 
interfiram em seu funcionamento. 

 
2. Não utilizar o equipamento em locais com temperatura elevada 

e/ou muito úmidos. 
 

3. Não introduza nenhum objeto dentro do equipamento. 
 

4. Manter a máquina coberta quando não estiver sendo utilizada. 
 

5. Desligar a máquina do interruptor antes de retirar o cabo da 
tomada. 

 
6. Não derrame qualquer espécie de líquido sobre o equipamento, 

isto poderá danificá-lo. 
 

A.2 GUIA PARA SOLUCIONAR PEQUENOS PROBLEMAS 
 

1. MÁQUINA NÃO LIGA 
 

Verificar se o equipamento está conectado corretamente a rede 
elétrica. 

 
2. IMPRESSÃO FRACA 

 
Verificar se a fita impressora esta gasta. Se for o caso substituir a fita. 

 
Verificar se a fita esta encaixada corretamente. 

 
3. MÁQUINA TROCA PRODUTOS APRESENTA PRODUTOS 

INVÁLIDOS, NÃO IMPRIME RELATÓRIOS, NÃO PERMITE 
FECHAMENTO DE CAIXA, IMPRIME INTERROGAÇÕES, ETC 

 
Entrar em contato com seu REVENDEDOR 

 
 
B INICIALIZANDO O EQUIPAMENTO 
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Os procedimentos descritos no item “B.1” serão necessários uma 
única vez, ou quando houver a necessidade de zerar a memória do 
equipamento. 
 
B.1 IMPLANTAÇÃO DA TI-I ESTACIONAMENTO 
 

1. Ligar no interruptor liga/desliga 
2. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar <ENT> 
3. Executar a função ALTERA SENHAS OPERACIONAIS 
4. Executar a função ALTERA SENHAS DOS OPERADORES 
5. Executar a função ALTERA DATA/HORA 
6. Executar a função CADASTRA TABELA DE COBRANÇA 
7. Executar a função CADATRA COD VEICULO, cadastrar o código  

10 com o nome ENTRADA. 
 
B.2 LIGANDO O EQUIPAMENTO 
 

1. Ligar a máquina no interruptor liga/desliga 
2. Digitar a senha do operador e pressionar <ENT> 
3. Aparecerá no display a palavra “OPÇÃO” indicando que a 

máquina esta pronta para ser operada. 
 
 
C ROTINAS OPERACIONAIS 
 
 
C.1.1 ENTRADA DE VEICULO 
 

1. Pressionar a tecla <ENT> 
2. Digitar o número da placa e pressionar <ENT> 
3. Caso seja controlado cor e ou modelo e ou avarias digitar o código, 

e pressionar <ENT> 
 

OBS.1: O controle de cor, modelo, avarias, prisma e serviço é 
configurado, Nos parâmetros, DIGITAR a TECLA OPER, Digitar a 
Letra O “cOnfigurac”, e pressionar a Letra P (confParam). 
 
 
 

C.1.1.2 ENTRADA DE VEICULO COM SERVIÇO 
 

4. Pressionar a tecla <ENT> 
5. Digitar o número da placa e pressionar <ENT> 
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6. Caso seja controlado cor e ou modelo e ou avaria digitar o código, 
e pressionar <ENT> 

7. Digitar o código do serviço e pressionar <ENT>, Pressionar a tecla 
<SAIDA> para finalizar a ENTRADA. 

      OBS: Caso o cliente não tiver serviço, Pressionar a tecla <SAIDA> 
 

OBS.1: O controle de cor, modelo, avarias, prisma e serviço é 
configurado, Nos parâmetros, DIGITAR a TECLA OPER, Digitar a 
Letra O “cOnfigurac”, e pressionar a Letra P (confParam). 
 

 
 
 
C.1.2 RECEBIMENTO DE VEICULO 
 

1. Pressionar a tecla <SAIDA> 
2. Digitar o número do TICKET (numero da ENTRADA) e pressionar 

<ENT> 
3. Digitar o numero da TABELA a ser cobrado <ENT>  
4. Digitar a modalidade de pagamento <DIN> <CHQ> 
 
 
 

 
C.1.2.1 RECEBIMENTO DE VEICULO COM DESCONTO 
 

5. Pressionar a tecla <SAIDA> 
6. Digitar o número do TICKET (número da ENTRADA) e pressionar 

<ENT> 
7. Digitar o numero da TABELA a ser cobrado <ENT>  
8. Pressionar a tecla DESCONTO digitar o percentual do desconto 

desejado e pressionar a tecla <ENT>.  
9. Digitar a modalidade de pagamento <DIN> <CHQ> 
OBS: (Para desconto em valor pressionar a tecla desconto 2x e digitar 
valor a ser descontado). 
 
 
 

C.1.2.2 ENTRADA DE VEICULO COM A TABELA EVENTOS 
 
1.   Pressionar a tecla <ENT> 
2. Digitar o número da placa e pressionar <ENT> 
3. Caso seja controlado cor e ou modelo e ou avaria digitar o código, e 

pressionar <ENT> 
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4. Digitar a modalidade de pagamento <DIN> <CHQ> 
 

 
 
C.1.3 CANCELAMENTO DE TICKET 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letra C 

(canCodigo)    
3. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
4. Digitar o número do TICKET pressionar <ENT> 

 
D ROTINAS DE MOVIMENTO DE CAIXA 
 
D.1 ABERTURA DO CAIXA (FUNDO DE CAIXA) 
 

1. Pressionar a tecla <RECEB>  
2. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
3. Digitar o código “1”, e pressionar <ENT> 
4. Digitar valor, e pressionar a tecla do tipo de abertura (DIN/CHQ) 
5. Repetir o passo 4 até que todos os valores de abertura de caixa 

estejam lançados 
6. Após o término da digitação, pressionar a tecla <SAIDA> 

 
D.2 RECEBIMENTO DOS MENSALISTA 
 

1. Pressionar a tecla <RECEB>  
2. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
7. Digitar o código “3” par e pressionar <ENT> 
3. Digitar valor, e pressionar a tecla do tipo de recebimento 

(DIN/CHQ) 
4. Repetir os passos 3 até que todos os valores de recebidos do 

mensalista esteja lançado 
5. Após o término da dos lançamentos, pressionar a tecla <SAIDA> 
8. Digitar o CODIGO CLIENTE e pressionar <ENT> 

 
 
 
D.3      PAGAMENTOS DIVERSOS (SANGRIA)  
 
 

1. Pressionar a tecla <SANGRIA>  
2. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
3. Digitar valor, e pressionar a tecla do tipo (DIN/CHQ). 
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4. Repetir o passo 3 até que todos os valores de pagamentos estejam 
lançados. 

5. Após o término da digitação, pressionar a tecla <<SAIDA> 
 
 
E ROTINAS DE EMISSÃO DOS RELATÓRIOS 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a letra R do relatório, e as letras abaixo. 
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 

 
Cód. Relatórios Diários 
“G” LISTA MOVIMENTO GERAL DO DIA 
  Faturamento por ticket 
  Estatísticas por hora 
  Estatísticas por valor 
  
  Movimento de caixa 
  Resumo de caixa 
  Ocorrências  
  Faturamento por operador 
  Posição do dia 
  
“C” Lista Movimento de Caixa 
“V” Lista posição do dia por veículos tabelas 
“O” Lista Ocorrências 
“T” Lista Mapa de tabelas 
ENT+ “M” Lista relação modelos 
  
Código Relatórios Periódicos  
  
“P” Lista Movimento Geral do Período 
“E” Lista Movimento de vendas no período 

 
 

F        ROTINAS DE CADASTRAMENTOS 
 
F.1 CADASTRA COD MODELO 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra C “Cadastro”, e pressionar a Letra M (cadModelo)    
3. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
4. Digitar o código do veiculo e pressionar <ENT> 
5. Digitar o nome do modelo (máximo 15 letras), e pressionar 

<ENT>. 
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6. Repetir o passo 4 até que todas os modelos esteja cadastrado e 
pressionar <SAIDA>. 

 
        OBS.: A maquina já vem com modelos cadastrados verificar lista de 
modelos. 
 
F.2 CADASTRA COD PRODUTO OU VENDA DE SERVIÇOS 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra C “Cadastro”, e pressionar a Letra P (cadPrd) 
3. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
4. Digitar o código produto (11 em diante) e pressionar <ENT>  
5. Digitar o nome do produto (máximo 15 letras), e pressionar <ENT> 
6. Digitar o preço de venda, e pressionar <ENT> 
7. Digitar o setor e pressionar <ENT> 
8. Repetir o passo 4 até que todos os produtos esteja cadastrado e 

pressionar <SAIDA> 
 

 
  F.3 ALTERA PREÇO DOS PRODUTOS. 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letra P (altPreço)    
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Digitar o código do produto e pressionar <ENT> 
5. Digitar o preço do produto e pressionar <ENT> 
6. Repetir os passos 10e11até que todos os preços estejam alterados 
7. Pressionar a tecla <SAIDA> 

 
 
 
 
F.4 CADASTRAMENTO DAS TABELAS DE COBRAÇA 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra C “Cadastro”, e pressionar a Letra T (cadTabela) 
3. Caso solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
4. Digitar o código da tabela de 1 a 10 e pressionar <ENT> 
5. Digitar o nome da tabela (máximo 15 letras), e pressionar <ENT> 
6. Digitar a desistência de ENTRADA em minutos e pressionar 

<ENT> 
7. Digitar a permanência (em minutos) e pressionar <ENT> 
8. Digitar a tolerância (em minutos) e pressionar <ENT> 
9. Digitar o preço da período normal e pressionar <ENT> 
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Obs.: O sistema perguntará: Tem Prox. Período? Pressionar a tecla <S> 
caso exista, ou pressionar a tecla <SAIDA> para encerrar. 
 

1. Digitar o período subseqüente (em minutos), e pressionar <ENT> 
2. Digitar a tolerância do período subseqüente e pressionar <ENT> 
3. Digitar o preço do período subseqüente e pressionar <ENT> 
4. O sistema perguntará novamente: período subseqüente? 

Pressionar a tecla <S> caso exista, ou pressionar a tecla <SAIDA> 
para encerrar 

 
 
 F.5     TABELA DE PERMANENCIA DO VEICULO PERIODO 
 
Esta tabela define basicamente o tempo de permanência do veiculo no 
pátio do estacionamento. 
 
ILUSTRAÇÃO DA TABELA DE PERMANENCIA DO VEICULO 
NOME Nome da tabela 
PER (MIN) Permanência em minutos esta e a primeira permanência 
TOLER 
(MIN) 

Tolerância em minutos 

VALORVST Valor a ser cobrado  
PER SUBS? Período subseqüente quando sim S (SIM) quando não 

SAIDA 
O cadastro de PER SUBS são cadastros de permanência também, ou seja, 
você deve cadastrar as Horas totais de cobrança para após o termino entre 
em looping.  
 
RESUMO: 
 
 NOME > ESCREVA O NOME coloca-se o nome da tabela 
 PER (MIN) > O tempo que vai ser efetuada a cobrança 
 TOLER (MIN) >O tempo de tolerância ate que seja cobrado o próximo 

período 
 VALOR VST> Valor da permanência a ser cobrado 
 PER SUBS?> Período que pose ser cobrado apor sua 1a permanência  

 
CADASTRO DO PERÍODO 
 

O sistema de estacionamento permite o cadastramento do produto 
especial que conterá as informações necessárias para a cobrança dos 
períodos a codificação desse produto é a mesma dada a qualquer outro 



 
12 

produto, isto significa que o código do período não pode conflitar com o 
código do produto. 

Em cada produto (período), definimos o nome do período, tempo 
de ocupação, tolerância e preço do período normal. O sistema permite 
cobrança de período subseqüente para o qual devemos definir o tempo de 
ocupação, tolerância e preço do período subseqüente.   
 Consideramos período a unidade básica de cobrança dessa forma 
será calculado o tempo de permanência do veiculo no pátio. 
 O período subseqüente é calculado apor o termino do tempo do 
período cadastrado. 
 
     
F.6 ILUSTRAÇÃO DA FICHA DE CADASTRO DE PERÍODO 
 
Cód. 
Prod. 
(Períod
o) 

Nome do 
produto 
(Período) 

Período Normal Período Subseqüente 

  Temp
o 
(min.) 

Toler. 
(min) Preço 

Tempo 
(min.) 

Toler. 
(min) Preço 

 
1 Avulso 2a a 6a 360 10 35,00 120 10 15,00 
     60 10 7,50 
2 Avulso 6a e 

Sáb. 
180 10 40,00 *** *** *** 

3 Avulso Sáb. E 
Dom 

180 10 45,00 60 10 20,00 

     60 10 10,00 
4 Avulso Dom. 120 10 50,00 *** *** *** 
5 Avulso 2a a 6a 240 10 100,00 60 10 30,00 
     60 10 30,00 
     60 10 30,00 
6 Avulso Sáb. 120 10 110,00 *** *** *** 
9 Mensalista 0 0 0 *** *** *** 
 
 
  F.7 CADASTRO DOS MENSALISTAS 
 

9. Pressionar a tecla <OPER> 
10. Digitar a Letra C “Cadastro”, e pressionar a Letra E (cadmEnsal) 
11. Caso seja solicitado digitar a senha, e pressionar <ENT> 
12. Digitar as placas, e pressionar <ENT> 
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13. Digita o código do veículo, e pressionar <ENT> 
14. Digita o código da cor, e pressionar <ENT> 
15. Repetir os passos12a14 até que todas as placas estejam 

cadastrados ou <ENT> para finalizar. 
16. Digitar o nome do mensalista (máximo 10 letras), e pressionar 

<ENT> 
17. Digitar o valor a ser cobrado do mensalista, e pressionar <ENT> 
18. Digitar o período do mensalista se é diurno, noturno, integral... 
19. Digitar a data de vencimento DDMMAA, e pressionar <ENT> 
20. Repetir os passos12 a 19 até que todos os mensalistas estejam 

cadastrados 
21. Pressionar a tecla <SAIDA> 

 
G ROTINAS DE ALTERAÇÕES 
 
 
G.1 ALTERA PARÂMETROS 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O sistema de estacionamento foi projetado a permitir ao usuário 

total flexibilidade quanto à utilização de seus recursos. 
 

Desta forma, o cliente poderá escolher através dos parâmetros 
abaixo, os controles que julgar mais adequado as suas necessidades. 
 
- CONTROLA MODELO (S/N) 
Solicita na entrada o código da marca do veiculo cadastrado. 
 
- CONTROLA COR (S/N) 
Solicita na entrada o código da cor do veiculo cadastrado. 
 
- EMITE RECIBO (S/N) 
Emite o recibo de pagamento no ato do recebimento da conta. 
 
-CONTROLA PLACA (S/N) 
Solicita a placa do veiculo na entrada  
 
- CONTROLA AVARIA (S/N) 
Emite na ENTRADA um código da avaria no veículo. 
 
-EMITE RECIBO RPS (S/N) 
 Após o recebimento permite que saí o recibo provisório de serviço com o 
CPF e e-mail do cliente   
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- TABELA DE EVENTO (S/N) 
   Permite cobrar antecipado o valor (cobrado na entrada valor único). 
 
-- TABELA SAIDA (S/N) 
   Solicita o código da tabela ao dar saída no ticket 
 
-IMPRESS. PORTA A (S/N) 
  Direciona todas as impressões para porta A 
 
- IMPRESS. PORTA. B (S/N) 
   Direciona todas as impressões para porta B 
 
- TABELA 1 AUTOMATICA (S/N) 
   Lança a tabela 1 automaticamente 
 
- MENSAGEM FIXA (S/N) 
   Imprimi uma mensagem na ENTRADA 
 
- PRÉ IMPRIME CAB. (S/N) 
   Assim que finaliza uma ENTRADA e imprime os dados do 
estacionamento. 
 
 
 
OBS.1: para o uso da impressora paralela configura IMPRESS. PORTA. A. 
Como não e IMPRESS. PORTA, B. Como não. 
 
 
PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS: 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra O “cOnfigurac”, e pressionar a Letra P 

(confParam) 
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Responder “S” (sim) ou “N” (não) às seguintes perguntas e 

pressionar <ENT> 
 
 
CONTROLA MODELO? TABELA DE EVENTO? TABELA SAIDA? 
CONTR COR? MENSAGEM FIXA? PRÉ IMPRIME 

CAB? 
EMITE RECIBO? CONTROLA SELO?  
CONTROLA AVARIA? IMPRESS. PORTA A?  
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CONTROLA PLACA? IMPRESS. PORTA. B?  
EMITE RECIBO RPS? TABELA 1 AUTOM.?  
  
G.2 ALTERA DATA/HORA 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letra D (altData) 
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Digitar a data do dia no formato “DDMMAA”, e pressionar <ENT> 
5. Digitar a hora no formato “HHMMSS”, e pressionar <ENT> 

 
G.3 ALTERA SENHAS DOS OPERADORES 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letra O 

(altsenOpe) 
3. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar <ENT> 
4. Digitar o código do operador (1 a 8) e pressionar <ENT> 
5. Digitar a senha do operador (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENT> 
6. Digitar o nome do operador, e pressionar <ENT> 
7. Repetir os passos 4 a 6 até que todas as senhas dos operadores 

estejam cadastradas 
8. Pressionar a tecla <SAIDA> 

 
 
G.4 ALTERA MENSAGENS DE RODAPÉ 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra C “Cadastros”, e pressionar a Letra R 

(cadRodape) 
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Digitar a mensagem 1 (máximo 35 letras), e pressionar <ENT> 
5. Digitar a mensagem 2 (máximo 35 letras), e pressionar <ENT> 

 
G.5 ALTERA SENHAS OPERACIONAIS 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letra S (altSenha) 
3. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar <ENT> 
4. Digitar a senha “1” (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENT> 
5. Digitar a senha “2” (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENT> 
6. Digitar a senha “3” (1 a 6 dígitos) e pressionar <ENT> 
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G.6 ALTERA AVANÇO DE LINHAS DA IMPRESSORA 
 

1. Pressionar a tecla <OPER > 
2. Digitar a Letra A “Alteração”, e pressionar a Letra I (altImpres) 
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Digitar o número de linhas para avanço e pressionar <ENT> 
5. Digitar se tem abertura de gaveta automática 1 para SIM ou 2 para 

NÃO, e pressionar <ENT> 
6. Digitar se Imprime com a função de EXPANDIDO e selecionar o 

numero do modelo da impressora ou 6 para NÃO, e pressionar 
<ENT> 

7. Digitar se a impressora tem GUILHOTINA e selecionar o numero 
do modelo da impressora ou 4 para NÃO, e pressionar <ENT> 

8. Digitar a quantidade (normalmente é 3) de alinhamento para fazer 
a centralização da impressão e pressionar <ENT>. 

 
 

 
 
G.7 ALTERA NÚMERO DA LOJA/MÁQUINA 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letra M (altnMaq) 
3. Caso seja solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Digitar o número da loja (1 a 99) e pressionar <ENT> 
5. Digitar o número da máquina (1 a 99) e pressionar <ENT> 

 
OBS.: Esta rotina deverá ser executada sempre que desejar alterar o 
número da loja e da máquina no rodapé de qualquer impressão feita pela 
máquina 
 
 
G.8 ALTERA PREÇO DOS PRODUTOS. 
 

8. Pressionar a tecla <OPER> 
9. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a Letrap (altPreco) 
10. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
11. Digitar o código do produto e pressionar <ENT> 
12. Digitar o preço do produto e pressionar <ENT> 
13. Repetir os passos 11 e 12 até que todos os preços estejam 

alterados 
14. Pressionar a tecla <SAIDA> 
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OBS.1: Caso queira confirmar o valor mostrado no visor, pressionar a tecla 
<ENT> 
 
 
G.9 ALTERA PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra A “Alterações”, e pressionar a LetraV (altVeloc) 
3. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
4. Aparecerá no display a mensagem “SERIAL A” indicando que 

serão definidos os elementos de controle desta serial 
5. Pressionar a tecla <ENT> 
6. Informar o nº da configuração de acordo com a tabela abaixo 
7. Digitar a quantidade de slaves (1 a 15), e pressionar <ENT> (*) 
8. Aparecerá no display a mensagem “SERIAL B” indicando que 

serão definidos os elementos de controle desta serial 
9. Pressionar a tecla <ENT> 
10. Informar o nº da configuração de acordo com a tabela abaixo 
11. Pressionar a tecla <ENT> para dar o reset no equipamento 

 
Terminal com CPU de 10Mhz Terminal com CPU de 20Mhz 
Configuração 1 19200 Configuração 1 38400 
Configuração 2  (**) 9600 Configuração 2 (**) 19200 
Configuração 3 4800 Configuração 3 9600 
Configuração 4 2400 Configuração 4 4800 
 
(*)  Somente para rede   (**)  Configuração Default das Portas 
 
Consultar seu revendedor para saber o tipo de CPU instalada 
 
G.10 SELECIONA SENHAS OPERACIONAS 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra O “cOnfigurac”, e pressionar a Letra A 

(confnivAcesso) 
3. Digitar a SENHA MESTRE e pressionar <ENT> 
4. Digitar o número da senha a ser selecionada (0, 1, 2, 3 ou 4) e 

pressionar <ENT> 
 
As rotinas passíveis de proteção por senha aparecem na seguinte ordem: 
 
Liberação Relatório de 

ocorrências 
Dev./quebra/transf. 

Junção Listagem/alteração Acerto/zera estoque 
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preços 
Pagamento Listagem de estoque Zera movimento dia 
Recebimento Reemissão de conta Zera mov. Período 
Estorno/Retorno Altera status do 

produto 
Zera mov. dia/período 

Cadastramento Altera distrib. taxa de 
serviço 

Zera parcial do dia 

Relatório Geral Altera parâmetro Cancelamento de 
seqüência 

Faturamento por 
seqüências 

Altera data/hora Abre gaveta 

Comissão por 
manobrista 

Altera taxa serv. Consumo interno 

Faturamento do 
manobrista 

Altera mensagens  

Faturamento por 
operador 

Inclui/exclui taxa serv. 
no seqüência 

Observações: 

Relatório do mov. de 
caixa 

Cadastra manobrista  

Relatório de prods. 
Vendidos 

Entrada estoque “0” Não solicita senha 

  “1” Solicita senha nível 
1 

  “2” Solicita senha nível 
2 

  “3” Solicita senha nível 
3 

  “4” Solicita senha 
mestre 

 
 
 
 
H ROTINAS DE ZERAMENTO 
 

1. Pressionar a tecla <OPER> 
2. Digitar a Letra Z “Zeramentos”. 
3. Digitar a letra de limpeza segundo a relação abaixo e pressionar 

<ENT> 
4. Caso solicitado, digitar a senha e pressionar <ENT> 
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I- CÓDIGOS DOS PROGRAMAS 
               
Código Limpeza 
  
  
“P” Zera Movimento Parcial do Dia 
  Veículos no pátio 
  Ocorrências 
  Faturamento por operador 
  Veículos tabelas posição do dia 
“D” Zera movimento geral do Dia 
  Veículos no pátio 
  Ocorrências 
  Faturamento por operador 
  Veículos tabelas posição do dia 
“E” Zera Movimento Geral do Período 

 
 

 
J- PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
 
E00 OVERFLOW 
E05 FATURAMENTO CHEIO 

1. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “OPÇÃO” 
2. Efetuar Zeramento do movimento do Dia  
3. Efetuar Zeramento do movimento do Período  

E10 PREÇO ZERO 
1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto” ou 

<CAN> para “OPÇÃO” 
2. Caso o produto tenha sido cadastrado sem o preço, efetuar a 

rotina de alteração de preços. 
3. Caso o produto seja com preço a informar, efetuar a alteração 

dos parâmetros do produto (PRG 50) item G.1 pág. 21 “Preço 
fixo (N)” 

4. Caso o produto seja com preço zero, efetuar a alteração dos 
parâmetros do produto (PRG 50) item G.1 pág. 21 “Aceita Preço 
Zero (S)” 

E14 VALOR INSUFICIENTE EM CAIXA 
1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar para “produto” 
2. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “OPÇÃO 
3. Efetuar a listagem no movimento de Caixa, e verificar os valores 

disponíveis em caixa 
4. Repetir a operação de pagamento 

E15 ARQUIVO DE SEQÜÊNCIAS CHEIO 
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1. Pressionar a tecla <CAN> para retornar a “OPÇÃO” 
2. Efetuar rotina de zeramento do movimento do dia) item I pág. 31 

E17 TABELA INVÁLIDA 
1. Pressionar a tecla <LIMPA> para retornar a “produto” 
2. Verificar se o código digitado está correto 
3. Cadastrar a tabela de cobrança.  
 
 
 

K-DESENHO DO TECLADO 
 
 
DEFINIÇÃO DAS TECLAS: 

Z

 .
CHQ

4

7

LIMPA

1

5

8

0

2

6

9

ENT

3

(Não)

N

G

U

M

F

CAN

T

L

E
Estorno

Y

(Sim)

S
Sangria

H

A

V

O
Selo

I

B

W

P
Patio

J

C
2via

X

Q R
Rec

K

@
Entrada

SAIDA

(fim)

OPER

SHIFT

DIN
sp

D
Desconto

 
 
 
<CAN> Em modo operacional, tem a função de cancelar uma 

operação. 
  
<0 ~ 9> Parte numérica do teclado. 
  
<SAIDA> Esta tecla tem a função de finalizar uma programação ou 

efetuar a saída do ticket. Em modo de cadastramento, 
gera o Traço “--”. 

  
<ENTRADA> Em modo operação da entrada de veículos. 

Em modo de cadastramento, gera o @“@”. 
  
<DIN> Em modo operacional, tem a função de indicar 

recebimento em DINHEIRO. Em modo de cadastramento, 
gera espaço “SP”. Serve também para abertura da 
gaveta de dinheiro. 

  
<CHQ> Em modo operacional, tem a função de indicar 
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recebimento em CHEQUE. Em modo de cadastramento, 
gera o ponto“.”. 

  
<PATIO> Em modo OPÇÃO, tem a finalidade de listar os veículos 

no pátio.  
  
<SELO > Em modo operacional, tem a função de indicar 

recebimento em SELO. 
  
<OPER> Em modo operacional, tem a função de habilitar 

programas, sejam eles: rotinas de alteração, inclusão, 
relatórios, etc. Em modo de cadastramento, gera Shift 
“SHIFT”. 

  
<RECEB> Tem a função de fundo de caixa e de recebimento dos 

mensalistas 
<SANGRIA> Tem a função de sangria de caixa. 
 


