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Bevezetés 
 
Köszönjük, hogy a Procontrol Kft. munkaidő-nyilvántartó rendszere mellett döntött. 
 
A Procontrol Electronics Ltd. 1981 óta foglalkozik az automatizált munkaidő-
nyilvántartás területével, termékeit az összegyűjtött tapasztalatok és a számos 
elégedett felhasználó javaslatai alapján fejlesztette és fejleszti ma is. 
 
Rendszereink Magyarország számos vállalatánál üzemelnek, kis létszámú 
munkahelyektől országos telephelyhálózattal rendelkező nagyvállalatokig. 
 
Reméljük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat Önök is megelégedéssel fogják 
használni. 
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A kijelz ő használata 
 

 
Az eszköz 2 szegmens részt tartalmaz. Ennek segítségével 0 és 99 között tud 

számokat megjeleníteni. Hozzá tartozik egy távirányító egység is, ami 2 
multifunkcionális gombot tartalmaz. Az egyik a ’+’ piros színnel  a másik a ’-’ fekete 
színnel . Indítás után a készülék kb. 10 másodperc elteltével a program verzió 
számot jeleníti meg, majd az utoljára beállított érték látható. Ilyenkor már normál 
üzemben van a kijelző, ami azt jelenti, hogy a fekete gomb  megnyomásával, 
egyesével csökkenthetjük a látható értéket egészen a 0-s értékig.  

 

 
 
 
Ezen állapotban a fekete gomb  5 másodperces nyomására a kijelzőre az 

alapértéknek beállított szám kerül újra, ezzel kiindulási állapotba állítva a 
berendezést, majd indulhat a gombnyomásokkal vezérelt visszaszámlálás.  

Ha normál üzemmódban a piros gombot  nyomjuk folyamatosan 5 másodpercig, 
akkor az alapérték beállítási állapotba kerülünk. Ennek jelzésére a számjegyek 
villogni kezdenek. Itt mindkét gomb  használható, és nem csak egyszeri 
megnyomással, hanem lehetőségünk van folyamatosan nyomva tartani őket. Ezzel a 
megoldással egyre gyorsulva állíthatjuk be a kívánt értéket. Ha befejeztük, nincs más 
dolgunk, mint 5 másodpercig gombnyomás nélkül  hagyni a kijelzőt, ami véglegesíti 
az alapértéket és le is tárolja azt. A befejezést az jelzi, hogy a számjegyek villogása 
megszűnik. A készülék a beállított értéket áramszünet esetén is megőrzi! 
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Kapcsolat a gyártóval 
 
Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye merül fel, az alábbiak szerint veheti fel 
velünk a kapcsolatot: 

Procontrol Electronics Ltd. 

Internet: www.procontrol.hu 

 KRobert@procontrol.hu 

 

Hardver gyártás/szerviz: 

6725 Szeged, Cserepes sor 9. 
Tel: (62) 444-007 Fax: (62) 444-181 
 
Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos problémáikat, igényeiket lehetőleg írásban 
közöljék, minél részletesebb és világosabb módon. 
 
 


