MANUAL DE PROGRAMAÇÃO CAIXA REGISTRADORA QUANTON BR-1010G
Ao abrir o programa, clique em CONFIRMAR.

Conecte o cabo serial USB no computador e na caixa registradora. Selecione a chave da caixa registradora com a
letra P e gire até a posição “PROGRAMAR”.

Em seguida, é necessário configurar o cabo dentro do programa, para isso siga os passos abaixo:

Selecione a COM que aparecer em Comunicação de Porta, verifique se a Taxa de Transmissão está 9600 e clique em
“Salvar”.

Essa serão as funções utilizadas dentro do programa:

DEPARTAMENTOS: Os departamentos são as 16 teclas da frente da caixa registradora, é possível reconfigura-los de
acordo com seu estabelecimento e utilizar com ou sem preço. Observação: Sempre deixar o Status “Vários Itens”.

CADASTRAR PRODUTOS: É possível cadastrar até 200 códigos que já são gerados automaticamente a partir do
preenchimento. É necessário inserir Nome, Status (Preço fixo: é o preço que não se altera para aquele produto;
Preço livre: alterna de acordo com o solicitado), Departamento (indicado deixar em DIVERSOS), Preço de venda e
código de barras, caso seja utilizado. Obs: Sempre deixar marcado a opção “ENVIAR P/ MAQ”.

OPERADOR DE CAIXA: é possível cadastrar até 8 operadores de caixa, com ou sem senha. A senha precisa
obrigatoriamente ter 6 dígitos. Para ativar os operadores, com a chave da registradora na posição PROGRAMAR,
digite 81 e pressione a tecla RECEBIMENTO. Para informar o operador na hora da venda digite o código + senha e
pressione a tecla OP. DE CAIXA. Exemplo: 2123456 e a tecla OP. DE CAIXA. Se não tiver senha, basta digitar o código
e a tecla OP. DE CAIXA.

EDITAR CABEÇALHO: é possível inserir 4 linhas na parte superior do cupom, contendo o nome do estabelecimento,
endereço, telefone, etc. Obs: é aconselhado usar apenas o “DUPLA ALTURA” caso queira dar destaque ao nome do
estabelecimento.

EDITAR RODAPÉ: é possível inserir 3 linhas na parte inferior do cupom com a mensagem desejada.

LOGO: é possível configurar a logo para impressão, a mesma precisa ter 384x200 pixels e ser um bitmap
monocromático. Após enviar para máquina, com a chave ainda em PROGRAMAR digitar o código 210 e pressionar a
tecla RECEBIMENTO para ativar a impressão da logo. É importante desligar e ligar a caixa registradora na chave do
lado para que possa atualizar essa informação.

Informações adicionais:
Para fazer toda a programação verifique se a caixa registradora está ligada na rede elétrica e se o LED da rede
elétrica está aceso.
Para ajustar data e hora: ainda com a chave na posição PROGRAMAR, digite a data no formato DDMMAA e pressione
a tecla ABRIR GAVETA. Digite a hora no formato HHMM e pressione a tecla X/TEMPO.

Após realizada toda a programação, sempre retornar a chave para a posição de VENDAS.

