
CAIXA REGISTRADORA MODELO: BR-1010 PLUS

     A garantia deste produto é fornecida pela QUANTON. Garantindo ao comprador
do equipamento os serviços de assistência técnica, troca de componentes ou parte,
bem como mão-de-obra necessária para reparo de eventuais defeitos, comprovada-
mente originários de fabricação.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

 
A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do
manual de instruções.
O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza,
ou ainda, alterações ou consertos por pessoas não autorizadas.
O número de série ou lacre do produto estiver adulterado.
Os defeitos ou desempenho insatisfatório forem provocados pela utilização de material
fora das especificações, ou pela utilização em rede elétrica imprópria, ou sujeita a flutua-
ções excessivas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES BÁSICAS

SAC: 0800 081 6970
www.quanton.com.br

E-mail: sacquanton@gmail.com

TECNOLOGIA     A garantia deste produto é de 6 meses a partir de sua aquisição, sendo 3 meses
de garantia legal e 3 meses de garantia de fábrica.

Transporte e remoção para conserto. Se o consumidor desejar ser atendido no local
de instalação do produto, ficará a critério do serviço autorizado a cobrança de taxa
de visita, devendo consultar quando solicitar o serviço.



Parabéns por a aquisição da caixa registradora QUANTON, modelo 
BR-1010. A sua caixa registradora foi especialmente projetada para 
minimizar trabalho e maximizar a eficiência em todas as aplicações
de negócios. Uma leitura cuidadosa do manual irá habilitá-lo a usá-la 
ao máximo de sua capacidade. Em caso de dúvidas, envie um e-mail
para sacquanton@gmail.com ou ligue: 0800 081 6970.

Para assegurar um bom desempenho de sua caixa registradora
QUANTON, é recomendável:
 
1. Conservá-la em áreas sem mudanças extremas de temperatura,
excesso de umidade, ou poeira;
2. Um pano macio e seco deve ser usado para limpar a registradora.
Não usar solventes ou líquidos.
3. Caso a caixa registradora necessite ficar fora de uso por um
longo período, retire o plug da tomada. 
4. Se a caixa registradora necessitar de serviços técnicos, enviá-la 
somente a um serviço técnico autorizado pela QUANTON ou revendedor.
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Cabo serial para impressora AB-58T

MACHO MACHO

MACHO

Diagrama de cabo para comunicação: Diagrama de cabo para comunicação:

Porta RJ-12 p/ gaveta 

Porta Ps2 p/
teclado e scanner

Porta p/ impressora externa 

Porta p/ Balança
Porta USB p/ PC

Cabo de força

LED que identifica entrada
de rede elétrica

Visor com 8 dígitos
para cliente

Utilizando a porta USB pode-se conectar a caixa registradora ao computador e com
o do sistema de gestão QUANTON é possível enviar e receber arquivos, tais como: 
Produtos, departamentos, relatórios, operadores, cabeçalho, rodapé, logomarca,
gestão de cliente, etc.
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Visor com 8 dígitos
para cliente

Gaveta em abs e
aço com chave

Visor LCM
para operador

Chave liga/desliga

Teclado com 48 teclas
programáveis

Tampa do compartimento
da bobina de papel

LED e sensor identificador
de cédulas

Modelo: BR-1010
29,5x 34,5 x 25 cmDimensões: 

Peso: 
Temperatura Operacional: 
Consumo de Energia: 
Voltagem: 
Bateria Interna
Sistema identificador de cédulas
Impressor térmico 58mm
Bip sonoro
Display operador: 

6 KG
De -5°C~45°C

Stand-by: 3W. Em operação: 9W
Bivolt

LCM 128x64
 Led 8 dígitos

100
Display cliente:
Departamentos: 
PLUs: 
Operadores: 
Análise de lucro: 

4096
100

Sim
 Sim

 Sim
Sim

Controle de estoque:
Gestão de faturamento:
Gestão de cliente: 

02

Parcial e zerar
Parcial
Zerar
Vendas detalhadas
Vendas por hora

Relatório parcial do caixa, não zera vendas.
Zera todas as vendas. 
Relatório de vendas detalhadas.
Relatório das vendas da última hora.

Para obter relatórios pressione:

Relatórios
Outros relatórios
Parcial e zerar
Resumo de vendas
Cópia de Recibo
Estoque Minimo
Estoque
Dinheiro em Caixa
Configurações

=====QUANTON=====
C Cliente
R Restaurante

Gestão de cliente
Troca de pontos
Valor de pontos
Info de Clientes
Relat. De Clientes

=====QUANTON=====
Cliente
Restaurante

Troca de pontuação por brindes.
Valor de pontos.
Informações e cadastro de clientes.
Relatório de clientes.

A função Cliente possibilita preço diferenciado e pontuação 
para troca por brindes. O preço do Cliente VIP deve ser
informado no cadastro de produto.
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=====QUANTON=====
Configurações
Vendas

Relatorios
Produtos e dept

Para selecionar o Menu desejado utilize

Para sair do menu, pressione a tecla:

Para entrar no menu desejado, pressione

Para acessar o menu, pressione

Configurar data e hora.

  
Informar dados do proprietário.

Display com data e hora ou menu de vendas.

Exclui registros de vendas.

 Imprime duas cópias do relatório. 
Imprime vendas após relatório. 

Deleta Grande Total após relatório. 
Camada de teclado volta para a primeira.

=====QUANTON=====

Configurações
Config. do Sistema
Config. de operador
Config. de impressão
Config. de teclado

Config. do Sistema
Data e Hora
No Máquina 
Dados do usuário

Config visor
Excluir registro após
zerar       

2 copias relat Z
Imp. venda apósZ  
Excluir GT após 
zerar
Shift uma vez                    

Para entrar no menu, pressione a tecla:

Neste Menu é possível alterar data e hora, inserir dados de
identificação da caixa registradora e configurar relatório.

Configurações
Vendas

Relatorios
Produtos e dept

Numerar com até 6 dígitos a caixa registradora.
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Relatórios
Outros relatórios
Parcial e zerar
Resumo de vendas
Cópia de Recibo
Estoque Minimo
Estoque
Dinheiro em Caixa
Configurações

Insira o número do recibo para reimprimi-lo.
Resumo de valores e operações.

Informa produtos com baixo estoque.
Informa código, estoque, estoque minímo e valor dos produtos.
Informa no visor, o valor em dinheiro na gaveta.
Relatório de configurações.

      
       DE:

 DD-MM-AAAA-HH-MM

                       01-01-2015  -  08:00
       ATE: 
                       31-12-2017  - 18:00 

Insira data e hora do período que deseja. Podendo ser por
minutos, horas, diário, semanal, quinzenal ou mensal.

Pressione              para menu de relatórios.

Configurações
Vendas

Relatorios
Produtos e dept

=====QUANTON=====

Resumo

Produtos vendidos

25 mais vendidos

Departamentos

Operadores

Selecionar dept

Selecionar produto

Todos os Registros

Reembolso

Informa detalhes de operações.

Informa todos os
produtos vendidos.

Informa os 25 produtos mais vendidos.

Informa sobre vendas
realizadas no departamento.

Informa detalhes de operadores. 

Selecione o produto para obter
relatório do mesmo.

Informa quantidade e valor de 
reembolsos.

Selecione o departamento
para obter relatório.

Informa todas as
vendas detalhadamente.

Pressione              para entrar no menu.
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Configurações
Modo de pagamento
Arred./ decimal
Outras config.
Idioma
Código de balança
Comunicação
Excluir dados
Restaurar padrão
Ajuste de fábrica

Seleciona Idioma.
Definir formato PESO/PREÇO de balança etiquetadora.
Deixar padrão de velocidade: 115200 bps.

Reseta caixa registradora.
Acessível apenas ao fabricante.

Exclui dados de produtos, departamentos, operadores e registros.

Configurações
Modo de pagamento
Arred./ decimal
Outras config.
Idioma

Outras config
Liga beep
Iluminação auto
Alarme est baixo

Obs: para ativar ou desativar
função pressione:

Configurações
Modo de pagamento
Arred./ decimal
Outras config.
Idioma
Código de balança
Comunicação
Excluir dados
Restaurar padrão
Ajuste de fábrica

20.:  20
21.:  21
22.:  22
23.:  23
24.:  24
25.:  25
26.:  26
27.:  27
28.:  28
29.:  29

XXXXCPPPPPC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC
XXXXXXXXXXC

Para configurar o formato preço/peso pressione a tecla:
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Código:
Nome:
Preço:
Preço VIP
Custo
Estoque
Estoque Mín
Informar dept
Fracionar
Taxa de serviço
Salvar              0/4096 

Digite um código ou passe o produto no leitor código de barras. 
Insira o nome do produto em ate 20 caracteres.
Informe o preço.
Informe preço VIP.
Informe o custo do produto.
Insira o estoque. 
Informe quantidade mínima de estoque para o produto.  
Insira o departamento do produto.
Vender fracionado.

Quantidade de produtos cadastrados e quantidade total. 

Para salvar pressione:

É possível cadastrar 4096 produtos com máximo de 960 por
departamento.

Queijo Mussarela

Data: 15/01/2016

Peso: 0,250kg

Preço/kg: R$ 12,00

TOTAL

R$ 3,00

Insira apenas os 7 primeiros dígitos. No campo preço,
informe o preço do quilo. Prossiga com o cadastro.
Obs: é necessário configurar o modo peso/preço,
mais informações na página: 04

Cadastrar código de barras de balança

Produtos e dept
Departamentos
Cadastrar produto
Alterar produto
Estoque/ Diminuir

Permitir taxa de serviço.

Pesquisa e altera nome, preço, estoque e departamento
dos produtos.

Pesquisar produto
Pesq. por código
Pesq. por Dept
Pesq. por nome

Informe o código ou passe o produto no leitor de código de barras.
Selecione o departamento e pesquise o produto.
Informe o nome do produto para pesquisar. 

Produtos e dept
Departamentos
Cadastrar produto
Alterar produto
Estoque/ Diminuir
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Ativa/ Desativa Supervisor.
Insira a quantidade de caixas desejada, até 99.
 Senha padrão de supervisor: 888888. Não alterar!

Configurações
Config. do Sistema
Config. de operador
Config. de impressão
Config. de teclado

Config. de operador
Supervisor
Operador

Config. Supervisor
Desat. Supervisor   1
Quant. de operad  20
Alterar senha

Config. de Autorid.
Supervisor
Caixas

Seleção de operador
Operador 1:
Operador 2:
Operador 3:
Operador 4:

Operador
Operador: 
Nome
Senha
Permissões

Entre para informar ou alterar nome.
Entre para alterar senha, senha antiga: 888888
Defina permissões para operadores.

Para entrar pressione a tecla:

Neste Menu é possível cadastrar até 99 caixas com nome,
senhas e permissões.

Só é possível cadastrar e alterar caixas por meio do Supervisor.

Selecione de 1 a 99 e pressione              para inserir dados
do caixa.

OBS: Caso queira cadastrar o caixa sem senha, basta digitar ‘000000' em ‘Nova senha’
e Confirme senha. Desta forma, será necessário apenas digitar o número do caixa e
pressionar:  
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Produtos e dept
Departamentos
Cadastrar produto
Alterar produto
Estoque/ Diminuir

Configurar departamento.
Cadastrar produto.
Pesquisar e alterar dados dos produtos. 

==Departamentos===
Dept 1: Dept 01
Dept 2: Dept 02
Dept 3: Dept 03
Dept 4: Dept 04

Dept.: Dept 01
Preço               0.00

Desconto: 1
Cozinha: í | Salvar

Pressione              para nomear departamento.
Preço fixo no departamento.

Permitir desconto.
Pressione              para salvar.

Caso o departamento necessite imprimir em impressora externa, 
pressione               para selecionar ‘A’ ou ‘B’.

Alterar estoque informando preço de custo.

Obs: Todos os departamentos poderão ser configurados da mesma maneira.
No teclado da caixa registradora é possível acessar apenas os 16 primeiros. 

Obs: é necessário configurar primeiro os departamentos para
posteriormente inserir os produtos relacionados. 

Para configurar departamentos e produtos pressione:

=====QUANTON=====
Configurações
Vendas

Relatorios
Produtos e dept
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Config. Impressão
Imp. externa
Configurar recibo
Densidade de Imp  5
Detectar papel:   

Pressione              para selecionar e configurar
impressora externa. 

Densidade de impressão de 0 a 9. Deixar ‘5'
Detectar bobina de papel.

Config recibo
Imprimir Recibo:     
Imp Logomarca 
Cabeçalho
Rodapé
Imprimir recibo
ao segurar         
Segurar impr. nota
Externa                   
Imprimir externa 
ao segurar          
Imprimir recibo no
fech imp externa                
Cópia de rec    Multi
Imp operador                         
Alterar fonte
                     Cancelar

Ativa impressor constantemente. 
Ativar logomarca (A logomarca deve ser inserida via PC).

Manter padrão

Manter padrão

Manter padrão

Manter padrão

Manter padrão
Manter padrão

Cabeçalho 
1 linha
Imprimir
Alterar Fonte 
Centralizar  

Para escrever a mensagem pressione:
Imprime a mensagem.
Aumenta fonte.
Centraliza.

É possível escrever até 9 linhas com mensagem, tanto no cabeçalho como no rodapé. 
O procedimento é o mesmo para configurar rodapé.

Neste Menu é possível definir cabeçalho e rodapé e impressão
do recibo.

Para configurar cabeçalho pressione:
Definir rodapé

Configurações
Config. do Sistema
Config. de operador
Config. de impressão
Config. de teclado

Altera tamanho da fonte no recibo.
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Tecla -% +%
1 Tecla -%
2 Tecla -%
1 Tecla +%
2 Tecla +%

1 Tecla
Nome
Taxa
Tecla
Salvar  

Tecla de Atalho 
Definir teclas
Teclas -% +%
Tecla Auto
Restaurar padrão

Insira o nome da taxa.
Insira a porcentagem.
Selecione a tecla desejada.
Selecione e pressione              para salvar.

Obs: Todas as teclas de +% e -% são configuradas da mesma maneira.

Configura teclas de acréscimo e desconto com o valor definido.

Configurações
Modo de pagamento
Arred./ decimal
Outras config.
Idioma

3 modo de pgto
4 modo de pgto
5 modo de pgto
6 modo de pgto
Moeda propria

Modo de Pgto
Nome: Modo de p3
Moeda/ valores:
            1:               1
Salvar

Pressione              para nomear o modo de pagamento.

Informe o valor da moeda.
Pressione              para salvar.

Exemplo: Vale.
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Configurações
Config. do Sistema
Config. de operador
Config. de impressão
Config. de teclado

Neste Menu é possível configurar o teclado.

Tecla de Atalho 
Definir teclas
Teclas -% +%
Tecla Auto
Restaurar padrão

Tecla de atalho de produto no teclado da registradora.

Pressione              para restaurar padrão de fábrica.

Configura teclas de porcentagem.
Seleciona uma sequência de funções para teclas.

Definir teclado.

Camada de teclado       
Definir tecla:           

Insira o código do Produto.
Manter padrão.
Pressione             e selecione a tecla desejada. 

Tecla de Atalho 
Definir teclas
Teclas -% +%
Tecla Auto
Restaurar padrão

Selecione para alterar funções das teclas.
Detalhes na próxima página.

Tecla de atalho
Codigo de produto
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Definir teclas
Para cima
Para baixo
Alterar Preço
Subtotal
Total
Shift 
Desconto
Produto
Adicionar preço
Reduzir Preço
Acréscimo
Fracionar
Entrada no Caixa
Saída do Caixa
Cartão
Cheque
3 modo pgmt
4 modo pgmt
5 modo pgmt
6 modo pgmt
Treinamento
Cópia Recibo
Cliente
Refeição
Liga/ Desliga Imp
Reter impressão
Sem função
Pesquisar produto
Segurar nota
Abrir comanda
Mensagem 
Transf comanda
Tecla Auto 1
Tecla Auto 2
Tecla Auto 3
Tecla Auto 4
Relat Parcial
Relat Zerar
Dividir nota
Deposito 

Manter padrão
Manter padrão

Manter padrão
Manter padrão

Manter padrão

Manter padrão
Manter padrão
Manter padrão

Manter padrão

Manter padrão

Para configurar escolha a função, pressione              e selecione a tecla desejada no teclado.


