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MANUAL DO USUÁRIO 

CODIFICAÇÃO DE CONTROLES PARA PAINÉIS ELETRÔNICOS DE 

FILA ÚNICA  

 
Controle Remoto Ajustador  

1. Localize as micro chaves SW2 e SW1 na parte inferior do painel e as pressione 
simultaneamente até o visor exibir AL; 

2. Quando o visor mostrar 1, pressione SW1 até chegar em 10;  
3. Pressione SW2. O painel indicará 00; 
4. Pressione SW1. O painel indicará A; 
5. Pressione o botão direito do Controle Remoto Ajustador. O painel mostrará L e 

em seguida voltará para a função 10; 
6. Pressione SW1 até chegar em 0;  
7. Pressione SW2 para confirmar. O painel realizará uma contagem e, em seguida, 

dois traços aparecerão nos dígitos. 
 
Acionador de Chamada 

1. Localize as micro chaves SW2 e SW1 na parte inferior do painel e as pressione 
simultaneamente até o visor exibir AL; 

2. Quando o visor mostrar 1, pressione SW1 até chegar em 11; 
3. Pressione SW2. O painel indicará 01; 
4. Pressione SW1. O painel indicará A; 
5. Pressione o botão direito do Acionador de Chamada. O painel mostrará L e em 

seguida piscará 00; 
6. Pressione SW2 até aparecer o número do guichê a receber o controle. 

Ex.: Se o Acionador de Chamada for utilizado no guichê 12, pressione a chave 
SW2 até que o número 2 apareça no dígito direito do guichê.    Pressione a chave 
SW1 e o dígito da esquerda piscará. Pressione a chave SW2 até que apareça 1 
no dígito esquerdo do guichê. Pressione a chave SW1 e o display irá parar de 
piscar.  
Se o número do guichê estiver entre 1 e 9, a chave SW1 deverá ser pressionada 
duas vezes para salvar;   

7. Pressione SW2. O painel exibirá C01; 
8. Pressione as duas chaves simultaneamente e o painel voltará para a  função 11;  
9. Para gravar as configurações, pressione SW1 até aparecer F0 e depois pressione 

a chave SW2.  

  

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:  
 

Telefone: (62) 3207-3333  
E-mail: sac@displaypaineis.com.br 
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