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Este manual foi elaborado por: Digicon S.A. Controle  Eletrônico para Mecânica

Setor de documentação - EDS

“Após a vida útil do produto, realizar o descarte do mesmo, de acordo com a 
Política Nacional de Resíduos” .
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1. Instruções Importantes

  
 

Segue abaixo os símbolos que aparecerão ao decorrer do manual, indicando 
momentos importantes. É essencial prestar muita atenção neles.

DICA: Vai lhe indicar algo que a Digicon considera 
importante.

CUIDADO: Indica o momento que deverá ter muita cautela 
ao manusear o equipamento/produto.

ATENÇÃO: Mostra o momento que sua postura de 
observador deve ser a mais produtiva possível.

INFORMAÇÃO: Apresenta curiosidades sobre o produto 
adquirido.

QR CODE: Apresenta informações adicionais ou links que 
detalham melhor o texto apresentado.
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Ÿ Leia atentamente as informações antes de utilizar o produto, isso vai garantir o uso 
correto do equipamento e o aproveitamento máximo de seus recursos técnicos, além 
de prolongar sua vida útil.

Ÿ Este produto não apresenta vedação contra chuva, ou seja, é projetado para uso em 
ambientes cobertos.

Ÿ Guarde este manual para futuras consultas.
Ÿ A Digicon se reserva o direito de modificar as características de seus produtos a 

qualquer momento para adaptá-los a desenvolvimentos tecnológicos mais recentes.
Ÿ A Digicon se reserva o direito de alterar as informações contidas neste manual sem 

notificação prévia.
Ÿ A Digicon não dá qualquer garantia contratual no que diz respeito às informações 

contidas neste manual e não poderá ser tida como responsável por erros que ele possa 
conter nem por problemas causados por sua utilização.

Ÿ As informações contidas neste manual são de propriedade exclusiva da Digicon e 
protegidas pela lei dos direitos autorais.

Ÿ Este manual não pode ser reproduzido, fotocopiado ou traduzido, em todo ou em 
parte, em qualquer tipo de mídia, sem a autorização da Digicon por escrito.

Ÿ  O equipamento descrito neste manual é customizável ou seja, neste manual estão 
descritos todos os modelos possíveis e que não refletem, necessariamente o 
equipamento adquirido pelo cliente.

2. Orientações

3. Apresentação
O dClock é um equipamento para Registro Eletrônico de Ponto, com impressão das 
marcações, atendendo à Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
e também a portaria 595/2013 do INMETRO. 
A Digicon uniu sua infraestrutura e qualidade à experiência em equipamentos de controle 
de acesso, criando um equipamento de alta tecnologia.
Possui grande capacidade de armazenamento, autonomia, rapidez no processo de 
marcação e facilidade de operação.

Portaria n.º 595/2013(INMETRO).

Estabelecer os requisitos essenciais que devem ser atendidos pelo Registrador Eletrônico 
de Ponto, com foco no desempenho, visando ao registro fiel das marcações de ponto 
efetuadas, preservando a inviolabilidade do Registrador Eletrônico de Ponto e ampliando 
a segurança da informação deste objeto, em complementariedade à Portaria MTE nº 
1.510/2009.
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4. Recomendações de Segurança 

Ao realizar a instalação do dClock, siga as orientações deste manual e da sua equipe de 
Segurança do Trabalho, utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) e 
ferramental adequados à realização dos procedimentos aqui descritos. 
Para que o seu equipamento opere de forma segura, siga as orientações básicas 
definidas a seguir:
 

4.1 Fonte de Alimentação 

O equipamento deverá operar somente dentro das condições de alimentação de energia 
elétrica indicadas na etiqueta constante na fonte interna do seu dClock. 
Se você não tem certeza do tipo de rede elétrica da sua instalação, contate o revendedor 
ou a companhia de energia local. 

4.2 Local de Instalação 

Este equipamento contém circuitos eletrônicos e peças mecânicas móveis sensíveis a 
umidade. Evite instalar próximo de locais onde haja risco de ser atingido por respingos, 
chuva, vapores ou névoas de água ou atmosferas agressivas. 
Não instale em locais expostos diretamente à luz solar. Além de prejudicar 
sensivelmente seus componentes internos, a bobina de papel é térmica e poderá 
enegrecer pelo seu aquecimento. 

Garanta que a fixação e travamento do equipamento foram realizadas em uma superfície 
rígida, de acordo com as orientações deste manual. Use somente suportes e 
adaptadores fornecidos pela Digicon, pois são adequados ao seu peso e encaixes 
evitando quedas que possam causar ferimentos aos usuários, além de danificar o 
equipamento. 

O compartimento da bobina de papel serve somente para o alojamento desta. Não o 
utilize para armazenar quaisquer outros objetos. 

A fenda lateral do equipamento serve para a emissão do comprovante. Garanta que essa 
abertura não seja bloqueada ou coberta. 

Não tente consertar o equipamento abrindo ou removendo a tampa. Isto lhe deixará 
exposto à voltagem perigosa e a outros riscos. Deixe qualquer reparo ao pessoal da 
assistência técnica credenciada. Qualquer tentativa de abri-lo irá acarretar no bloqueio 
automático e perda da garantia. 

SOLICITE ATENDIMENTO AO SERVIÇO TÉCNICO CREDENCIADO. 
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5.Desembalando o dClock 

O dClock é fornecido em uma embalagem adequada aos requisitos de transporte e 
armazenamento do equipamento. A embalagem é composta por 1 dClock e sua chapa de 
fixação.

Nas figuras abaixo é possível ver o detalhamento do equipamento:

Gabinete

Porta da impressora

Saída do comprovante 
de registro de ponto

Fechadura para 
troca de bobina

Leitor de 
impressão digital

(opcional)

Leitor Código de barras
(opcional)

Leitor RFID/Mifare®
 (opcional)

Placa de identificação

Display + Teclado 
(touchscreen)

Porta Fiscal

Porta de 
Comunicação

(RIM) 
Relatório instantâneo

de marcação

(’’i’’)

Chave pública
e identificador 
de software

Chapa de fixação

Chave de abertura 
(porta da impressora)

Embalagem
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6. Instalação

6.1 Recomendações relacionadas às furações de fixação

- Ao desembalar o equipamento para marcar a furação, guarde a embalagem em um 
lugar seguro e afastado do local da furação, evitando que ela venha a pegar pó ou ser 
destruída.
- Após realizar as marcações necessárias à fixação, guarde o equipamento novamente 
em sua embalagem, em local seguro e afastado do local de furação, evitando arranhões 
e/ou acúmulo de poeira da furação, pois isso pode comprometer o bom funcionamento 
ou danificar o equipamento.
- Não descasque fio dentro do equipamento, para evitar curto circuitos causados pela 
limalha do fio e danos ao equipamento.
- Não passe qualquer ferramenta sobre os circuitos do equipamento.
- Use uma furadeira adequada. Não use ponta de ferro, prego, ponteiro ou qualquer 
outra adaptação para esta tarefa.
- Use uma broca adequada ao local de fixação. Para local de alvenaria ou concreto 
armado, use broca de videa; para local de estrutura de ferro, use broca de aço para 
ferro; para local de madeira, use broca para madeira.

- Use a broca na medida correta de acordo com a bucha de fixação do 
equipamento. Se o furo tiver um diâmetro grande, use primeiro a broca de menor 
diâmetro e, depois, a broca de medida correta, conforme a bucha a ser usada, 
facilitando a perfuração.
- Ao fazer o furo, mantenha a furadeira alinhada vertical e horizontalmente, para que o 
furo também fique alinhado.
- Faça os furos de tal forma que as buchas entrem por completo nos buracos.
- Ao fixar o equipamento, use a ferramenta correta para esta tarefa. Se usar chave de 
fenda para rosquear o parafuso de fixação do equipamento, segure-a com firmeza para 
evitar que ela escorregue e danifique algum componente.

6.1.1  Uso da ferramenta correta para cada etapa

- Rosqueie os parafusos de borneira com chave própria. Não use chaves maiores que o 
orifício da borneira.
- Use chave de boca ou chave inglesa para rosquear porcas. Não use alicate de qualquer 
espécie.
- Marque os furos de fixação dos equipamentos com ferramenta adequada.

6.2 Fixação

A fixação do dClock requer a perfuração da parede. É importante que o local de 
instalação seja escolhido com cuidado.
Antes de fazer os furos necessários, certifique de que neste local não passa outras 
tubulações (eletricidade e/ou água), evitando sua perfuração.
 
A chapa de fixação deve ser fixada na parede antes da instalação do dClock, cuide para 
que fique bem alinhada. Segue as dimensões para furação:
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6.2.1 Posicionamento para fixação

Para melhor conforto na utilização do dClock, recomenda-se que a biometria fique a uma 
distância de 1,20m em relação ao solo. No lado onde se encontra a porta do dClock, é 
necessário um espaço livre de no mínimo 20cm, conforme ilustrado abaixo:

6.3 Passo a passo  da fixação na parede

1
,2

0
m

(4
7
,2

4
4
")

20cm
(7,874")

Abertura da 
porta

Altura padrão - 

1ºColocar a chave na 
fechadura até 

o batente

2ºGirar a chave no 
sentido antihorário

(90°)

3ºPressionar a chave 
para abrir a porta

INFORMAÇÃO: Altura 
padrão conforme 

norma: ABNT NBR 
9050

INFORMAÇÃO: 
As medidas das 

figuras são dadas 
em milímetros e 

(polegadas).

1
7
0
(6

,6
9
2
")

2
0
9
(8

,2
2
8
")

165(6,496")

Passagem 
de cabos
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4ºAbrir a porta 5º Retirar a bobina

6º Usar uma das chaves pequenas, que 
acompanham o dClock, para abrir a trava de 
fixação.

8º Após encaixar, girar a chave para travar o 
dClock na chapa e retira as chaves.

7º Encaixar o dClock 
na Chapa de fixação.

9º Colocar a bobina para dentro do 
dClock, e fechar a porta.

Cuide para colocar a bobina do lado 
correto.
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7.Características

O dClock é um equipamento para Registro Eletrônico de Ponto, com impressão das 
marcações, atendendo à Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE e também a portaria 595/2013 do INMETRO.
Conforme determinação desta Portaria1510/2009, em seu artigo 20º, o empregador 
usuário do sistema de registro de ponto eletrônico deverá, obrigatoriamente, se 
cadastrar no MTE via internet informando seus dados, equipamentos e softwares 
utilizados. 

Principais características:

Ÿ Display touchscreen colorido;
Ÿ Duas portas USB 2.0;
Ÿ Autonomia de 7.140 comprovantes (bobina de 300m, tamanho do ticket otimizado); 
Ÿ Memória de trabalho de 50.000 colaboradores;
Ÿ Comunicação TCP/IP nativo permite conexão à rede de sua empresa; 
Ÿ Impressora easy-load para troca rápida e fácil da bobina; 
Ÿ Rede nacional de Assistência Técnica; 
Ÿ Módulo Wi-Fi (opcional);
Ÿ No-break (opcional);
Ÿ Sistema desbloqueio do equipamento com lacre e interruptor interna;
Ÿ Gabinete em ABS.

7.1 Modelos 

Ÿ dClock Prox = Leitor RFID
Ÿ dClock BAR-M = Barras e Mifare®
Ÿ dClock Bio-PA  = Biometria e leitor de RFID 
Ÿ dClock Bio-BM = Biometria, Barras e Mifare®
Ÿ dClock BAR = Barras
Ÿ dClock M = Mifare®
Ÿ dClock Bio = Biometria
Ÿ dClock Bio-M = Biometria e Mifare®
Ÿ dClock Bio-B = Biometria e Barras
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8.Primeiro Acesso ao dClock

Ao ligar o dClock o equipamento realiza uma série de inicializações internas, necessárias 
ao funcionamento do equipamento. Durante esta fase o display mostra uma tela branca.

Após o processo de inicialização completado o dClock apresentará a Tela Inicial. 

A seguir descreveremos cada informação mostrada no display: 

Ao ligar pela primeira vez o relógio ponto, aparecerá no display a mensagem Registrador 
bloqueado.

Para desbloquear o dClock, devem ser executadas as seguintes ações:

Depois de digitar o número da chave, o dClock estará desbloqueado.

Código:

Chave:

xxxxxxxx

Registrador Bloqueado

Pressionar o ícone 
apontado abaixo:

Entrar em contato com a Digicon 
e solicitar o número da Chave:

Registrador Desbloqueado

ATENÇÃO: Este procedimento de desbloqueio deve ser feito por técnicos 
autorizados pela Digicon, e só precisa ser executado uma vez, ou quando o 
gabinete for aberto. O gabinete só pode ser aberto por um profissional 
qualificado.
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Acesso permitido

8.1 Configuração de Rede

Depois do desbloqueio do dClock é necessário que seja feito a configuração de rede.
Pressionar no ícone conforme figura abaixo e seguir o procedimento.

Para configurar a rede, basta pressionar o ícone Rede, conforme ilustrado abaixo:

Aparecerá uma tela pedindo alguns dados de rede, preencher e logo após, pressionar o 
ícone verde.

O dClock permite dois modos de conexão a rede, através de LAN (via cabo) ou via Wi-
Fi (quando instalado).
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Wi-Fi

Ao escolher a interface Wi-Fi, selecione o modo de conexão Static ou DHCP.

Ao selecionar Static deve ser preenchido: 
Ÿ nº de IP,
Ÿ nº de Masc.de rede, 
Ÿ nº de Servidor, 
Ÿ nº de Gateway, 
Ÿ nº de Porta, 
Ÿ nº de Tempo Resposta, 
Ÿ nº de SSID,
Ÿ nº da Senha da rede Wi-Fi .

Ao Selecionar DHCP deve ser preenchido: 
Ÿ nº de Server, 
Ÿ nº de Gateway, 
Ÿ nº de Porta, 
Ÿ nº de Tempo Resposta, 
Ÿ nº de SSID, 
Ÿ nº da Senha da rede Wi-Fi.

LAN

Ao escolher a interface Lan, selecione o modo de conexão Static ou DHCP.

Ao selecionar Static deve ser preenchido: 
Ÿ nº de IP, 
Ÿ nº de Masc.de rede, 
Ÿ nº de Servidor, 
Ÿ nº de Gateway, 
Ÿ nº de Porta,
Ÿ º de Tempo Resposta.

Ao Selecionar DHCP deve ser preenchido: 

Ÿ nº de Server, 
Ÿ nº de Gateway, 
Ÿ nº de Porta, 
Ÿ nº de Tempo Resposta.

Depois que todos os parâmetros estiverem configurados deve aparecer a mensagem 
abaixo:

ATENÇÃO: Esta opção é  
mostrada quando o dClock 
possuir o opcional Wi-Fi.

INFORMAÇÃO: 
São aceitos os caracteres 
correspondentes a tabela 
ASCII.
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8.2 Importando Dados para o dClock 

O sistema de importação de dados depende de um arquivo específico que contenha os 
pacotes encapsulados conforme o protocolo de comunicação que o equipamento utiliza. 
Esse arquivo deve ser gerado através de um software com capacidade de gerenciar 
dClock. O nome do arquivo depende do número de fabricação do dClock; 
Ex: upd00013000830001660.rep, o qual "upd" e ".rep" , sempre acompanham o nome. 

Para importar dados existem duas maneiras, via USB ou via Rede.

USB:

Para importar via USB, conecte o pen drive na porta USB de comunicação e depois 
pressione o ícone Importar.

Rede:

O dClock deve estar já conectado a uma rede e vinculado a um servidor, sendo assim 
basta importar os dados pelo servidor.

Caso o pen drive não esteja inserido na porta USB de comunicação, o dClock 
apresentará.

Caso não tenha encontrado o arquivo "updxxxxxxxxxxxxxxxxx.rep" o dClock.

Dispositivo USB
não identificado

Falha na atualização
Dados inválidos ou
não identificados
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Se o arquivo de atualização foi encontrado, o processo de importação iniciará e a tela de 
progresso, informará o status. Durante a importação o dClock continua disponível para 
registros de ponto normalmente. 

Depois de salvar o arquivo o pen drive pode ser removido.

9. Comandos Funcionais

9.1 Comandos Funcionais de Interface

A partir deste momento para entrar no Menu do dClock será necessário um 
preenchimento de  CPF (do Administrador) e uma senha.

Depois de inserida a senha abrirá a tela do Menu do dClock:

9.1.1 Cadastrar  Data e Hora

Pressionar o ícone Data/Hora, ajustar data e hora.

Também é possível ajustar o horário de verão:

Ÿ Pressionar Data/Hora, 
Ÿ Ajustar Horário de verão  
Ÿ e depois selecione o modo de ajuste, automático, manual ou desabilitar.
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9.1.2 Exportar

Na opção de exportar existem três opções: exportar Log de eventos, exportar 
dados do  ou exportar banco de dados.dClock

9.1.2.1 Exportar Dados do dClock

Neste caso, colocar o pen drive na porta usb de comunicação e pressionar a opção 
Exportar dados.

A seguir o dClock fará a identificação do pen drive e fará a coleta automaticamente.

Caso o pen drive não esteja inserido na porta de comunicação:

9.1.2.2 Exportando Log de Eventos do dClock 

O dClock fará a coleta dos arquivos de logs e gravará na raiz do pen drive conectado na 
porta USB de comunicação.

Ao término do processo de gravação uma mensagem será apresentada confirmando a 
transferência do arquivo de log. No pen drive será criado um arquivo log. .bin

 

ATENÇÃO: Caso nenhuma função seja selecionada neste menu durante, 
aproximadamente 4 segundos, o dClock ativará a função de desconexão 
segura, do pen drive, automaticamente. 
Caso o pen drive esteja conectado à PORTA DE COMUNICAÇÃO e o dClock 
não consiga identificá-lo recomendamos a utilização de outro pen drive. 

Dispositivo USB
não identificado
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9.1.2.3 Exportando Informações do dClock

Neste menu o usuário terá acesso as funções de exportação do Banco de Dados, 
bastando pressionar a tecla exportar e depois selecionar a opção Exportar banco de 
dados.  

A seguir o dClock fará a identificação do pen drive na porta de comunicação, e 
automaticamente fará a exportação.

No pen drive será criado o arquivo "DBREPxxxxxxxxxxxxxxxxx.db", o qual "x" 
representa o número de fabricação do equipamento.

Na finalização a seguintes telas serão ilustradas:

ATENÇÃO: Caso o pen drive esteja conectado à PORTA DE COMUNICAÇÃO 
e o dClock não consiga identificá-lo recomendamos a utilização de outro 
pen drive. 
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9.1.3 Configuração

Ao pressionar o ícone Configuração podem ser feitos dois ajustes:

Ajustes: 

Ÿ Corte do papel (Parcial ou Total); 
Ÿ Beep (Desabilitar ou Habilitar).

9.1.4 Cadastro de Leitores

Pressionar o ícone Leitores para efetuar o cadastramento de leitores para cada 
empregado.

A seguir o dClock solicitará o número do PIS do colaborador ao qual quer se cadastrar 
o(s) cartão(ões) e/ou a biometria digital, ou outro leitor. 

Ÿ Se o PIS digitado for inválido, ele não deve estar cadastrado no Banco de dados;
Ÿ Aparecerá no display o nome do empregado e os leitores já cadastrados ou não;
Ÿ Na próxima tela poderá ser escolhido o leitor que deseja cadastrar.

Após selecionado o leitor que deseja cadastrar, seguir o passo a passo conforme 
solicitado no display do dClock.
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ATENÇÃO: 
Ÿ O cadastro de cartão(ões) e/ou biometria do usuário no dClock somente 

será possível com os cadastros dos colaboradores previamente inseridos 
no dispositivo.  

Ÿ Caso a captura seja considerada inválida, seja pela qualidade da 
impressão ou por erro de posicionamento do dedo, o dClock informará ao 
usuário que o dedo foi mau posicionado e abortará o cadastro.

Ÿ Por depender das caracter íst icas f ís icas do ser humano, 
aproximadamente 2% da população mundial tem impressões digitais 
inapropriadas para serem lidas.  

INFORMAÇÃO: 
Ÿ Além da possibilidade de se cadastrar o(s) cartão(ões) e/ou biometria 

digital no dClock, também é possível fazê-lo através do software de 
gerenciamento. 

Ÿ O colaborador poderá selecionar mais de uma opção para cadastro de 
cartões além de impressão digital. Neste caso deve se respeitar a ordem 
de cada tipo de cadastro. 
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9.1.5. Portas USB

9.1.5.1 Porta Fiscal

De acordo com a portaria 1510/2009 do MTE, todo o equipamento de ponto deve dispor 
de uma porta USB dedicada para uso fiscal, o qual permita que o auditor colete 
informações de registros do relógio. 

Existem, basicamente, 6 tipos de registros, sendo: 
1- Cabeçalho AFD
2- Inclusão/alteração de cadastro do empregador, 
3- Registro de ponto, 
4- Ajuste de data e hora, 
5- Inclusão/alteração/exclusão do empregado.
6- Eventos sensíveis

Tipo de evento:
“01” para abertura do  por manutenção ou violação, dClock
“02” para retorno de energia,
“03” para introdução de dispositivo externo de memória na Porta Fiscal, 
“04” para retirada de dispositivo externo de memória na Porta Fiscal, 
“05”para emissão da Relação Instantânea de Marcações e
“06” para erro de impressão.

Ao conectar um pen drive na porta fiscal, imediatamente o dClock irá começar a 
transferência dos dados registrados, até o presente momento, citados acima, o qual irá 
gerar o AFD (Arquivo de Fonte de Dados). Esse arquivo será salvo na raiz do pen drive 
no formato: AFDFFFFFMMMMMVSSSSSS.txt, sendo:

Ÿ FFFFF, o número de cadastro do fabricante.
Ÿ MMMMM, o número de registro do modelo.
Ÿ V, versão da MRP, com até 1 (um) dígito, podendo variar de 0 (zero) a 9 (nove).
Ÿ SSSSSS, o número série único do equipamento.
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ATENÇÃO: A utilização da PORTA USB FISCAL é de uso restrito da 
fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme a Portaria 
1.510/2009. 

9.1.5.1.1 Coleta do AFD

Ao conectar o pen drive na PORTA USB FISCAL a seguinte tela será apresentada:

Durante a coleta é apresentado status do progresso da operação. 

Ao término do processo de gravação a mensagem abaixo será apresentada: 

Se a coleta ocorreu com sucesso, a mensagem a cima deve ser apresentada. Essa 
mensagem permanecerá no display até que o pen drive seja removido. Enquanto essa 
tela permanece no display, o relógio continuará sendo apresentado, porém em tamanho 
reduzido, além de também permitir o registro de ponto.

9.1.5.1.2 Tratamento de Erros

Erros durante a coleta podem acontecer. Para identificar esses possíveis erros, segue a 
abaixo: 

Erro ocorrido durante a coleta do AFD. Essa 
mensagem é apresentada quando o pen drive é 
removido antes do término da coleta.

Esse erro ocorre se a memória MRP estiver 
danificada. 

Esse erro ocorre quando não há espaço suficiente 
no pen drive para salvar o AFD.

Esse erro acontece quando o dClock é novo (ou 
não utilizado) e não tem registros de marcações.
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9.1.5.2  Porta de Comunicação

O dClock possui outra porta de comunicação USB para utilização das funções de 
importação e exportação de dados. Essa funcionalidade é imprescindível em casos onde 
o equipamento trabalhará em modo off-line. 

Através dela é possível:
Ÿ Cadastrar/atualizar registros; 
Ÿ Coletar informações. 

9.1.6 Botões de Impressão

RIM:
   
Pressionando este botão por 5 segundos, será impresso (coletado) as marcações das 
últimas 24 horas (Relação instantânea de Marcação).

 i: 

Pressionando este botão por 5 segundos, serão impressos os identificadores de software 
e  a chave pública. 
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9.2 Comandos Funcionais de Transmissão de Dados

Comandos funcionais de transmissão de dados são feitos através de um protocolo 
proprietário. Estes comandos devem ser enviados através de um computador, 
através de conexão LAN ou Wi-Fi.

13- Autenticação: O dClock enviará uma mensagem composta pelo número da MRP 
e a versão de firmware do equipamento. Apenas deve-se responder um ACK ou 
NACK, de acordo com o resultado do cálculo do CRC. 

05 - Cadastrar/ Editar Empresa:
Mensagem para cadastrar e editar os dados da empresa. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

25 – Cadastrar / Editar Colaborador:
Mensagem para cadastrar ou editar as informações de um colaborador. Se for enviado 
para o dClock um colaborador com um PIS já em uso o dClock não realizará o 
cadastro do mesmo. 
Quando o PIS for alterado o dClock irá gerar na MRP um registro de exclusão e outro 
de inclusão do colaborador. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

27 – Excluir Colaborador 
Mensagem para excluir um colaborador. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

35 – Requisitar Lista de Colaboradores Cadastrados 
Mensagem para requisitar a lista de colaboradores cadastrados. Esta mensagem 
pode ser enviada de duas maneiras. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

45 – Cadastrar/editar usuário e senha 
Mensagem para cadastrar/editar usuários que deverão ter acesso às funções do 
equipamento, como configuração de rede, importação/exportação de dados, 
ajuste de relógio. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock.

20 - Remover tecnologia de registro de ponto do empregado.
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock.

ATENÇÃO: Importante ressaltar que o empregado sempre tem uma 
tecnologia para registrar o ponto, caso todas sejam excluídas pelo 
comando 20, o teclado é a opção padrão.
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30 – Ajuste de Data e Hora 
Mensagem para ajustar a data e a hora do dClock. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

33 – Configurar Tipo de Autenticação Biométrica 
Configura o tipo de autenticação biométrica. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

34 – Requisitar Informações do dClock 
Mensagem para requisitar as informações do dClock. Veja um exemplo do arquivo de 
informações no Apêndice D. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

38 – Requisitar Eventos (Buffer Circular) 
Mensagem para requisitar os eventos que ficam armazenados em um buffer circular. Este 
buffer possui 256KB, quando não há mais espaço para inserção de dados, os dados mais 
antigos serão sobrescrevi dos pelos novos. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

40 – Keep Alive / Requisitar Eventos 
Mensagem para requisitar os últimos eventos. Comando também utilizado como keep 
alive. 
Um keepalive é uma mensagem emitida por um dispositivo a outro para certificar-se de 
que ligação entre os dois está ativa, neste caso utilizado para manter o dClock online. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

42 – Keep Alive 
Mensagem designada apenas para Keep Alive e quando uma mensagem !43 esta em 
processo, para o dClock informar ao servidor que dados estão disponíveis para coleta. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

43 – Coleta de Marcações 
Mensagem designada para realizar a coleta de marcações que estão na MRP a partir de 
um período informado. 
Visto que o tempo de coleta de dados da MRP varia conforme o período especificado este 
comando não trabalha como os demais. Será utilizado um par de mensagens para iniciar 
a coleta de marcações, onde o dClock em background ficará coletando os dados MRP e 
quando um bloco de dados estiver pronto para envio, através da mensagem !40 ou da 
!42 avisará o servidor que o mesmo pode solicitar os dados, e através do segundo par de 
mensagens as marcações serão solicitadas. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 

29 – Cadastrar / Atualizar Cartões e Biometrias 
Mensagem para cadastrar / alterar os cartões e/ou biometrias de um colaborador. 
Mensagem Unidirecional: Servidor envia para o dClock. 
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10.Utilização Diária e Manutenção 

10.1 Especificação Técnica do Papel 

Além de garantir o bom funcionamento e a vida útil da impressora, os modelos de papeis: 
Termobank 58e SCBR-T56, fabricantes Fibria e Scan Brasil, respectivamente, são as 
marcas indicadas pela Digicon e homologadas junto ao MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego)com o dClock. 

Segue abaixo as características dos papeis: 

Face termossensível Coloração palha suave 
conferindo maior opacidade, 
maior rigidez e resistência ao 
manuseio. Alta sensibilidade 

de imagem.

Coloração amarela suave 
permitindo excelente 

contraste e opacidade com 
o grafísmo impresso. 

Gramatura do papel 58 g/m2 +-2,2% 56 g/m2 +-5% 

Espessura Máx. 61+-5 micra 58+-6 micra 

Lisura Bendtsen Máx. 20 ml ar/min Máx. 20 ml ar/min 

Umidade 6,2% +-1,3 6,5% 

Densidade ótica Zebra Stripe S600(x-Rite) min 
1,25

Zebra (x-Rite) min 1,25 

Resistência à tração 
(MD)

Não informado. > 3.0 kN/m

Limite para rasgo(CD) Não informado. > 250 Nm 

Resposta estático	 Não informado. 68ºC < 0,20 40 g/cm2 2,5 
segundos 90ºC > 100 40 

g/cm 25 segundos

Resposta dinâmica Dinâmica Não informado. > 0,42mJ  

Resistência ao calor 60ºC – 24hs *Sem imagem:< 0,20 
60ºC, seco, 24hs 

*Com imagem:> 90% 
60ºC, seco, 24hs

Características             Termobank 58 – OJI          CBR-T56 – Scan Brasil	
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Resistência à umidade 40ºC/90%UR –24hs *Sem imagem: < 0,20 
40ºC 90% UR, 24hs 

*Com imagem: > 90% 
40ºC 90ºC UR, 24hs

Resistência à Luz 24hs	 *Sem imagem: < 0,20 
5000 Lux, 100hs 

*Com imagem: > 90% 
5000 Lux, 100hs

Vida útil da impressão 
(Durabilidade) 

7 anos, desde que o papel 
impresso seja armazenado 
até 20ºC, 60% UR, sem 
contato direto com luz 

ultravioleta ou fluorescente e 
sem contato prolongado com 

produtos químicos ou 
materiais plásticos.

5 anos em condições de 
armazenamento a uma 
temperatura máxima de 
38ºC – range de 20ºC a 
38ºC e 60% UR máxima, 
sem exposição direta à 
luz solar ultravioleta, 
fluorescente e sem 

contato com produtos 
químicos, solventes, 

plásticos, principalmente 
PVC.	

Condições de 
armazenamento antes 

da impressão 

Manter em local seco a uma 
temperatura de 20ºC, 60% 
de UR máxima, ao abrigo da 
luz, evitando contato com 

plásticos e produtos 
químicos. 

Manter em local seco a 
uma temperatura máxima 

de 38ºC, 60% de UR 
máxima, ao abrigo da luz, 

evitando contato com 
plásticos e produtos 

químicos. 

Especificação básica Papel especial para 
impressoras térmicas diretas 

ECF. 

Papel especial para 
impressoras térmicas 
diretas ECF equipadas 

com MFD. 
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Características físicas comum	

Largura da bobina 57mm 

Comprimento da bobina 300m

Diâmetro da bobina Externo - Ø155 / Interno - Ø13

ATENÇÃO: A Digicon não se responsabiliza pelo uso de outros tipos de 
papel. Procure utilizar um dos fornecedores indicados, o qual estão de 
acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego(MTE). Danos 
à impressora causados pelo uso irregular de papel implicará na perda da 
garantia.

“ADVERTÊNCIA: Somente os papéis indicados neste Manual 
Operacional garantem a durabilidade da impressão requerida pela 
legislação.”

1
5
5
(6

,1
0
2
")

57
(2,244")

INFORMAÇÃO: Medidas são ilustradas em milímetros e (polegadas).
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10.2 Impressora 

Para o perfeito funcionamento da impressora devem ser tomados os seguintes 
cuidados: 

-Não insira nenhum objeto que possa obstruir a trajetória da guilhotina, isto pode 
causar dano permanente na guilhotina ou lamina de corte. 
-Não obstrua a saída do papel, isto pode causar o enroscamento de papel no interior da 
impressora. 
-Não puxe o papel antes da finalização do corte, pode causar amassamento do papel e 
falha no corte. 
- Após um tempo de utilização a qualidade e contraste da impressão pode diminuir 
devido ao acúmulo de resíduos de papel no elemento impressor. Quando isso ocorrer é 
necessário realizar a limpeza da cabeça de impressão. Deve ser utilizado álcool 
isopropílico e uma flanela limpa. Esse procedimento irá garantir uma boa qualidade de 
impressão. Independente da qualidade da impressão, a Digicon recomenda a limpeza 
do elemento impressor a cada 15.000 tickets emitidos.

Para realizar a limpeza da cabeça de impressão você deve:

A impressora do dClock é projetada para realizar 1.000.000 de cortes. Após esta 
marca o desgaste da guilhotina e lamina pode causar falhas no funcionamento, como 
travamento da guilhotina e corte parcial no papel. Considere sua substituição ao 
perceber estes sintomas. Entre em contato com a assistência técnica Digicon. 

Quando o dClock estiver indicando nível baixo da bobina de papel, pode ocorrer 
enroscamento do papel no rolo puxador e causar o travamento do equipamento. Para 
evitar esta falha, a Digicon recomenda que, substitua o papel logo que indicar nível 
baixo.  

1º Abrir a porta 2º Passar uma flanela com álcool 
isopropílico  

na cabeça da impressora

Cabeça da impressora
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10.3  Instalação e Substituição da Bobina de Papel 

Para realizar a instalação ou substituição da bobina de papel deve-se abrir com a chave 
o compartimento de papel e seguir as orientações abaixo.

 Abrir a porta da impressora:

1ºColocar na 
fechadura até 

o batente

2ºGirar a chave no 
sentido antihorário

(90°)

3ºPressionar a chave 
para abrir a porta

4ºAbrir a porta

5º Colocar os 
tubetes no centro 
da bobina em 
ambos os lados

Cuide para colocar 
a bobina do lado 
correto.

Tubete

6ºColocar a bobina 
para dentro do dClock 
e fechar a porta até 
escutar o clic.
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10.4 Leitor Biométrico 

O bom funcionamento do leitor biométrico do dClock depende de dois fatores 
importantes: 

1. Nível de luminosidade incidente sobre o sensor; 
2. Limpeza da superfície do sensor. 

Procure instalar o dClock em um local onde não incida luz solar ou mesmo artificial de 
forte intensidade diretamente sobre o sensor biométrico. Isto reduzirá a sua 
capacidade de identificação. 
Poeira, graxas, oleosidade da pele e outros contaminantes reduzem a capacidade do 
sensor biométrico. Faça uma limpeza periódica do sensor utilizando apenas um pano 
macio levemente umedecido com água e sabão neutro ou umedecido com água 
morna. Seque-o com um lenço de papel macio para evitar arranhões. Recomenda-se 
uma limpeza a cada 1000 utilizações. Nunca utilize álcool ou abrasivos. 

10.5 No-break 

O No-break é um acessório opcional para o dClock. 

Existem duas opções de autonomia:

Ÿ Um Pack bateria - 2,5 horas de autonomia em standby ou 1 hora de autonomia em 
operação;

Ÿ Dois Packs baterias - 5 horas de autonomia em standby ou 2 horas de autonomia 
em operação.

INFORMAÇÃO:
Ÿ Condições do teste: 10 comprovantes por minuto;
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Para aumentar a vida útil da bateria do no-break ela não deve ser completamente 
descarregada. Recomenda-se ligar o equipamento em um prazo máximo de 3 meses, 
após a data de fabricação. 

O circuito elétrico do dClock permite recarregar as baterias sempre que a mesma 
necessitar de carga. Devido a tecnologia utilizada no circuito de recarga e proteção da 
vida útil da bateria, o tempo de uma carga completa após a mesma estar descarregada 
é de 12 horas. 

Pack de bateria

CUIDADO: Existe um lado correto para instalação da bateria, se for colocada 
no lado  direito os conectores devem estar virados para a direita, se for 
colocado no lado esquerdo vire os conectores para o lado esquerdo.

INFORMAÇÃO:
Ÿ Quando for utilizado apenas um pack de bateria, ele pode ser inserido 

tanto do lado direito quanto no esquerdo;
Ÿ Carga inicial da bateria não é suficiente para manter o equipamento em 

funcionamento;
Ÿ Para a bateria ficar completamente carregada, deve-se carrega-la por 12 

horas. Para carrega-la mantenha o equipamento ligado à energia elétrica.

1) Abra a tampa traseira, 
basta girar a tranca 

para cima.

2) Remova a tampa. 
Nesse espaço podem 

ser colocados um
 ou dois pack’s 

de bateria;

3) Encaixe o(s) Pack(s), 
conforme imagem.

Para encaixar 
completamente, coloque 

novamente a tampa 
traseira e feche a tranca. 
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10.6 Tratamento de Falhas 

Algumas falhas poderão ser sanadas sem a necessidade de recorrer à assistência 
técnica. Caso as soluções apresentadas não sejam eficazes, solicite suporte ou 
atendimento. 

Display não liga Verifique se existe energia elétrica ou se o cabo de energia está 
devidamente conectado à rede elétrica.

No-break não mantém 
equipamento ligado	

Bateria esta descarregada e sem capacidade de carga, deve ser 
substituído a bateria por uma nova.

Não lê biometria Limpar superfície do sensor com pano macio levemente umedecido 
com água.

Não grava biometria Coloque o dClock em um local com menor incidência de luminosidade.

Não lê os cartões RFIDs	 A decodificação de cartões RFID no dClock é feita de forma 
automática. Quando ocorrer falhas de leitura, certifique-se que o 
cartão utilizado esteja dentro de nossa lista de cartões suportados. 
Caso o cartão esteja fora desta lista e, portanto, necessite de mapa 
externo; certifique-se de que o mapa de cartões RFID e o modo de 
leitura foram configurados corretamente. No caso do mapa, as 
informações contidas são necessárias para distinguir o modelo e 
fabricante dos cartões e do leitor. No caso de modo de leitura, é preciso 
saber de que forma está sendo cadastrados os cartões no software 
gerenciador, ou seja, com o número do facility code mais o serial, ou 
apenas o serial. 
Se alguma dessas informações fora parametrizado errado, contate o 
fabricante, pois essa configuração é permitida apenas uma vez pelo 
usuário.

Equipamento não 
comunica 

Verifique se o cabo de rede está bem conectado. Caso a sua empresa 
possua profissionais de TI, solicite um auxílio para verificar a 
conectividade do equipamento, ou seja, testes de ping, ip, máscara de 
rede, ip do servidor, porta de comunicação, roteadores etc. Certifique-
se de que o dispositivo esteja cadastrado corretamente no software 
gerenciador, é utilizado, normalmente, o número de fabricação do 
dClock, localizado na etiqueta metálica na lateral direita do 
dispositivo.

Impressão do ticket com 
baixa qualidade ou baixo 
contraste.

É necessário realizar a limpeza da cabeça de impressão. Deve ser 
utilizado álcool isopropílico e uma flanela limpa. Esse procedimento irá 
garantir uma boa qualidade de impressão. A Digicon recomenda a 
limpeza do elemento impressor a cada 15.000 tickets emitidos.

Falha Solução
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Colaborador não consegue 
registrar ponto (Usuário não 
identificado). 

Verifique se o equipamento está cadastrado corretamente no 
software gerenciador, em seguida certifique-se de que o colaborador 
está presente na base de dados do software, logo no dClock. É 
possível identificar a presença do cadastro do colaborador no dClock 
através do menu "Incluindo cadastro de leitores".

Apresentado na tela o código de 
erro: 
ERR 20 

Significa que não foi possível inicializar a memória fiscal. Neste caso 
pode ter um problema no hardware da memória ou na CPU. Desligue 
o equipamento, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. 
Caso o problema persistir contate o fabricante.

Apresentado na tela o código de 
erro: 
ERR 21	

Significa existe falha de comunicação entre a CPU e a memória fiscal. 
Neste caso pode ter um problema no hardware da memória ou na 
CPU. Desligue o equipamento, aguarde alguns segundos e ligue-o 
novamente. Caso o problema persistir contate o fabricante.

Apresentado na tela o código de 
erro: 
ERR 22 

Esse erro é apresentado quando o equipamento não consegue 
conferir ou falha durante a verificação do número de fabricação do 
dClock. Esse teste consiste em comparar o código gravado na CPU 
com o da MRP(Memória Fiscal), útil para garantir a autenticidade da 
mesma. Para garantir que o erro não tenha sido gerado por algum 
agente externo, como ruídos, desligue o equipamento e aguarde 
alguns segundos, torne a ligá-lo novamente. Caso o problema 
persistir contate o fabricante.

Apresentado na tela o código de 
erro: 
ERR 23 

Esse erro é apresentado quando o equipamento não consegue 
conferir ou falha durante a verificação do número sequencial de 
registros. Esse teste consiste em comparar o número sequencial 
gravado na CPU com o da MRP(Memória Fiscal), útil para garantir a 
autenticidade da mesma. Desligue o equipamento, aguarde alguns 
segundos e ligue-o novamente. Caso o problema persistir contate o 
fabricante.

Apresentado na tela o código de 
erro: 
ERR 25 

Este erro indica que a memória fiscal pode estar danificada. Desligue 
o equipamento, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. 
Caso o problema persistir contate o fabricante.

Falha Solução
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10.7 Economia de papel

Ao preencher o cadastro da sua empresa e o cadastro do funcionário pode-se ter uma 
economia do papel abreviando as informações.

Por exemplo: 

Digicon S.A. Controle Eletrônico para Mecânica, pode-se cadastrar apenas como 
Digicon S.A;

O nome completo do funcionário pode exceder o nº de caracteres permitido por linha 
(máximo de caracteres permitido = 34), pode ser cadastrado apenas o primeiro e o 
último nome: 

Alessandro Antunes Bittencourt Melo, pode-se cadastrar apenas Alessandro 
Melo.

Dessa forma, é possível uma maior autonomia com a mesma bobina de papel.

Ticket de registro de ponto:

Com abreviaçãoSem abreviação

COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO
DO TRABALHADOR
DIGICON S.A. GRAVATAÍ
CNPJ:88020102000110 DCLOCK BIO-BM
NRP:00013004580000038
PIS:021066078752 NSR:000037532
ALESSANDRO MELO 
DATA:19/08/2017 HORA:17:29
77E36548249J248621489624HG456254N7
548249J248621489624HG456254N77E365
J248621489624HG456254N77E36548249J
1489624HG456254NV77E365.

COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO
DO TRABALHADOR
DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO 
PARA MECÂNICA RUA NISSIN CASTIEL
GRAVATAÍ RS
CNPJ:88020102000110 DCLOCK BIO-BM
NRP:00013004580000038
PIS:021066078752 NSR:000037532
ALESSANDRO ANTUNES BITTENCOURT
MELO
DATA:19/08/2017 HORA:17:29
77E36548249J248621489624HG456254N7
548249J248621489624HG456254N77E365
J248621489624HG456254N77E36548249J
1489624HG456254NV77E365.

INFORMAÇÃO: 
Ÿ O desenho do ticket acima é ilustrativo, não é oficial;
Ÿ Com as abreviações o tamanho mínimo do ticket é de 42mm.
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FÍSICA
dClock 
Ÿ Peso:  3kg 

SEGURANÇA 
Ÿ Lacre mecânico externo numerado
Ÿ Interruptor interno de indicação de 

gabinete violado. 

AMBIENTE 
Ÿ Temperatura de Operação 0 a 40° C 
Ÿ Temperatura de Armazenamento -10 a 

60° C 
Ÿ Umidade Relativa 10 a 85%
 
GERAL 
Ÿ Processador: ARM CORTEX A8-800Mhz
Ÿ Memória Flash: 4 Gbytes 
Ÿ Memória RAM: 512 Mbytes 
Ÿ Memória MRP: 4 Gbytes 
Ÿ Bateria Interna (duração):5 anos(Mín.) 

Impressora
Ÿ Velocidade: 70 mm/s 
Ÿ Guilhotina: Automática 

Papel
Ÿ Tipo: 1 Via Termo-sensível 
Ÿ Validade: 5 anos (Mín.) 
Dimensões (L x C): 
Ÿ Comprovante: 57mm x 42 mm 
Ÿ Bobina: 57mm x 300 m 
Ÿ Peso bobina: 1kg(aproximado)
Ÿ Display Led TFT: 480 x 272 pontos 
Ÿ Teclado: Touchscreen 

Relógio Interno
Ÿ Precisão:1,78704min/ano(3,4ppm)
 
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 
Ÿ Leitor Smart Card sem contato 13,56 

MHz (MiFare®) - 1 KByte Digicon 
Ÿ Leitor Smart Card sem contato 13,56 

MHz (MiFare®) R10® / 
    Iclass® 
Ÿ Leitor de Proximidade sem contato 125 

KHz Wiegand/Abatrack 26 e 44 Bits 

Ÿ Prox Point HID® / Acura®
Ÿ L e i t o r  d e  C ó d i g o  d e  B a r r a s 

Infravermelho Padrão 25i e 39 
Ÿ Leitor Biométrico Óptico de Impressão 

Digital 1:N Sagem® 

COMUNICAÇÃO 
Porta USB: 
Ÿ Fiscal: 1 
Ÿ Comunicação: 1 
Ÿ Porta TCP/IP - 10/100 Mbps: 1 

Wi-Fi (opcional)
Ÿ Alcance da antena - área com visada: 

30m.(A distância pode variar de acordo 
com a potência do "Access Point")

ELÉTRICA 
Ÿ Fonte de Alimentação Interna:100 ~ 240 

VAC 
Consumo de Energia: 
Nominal: 7W
Modo de impressão: 22W

AUTONOMIA NO-BREAK (opcional)

Ÿ Um Pack bateria: 
 Standby: 2,5 horas
 Em operação: 1 hora
Ÿ Dois Packs baterias:
 Standby : 5 horas
 Em operação: 2 horas

11.Especificações Técnicas

INFORMAÇÃO:
Ÿ Condições do teste:10 

comprovantes por minuto;

Ÿ As baterias devem estar 
carregadas no mínimo 12h.
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11.1 Dimensões:

INFORMAÇÃO: Medidas são ilustradas em milímetros e (polegadas).
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SUPERIOR

FRONTAL

LATERAL 
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INFORMAÇÃO: Medidas são ilustradas em milímetros e (polegadas).

Embalagem:
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12. Garantia e Assistência Técnica

A Digicon se responsabiliza pelo projeto, boa qualidade de mão-de-obra e materiais utilizados na 
fabricação de seus produtos, garantindo que os equipamentos e todas as suas partes estão livres 
de defeitos ou vícios de material e fabricação. A Digicon se compromete a substituir ou reparar, a 
seu exclusivo critério, em sua fábrica de Gravataí ou em sua filial em São Paulo, qualquer peça ou 
equipamento que apresentar defeito de fabricação, sem ônus para o comprador, dentro das 
condições abaixo estipuladas:

1. Ficam a cargo do comprador as despesas de transporte de ida e volta do produto para a fábrica 
de Gravataí ou para a filial em São Paulo.

2. O prazo de garantia é contado a partir da emissão da nota fiscal de venda e compreende: 
a) 12 (doze) meses para os equipamentos, acessórios, partes e peças, incluindo o período de 
garantia legal de 90 (noventa) dias.

Garantia Legal:
O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata 
observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível 
ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

b) 90 (noventa) dias para consertos e assistência técnica.

3. A garantia será prestada ao comprador somente mediante apresentação de nota fiscal 
(original ou cópia).

4. A garantia não se aplica nos seguintes casos e condições:
a) defeitos e avarias causados por acidentes, negligência ou motivo decorrente de força maior;

   b) defeitos e avarias causados por armazenagem inadequada ou por falta de utilização 
prolongada;
c) defeitos e avarias atribuíveis ao mau uso do equipamento;

    d) defeitos e avarias causados por operação ou instalação indevida do equipamento.
e) decorrentes de vandalismo.

    f) efeitos da natureza (queda de raio, inundação, etc.).
    g) decorrentes de fundamento dos equipamentos em condições anormais de 
    temperatura, tensão frequência ou umidade fora da faixa especificada no
    manual de instalação e operação  do equipamento, desde que comprovados.
    h) recondicionamento, cromagem, niquelagem e pintura.

5. A garantia estará automaticamente cancelada para o equipamento que:
a) sofrer modificações, adaptações ou quaisquer alterações realizadas pelo cliente ou por 
terceiros sem o consentimento expresso da Digicon;

b) sofrer manutenção ou reparos executados por pessoal não autorizado pela Digicon;
c) sofrer alteração de seu número de série ou violação da etiqueta de identificação;

d) não for pago nas condições, quantidades e prazos indicados na nota fiscal.

6. A Digicon não se responsabiliza por prejuízos eventuais decorrentes da paralisação dos 
equipamentos.

7. O conserto do equipamento em garantia será prestado nas instalações da Digicon.
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Matriz/RS 
Fábrica, Assistência Técnica e Vendas 

Rua Nissin Castiel, 640 - Distrito Industrial. 
Gravataí/RS CEP 94045-420 

Vendas: (0xx51) 3489.8700 / 3489.8745 
Assistência técnica: (0xx51) 3489.8903  
E-mail: vendas.acesso@digicon.com.br 

 
Filial/ SP   

Desenvolvimento, Assistência Técnica e Vendas 
Rua São Paulo, 82 - Alphaville. 

Barueri/SP CEP 06465-130 
Fone: (0xx11) 3738.3500

E-mail: vendas.acesso@digicon.com.br 
 

Home page: www.digicon.com.br 
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