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MANUAL DO USUÁRIO

FOX SELF CHECKOUT

ELGIN SA
Mogi das Cruzes - SP

ELGIN SA
Manaus - AM

A Elgin, em seus 65 anos de história tornou-se uma marca conhecida por
sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo
de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores.
Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação
no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos
para uso comercial e residencial como condicionadores de ar, ferramentas, 
telefones, calculadoras, fragmentadoras, lâmpadas, informática, cine & foto,
pilhas e carregadores, automação comercial, refrigeração e móveis planejados.
Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, 
a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que
colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis 
de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos
produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda,
disponibilizados pelo SAC e por mais de 1300 assistências técnicas autorizadas
espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam
a confiança adquirida ao longo dos anos.
Uma empresa familiar, com capital 100% nacional, possui 2 plantas fabris (1 em
 Mogi das Cruzes e 1 em manaus), além de 1 escritório central (em São Paulo).

DIVISÃO AUTOMAÇÃO COMERCIAL
Soluções em hardwares e softwares para estabelecimentos de todos os portes 
e segmentos, fornecendo produtos com a mais alta tecnologia: Autoatendimento,
balança, caixa registradora, computadores, etiquetas eletrônicas,gavetas para
PDV, impressoras não fiscais, impressoras de etiquetas, leitores de mão, leitores
fixos, PDV, SAT, TEF, verificadores de preços, impressoras de etiquetas e 
muito mais.

 Obrigado por adquirir um equipamento Elgin.

As balanças computadoras da Elgin da Linha DP, são perfeitas para pesagem 

em comércio em processos como a verificação de peso de produtos e

 embalagens. A balança eletrônica computadora DP foi desenvolvida 

especialmente para estabelecimentos comerciais em geral: restaurantes, 

sorveterias, padarias, açougues, supermercados, mercearias, sacolões e 

varejões, feiras livres, peixarias, docerias, fast foods entre outros. 

 .
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DESCRITIVO DA BALANÇA
Esta é uma balança computadora eletrônica destinada à operação de pesagens 
com cálculo de preço total, que visa facilitar o ritmo de trabalho em pequenos,
 médios e grandes estabelecimentos comerciais. 
Com as diversas capacidades, ela atende a grande maioria das necessidades do
 comércio, podendo ainda, ser interligada a um etiquetador para emissão de 
etiquetas, com as informações: peso bruto, peso líquido, tara,
 preço por quilo e preço total a pagar. Podemos resumir que a balança e
letrônica computadora é rápida, precisa e compacta, sendo ideal para uso 
também em balcão de pré-empacotamento de mercadorias.

RETIRANDO DA EMBALAGEM
Retire a balança da embalagem e verifique se todos os componentes 
abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

·B alança;
·P rato de Aço inox;
·G uia de Referência Rápida.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

  Modelos disponíveis sob consulta, conforme tabela abaixo

·Dimensões do prato: 340 mm x 240 mm; 
·D imensões da balança (C x P x A): 330 mm x 340 mm x Altura: 120 mm;
·T emperatura de operação: 0 ºC a 40 ºC;
·T ensão Elétrica: 110 / 220 VAC (-15% + 10%);
·B ateria interna recarregável com autonomia de 40h;
·C onsumo da Balança: 5 W;
·S aída serial RS-232 DB9 (fêmea) para comunicação com computador ou impressora;
·P eso Líquido Aproximado: 5,69 kg;
·P eso Bruto Aproximado: 6,65 kg.

INSTALANDO O EQUIPAMENTO
1. Instalar a balança sobre a mesa ou balcão plano, livre de trepidação e correntes de ar; 
2. Verificar se a balança está nivelada e se necessário ajustar os pés niveladores; 
3. Verificar a tensão da rede e se necessário ajustar o seletor de voltagem do equipamento;
4. Tome cuidado ao fixar o prato da balança, lembre-se que você estará fazendo força sobre 
o sensor da mesma e se esta força for excessiva você poderá danificar o equipamento; 
5. Proteja a balança de produtos químicos, raio solar, calor e umidade excessiva.

MODELO CARGA MÁX. CARGA MÍN. DIVISÃO

DP 15

DP 20

DP 3005

15 kg

20 kg

30 kg

100 g

40 g

100 g

5 g

2 g

5 g
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Uso da Garantia para efeito de garantia, apresente o ‘’Termo de Garantia’ devidamente preenchido e a nota
 fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.
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