HomebanK

Leitor de Manual
Código de Barras e/ou CMC-7

HomebanK com conexão USB
Instalação: Escolha uma porta USB de seu
computador
que
esteja
funcionando
corretamente. Conecte o leitor HomebanK à
porta USB. O leitor HomebanK possui
hardware "Plug & Play", não é necessário
desligar ou reiniciar o computador. O leitor já
está pronto para uso.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
HomebanK com conexão teclado PS/2
Instalação: Desligue o micro e desconecte o
teclado do mesmo. Então, conecte o cabo do
teclado ao conector correspondente do
leitor, em seguida, conecte o outro conector
do cabo do leitor à entrada de teclado do seu
micro (entrada na cor roxa). A instalação está
pronta!

Configuração:
Não será necessário configurar seu HomebanK, pois ele está configurado de fábrica para uso
no campo de digitação (ou linha digitável).
Não marque opções para uso do Leitor Óptico ou Leitor Código de Barras no internet banking
de seu banco, ou seja, realize a leitura no mesmo campo onde digitaria a numeração do
documento e o HomebanK transmitirá os números como se estivesse digitando. Com esta
configuração de fábrica, conseguirá utilizar na maioria dos sistemas de internet banking, senão
todos.
Caso
deseje
realizar
outras
configurações,
acesse
o
link
www.nonus.com.br/download/barcode.pdf e imprima e utilize os Cartões de Configuração com
códigos de barras. Se tiver dúvidas ou problemas, envie um e-mail para
suporte@nonus.com.br .
Observação: Se você adquiriu a versão HomebanK 20 (010533), utilize especificamente os
Cartões de Configuração MICR CMC-7 enviados juntamente com o leitor.

Dicas para uma boa leitura do código de barras
Certifique-se que o feixe de luz vermelha incida sobre o centro das barras. Passe o boleto em
uma velocidade constante da esquerda para a direita. Impressões de baixa qualidade podem
dificultar a leitura. Se o código de barras estiver impresso no meio do documento, dobre a
folha logo abaixo do código de barras e faça a leitura.
Suporte Nonus

Suporte Técnico pode ser obtido de por telefone (11) 2344-0404,
nos seguintes dias e horários:
De segunda a quinta-feira, das 8:00h às 18:00h e
sexta-feira, das 8:00h às 17:00h.
e-mail: suporte@nonus.com.br
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