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Εγχειρίδιο Ελεγκτή Ελέγχου Γνησιότητας CT1500
Ο ελεγκτής CT1500 είναι μία χειροκίνητη συσκευή ανίχνευσης
χαρτονομισμάτων Ευρώ και άλλων συναλλαγμάτων. (Σημείωση:
επικοινωνήστε μαζί μας για άλλα διαθέσιμα συναλλάγματα που
μπορούν να ελεγχθούν) Ο ελεγκτής CT1500 μπορεί να ελέγξει
χαρτονομίσματα με οποιοδήποτε - κατά μήκος προσανατολισμό.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα δίχως
προηγούμενη εμπειρία.
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Φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από
την πρώτη χρήση (περίπου 12 ώρες). Συνδέστε το τροφοδοτικό ή το
φορτιστή αυτοκινήτου ώστε να τροφοδοτήσετε και να φορτίσετε τη
συσκευή CT1500 εύκολα.

Σημείο εκκίνησης
περάσματος του
χαρτονομίσματος
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Ανοίξτε τη συσκευή από το πλαϊνό πλήκτρο και περάστε κατά μήκος
Πλήκτρο ON/OFF
το χαρτονόμισμα από τα αριστερά προς τα δεξιά όπως δεικνύεται
Φωτάκι ελέγχου
στο κάλυμμα. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή ότι το
LED (μπλε-πράμέσο του χαρτονομίσματος (το μεταλλικό νήμα) θα έλθει σε επαφή
σινο-κόκκινο)
με την επιφάνεια του ελεγκτή κατά τη διάρκεια του περάσματος.
Παρακαλούμε το πέρασμα να πραγματοποιείται με σταθερά υψηλή ταχύτητα, διαφορετικά θα πάρετε ένδειξη λάθους αναγνώρισης.
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Αν το χαρτονόμισμα που ελέγχετε είναι αυθεντικό, θα ακουστεί ένα σύντομος ήχος αναγνώρισης της γνησιότητας και θα ανάψει
το μπλε LED φωτάκι. Με ένα πλαστό ή ύποπτο χαρτονόμισμα το γαλάζιο φωτάκι γίνεται κόκκινο και θα ακούσετε ένα μακρύτερο
σε διάρκεια ήχο. Σ' αυτή την περίπτωση επαναλάβετε το πέρασμα για λόγους ασφάλειας. Το πράσινο LED δεικνύει πως η συσκευή
είναι έτοιμη για ανίχνευση. Όταν η συσκευή λειτουργεί με την μπαταρία, κλείνει αυτόματα περίπου μετά από 40 δευτερόλεπτα. Με
συνδεδεμένο το τροφοδοτικό είναι πάντα έτοιμη για χρήση.
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Η συσκευή CT1500 μπορεί να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το τροφοδοτικό που εμπεριέχεται
στη συσκευασία. Προαιρετικά μπορείτε να παραγγείλετε το καλώδιο τροφοδοσίας για σύνδεση με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
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