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Καταμετρητής χρημάτων
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 Θεσσαλονίκη,
τηλ.2310.943.400, 2310.943.543, φαξ. 2310.943.960
Internet: www.odesus.gr, e-mail: info@odesus.gr & salonika@checkpoint.gr
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Integrated Retail Solutions

Οδέσους Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 Αθήνα,
τηλ.210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808
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Εγχειρίδιο Χρήσης
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για Νομίσματα και Χαρτονομίσματα
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Καταμετρητής Μετρητών για
Νομίσματα και Χαρτονομίσματα

gr
©

gr
©

Εγχειρίδιο Χρήσης
Ευχαριστούμε για την επιλογή της συσκευής Καταμέτρησης Μετρητών. Ο Καταμετρητής Μετρητών είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για supermarket,
εστιατόρια και σημεία λιανικής πώλησης. Είναι σχεδιασμένος να μετρά γρήγορα και με ακρίβεια τόσο νομίσματα όσο και χαρτονομίσματα. Με τον
Καταμετρητή Μετρητών χρειάζεται μόλις μερικά λεπτά να μετρηθεί το περιεχόμενο της ταμειακής μηχανής.
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Ο Καταμετρητής Μετρητών υποστηρίζει τρία προεπιλεγμένα συναλλάγματα: Ευρώ, Λίρες Αγγλίας και Ελβετικό Φράγκο. Διαφορετικά συναλλάγματα
μπορούν να «φορτωθούν» με την ενσωματωμένη θύρα USB. Η διαισθητική επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον χρήστη σας καθοδηγεί διαμέσου των
αξιών αυτόματα, από το μικρότερο νόμισμα στο μεγαλύτερο χαρτονόμισμα. Η οθόνη προβάλλει την ποσότητα και αξία για κάθε ονομαστική αξία, καθώς
επίσης και το σύνολο όλων των καταμετρηθέντων. Τα αποτελέσματα κρατούνται στη μνήμη και μπορούν να προβληθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια ή μετά από τη διαδικασία καταμέτρησης.

Προειδοποίηση

Γενικά
Χρησιμοποιείτε μόνο όμοιας αξίας νομίσματα και χαρτονομίσματα. Μην αναμειγνύετε χαρτονομίσματα με νομίσματα.
Η χρήση πρέπει να γίνεται σε επιφάνεια σταθερή & επίπεδη και ο χώρος γύρω από την συσκευή πρέπει να είναι άδειος.
Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε ανεμιστήρες ή συσκευές κλιματισμού.
Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Το ευαίσθητο στοιχείο ζύγισης μπορεί να πάθει ζημιά.
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Τροφοδοσία
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται στη συσκευασία.
Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή βρεγμένο τροφοδοτικό ή καλώδιο.
Μη συνδέετε το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.
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Μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μπαταρίες 9 Volt (IEC Type 6LR61) καλής ποιότητας.
Ανακυκλώστε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωσης μη χρήσης της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Συντήρηση
Κλείστε τη συσκευή όταν τη καθαρίζετε.
Καθαρίστε τη συσκευή με στεγνό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά για τον καθαρισμό. Αν πέσουν υγρά επάνω στη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή, αφαιρέστε τις
μπαταρίες και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Πριν ξεκινήσετε

Βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) της συσκευής Καταμέτρησης Χρημάτων
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Η συσκευή Καταμέτρησης χρησιμοποιεί μια υπολογιστή μονάδα υψηλής ακρίβειας. Για τη διασφάλιση αποτελεσμάτων καταμέτρησης με απόλυτη ακρίβεια, πρέπει να
βαθμονομήσετε τον Καταμετρητή Χρημάτων πριν καταμετρήσετε οτιδήποτε.
Για να βαθμονομήσετε τη συσκευή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Τοποθετήστε το δίσκο καταμέτρησης χαρτονομισμάτων επάνω στη συσκευή. Μην χρησιμοποιήσετε το κύπελλο για τα νομίσματα. Συνδέστε το τροφοδοτικό ή
τοποθετείστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείστε το βάρος βαθμονόμησης των 500 γραμμαρίων που σας παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι κατά τη διάρκεια των ανωτέρω στη θέση OFF.
3. Πατήστε τα πλήκτρα [On/Off]
, [πίσω]
και [εμπρός]
ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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4. Πιέστε το πλήκτρο [On/Off] μία φορά και αφήστε το. Η οθόνη θα εμφανίσει: [Zero] και μετά θα εμφανίσει το απαιτούμενο βάρος βαθμονόμησης των 500 γραμμ.
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5. Τοποθετήστε το βάρος βαθμονόμησης στο δίσκο των χαρτονομισμάτων. Σημειώστε πως το κύπελλο για τα νομίσματα ΔΕΝ χρησιμοποιείται. Περιμένετε ένα (1)
δευτερόλεπτο, και μετά πιέστε και αφήστε το πλήκτρο [On/Off]. Η οθόνη θα δείξει πρώτα [CAL] και μετά [PASS].

1.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Συσκευή καταμέτρησης

w

Δίσκος χαρτονομισμάτων

w

6. Η συσκευή έχει επιτυχώς βαθμονομηθεί και είναι έτοιμη προς χρήση. Η προκαθορισμένη οθόνη καταμέτρησης θα εφανιστεί.

Εγχειρίδιο χρήσης
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2.2. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ
ΔΙΣΚΟ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
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2.1. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΚΟ Ή
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 Volt
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2.0 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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Βάρος 500,0g
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Καλώδιο αναβάθμισης USB
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Τροφοδοτικό

w

Κύπελλο νομισμάτων (χρησιμοποιείτε μόνο το κύπελλο που παρέχεται με τη συσκευή)

w

w

3.0 ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ
3.1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΩ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ

ΕΜΠΡΟΣ

Καθαρισμός αποτελεσμάτων
και μηδενισμός
Προηγούμενη ονομαστική αξία
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Αποθήκευση καταμέτρσησης
στη μνήμη - Αποθ. ρυθμίσεων
Κατάσταση απλής ζύγισης
* Πιέστε & κρατήστε για 3 δευτ.
Επόμενη ονομαστική αξία
Επισκόπηση αποτελ. καταμέτρ.
Αλλαγή συναλλάγματος
* Πιέστε & κρατήστε για 3 δευτ.
Φόρτωμα προκαθ. ρυθμίσεων
* Πιέστε & κρατήστε για 3 δευτ.

w

Ποσότητα

Ονομαστική αξία

Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων
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Κατάσταση επισκόπησης
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3.2. ΟΘΟΝΗ
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Επαναβαθμονόμηση κυπέλλου
νομισμάτων ή συναλλάγματος
* Πιέστε & κρατήστε για 3 δευτ.

Σύνολο (αξία)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ON/OFF
* Πιέστε & κρατήστε για 3 δευτ.

Καταμέτρηση νομισμάτων

Υπερφόρτωση

Προειδοποίηση

Τελικό σύνολο

s.

Χαμηλή μπαταρία

4.1. ΑΝΟΙΓΜΑ

su

Συνάλλαγμα

us

4.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Πρόσθεση
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Γραμμάρια
(Ελεύθερη μέτρηση βάρους)

.o
d
w

w

.o
d

es

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε πως ο δίσκος χαρτονομισμάτων είναι εντελώς άδειος πριν ανοίξετε τη συσκευή. Μην ανοίγετε τη συσκευή με το κύπελλο νομισμάτων ή
χαρτονομίσματα επάνω σε αυτή.

για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση, θα ακουστεί ένα σύντομο «μπιπ»


Για να επιλέξετε άλλο συνάλλαγμα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το
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4.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Η συσκευή υποστηρίζει 3 συναλλάγματα (Ευρώ, Λίρες Αγγλίας και Ελβετικό Φράγκο). Το προκαθορισμένο συνάλλαγμα είναι το Ευρώ.
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Λάθος

Πιέστε και κρατήστε πατημενο το

w

Σωστό
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για 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο EUR θα
αναβοσβύσει στην οθόνη.

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να επιλέξετε ένα άλλο συνάλλαγμα (EUR/GBP/CHF).

Πιέστε το πλήκτρο
για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας στη μνήμη.
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4.3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
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Η συσκευή χρησιμοποιεί μια διαισθητική επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, που αυτόματα σας καθοδηγεί διαμέσου των αξιών, από το μικρότερο νόμισμα
στο μεγαλύτερο χαρτονόμισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συνεχώς τα πλήκτρα με τα βελάκια για να παραλείψετε μια ονομαστική αξία ή να επιστρέψετε σε μία αξία
που ήδη έχετε πραγματοποιήσει καταμέτρηση για να προσθέσετε στα ήδη αποθηκευμένα αποτελέσματα. Η συνολική αξία προβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια
της καταμέτρησης, ενώ ποσότητα και αξία για κάθε καταμετρούμενο νόμισμα ή χαρτονόμισμα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια και μετά από την
καταμέτρηση.


Η συσκευή εκκινεί με την μικρότερη ονομαστική αξία νομίσματος (€ 0,01). Βάλτε τα νομίσματα του € 0,01 στο κύπελλο και
τοποθετήστε το στο δίσκο των χαρτονομισμάτων.


Περιμένετε μέχρι να ακούσετε ένα «μπιπ».

Πιέστε το πλήκτρο
για να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα της καταμέτρησης. Η συσκευή θα ηχήσει με δύο σύντομα «μπιπ» για
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4.3.1. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Όταν μετράτε νομίσματα χρησιμοποιείτε πάντα το κύπελλο που σας παρέχεται με τη συσκευή. Το κύπελλο είναι βαθμονομημένο για τη συγκεκριμένη συσκευή και
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές δίχως να εκτελεστεί εκ νέου βαθμονόμηση (βλέπε κεφάλαιο 6.0 επανα-βαθμονόμηση)

να επιβεβαιώσει την επιτυχή αποθήκευση της καταμέτρησης στη μνήμη.
θα εμφανιστεί στην οθόνη.


Το σύμβολο


Αφαιρέστε το κύπελλο από τη συσκευή. Η συσκευή αυτόματα θα αλλάξει στην επόμενη ονομαστική αξία. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια σε κάθε περίπτωση αν θέλετε
να επιστρέψετε στην προηγούμενη αξία ώστε να προσθέσετε μία καταμέτρηση ή να παραλείψετε μία ονομαστική αξία.


Συνεχίστε την καταμέτρηση μέχρις ότου τελειώσετε την καταμέτρηση όλων των νομισμάτων.

4.3.2. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
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Υπερφόρτωση
Όταν μετράτε νομίσματα, παρακαλούμε προσέχετε ώστε ν μην ξεπερνάτε το μέγιστο βάρος της ζυγαριάς που είναι το 1 κιλό. Όταν υπερβείτε το μέγιστο βάρος, η
συσκευή θα ηχήσει ένα προειδοποιητικό «μπιπ» και το σύμβολο
θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε τον αριθμό των νομισμάτων στο κύπελλο και ζυγίστε ξανά. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα με το πλήκτρο
και χρησιμοποιήστε τα
βελάκια για επιστρέψετε στην ίδια ονομαστική αξία για να μετρήσετε και να αποθηκεύσετε και τα εναπομείναντα νομίσματα.
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Για την καταμέτρηση χαρτονομισμάτων, η συσκευή χρησιμοποιεί μια μοναδική διαδικασία για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ακρίβεια
αποτελεσμάτων. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ακριβή αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και όταν υπάρχει μια μικρή
διαφορά βάρους μεταξύ των χαρτονομισμάτων σαν αποτέλεσμα βρώμικων ή κατεστραμμένων χαρτονομισμάτων. Πριν
τοποθετήσετε χαρτονομίσματα στη ζυγαριά βεβαιωθείτε πως ο δίσκος είναι άδειος και ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το κύπελλο
νομισμάτων γα να μετρήσετε χαρτονομίσματα.


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
για να επιλέξετε μια ονομαστική αξία χαρτονομίσματος (π.χ. 5)

Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα στο δίσκο σε μικρές δεσμίδες (μεγιστο 15 με 20 χαρτονομίσματα). Μετά από ένα σύντομο «μπιπ»
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επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη να δεχθεί την επόμενη δεσμίδα από χαρτονομίσματα, η οποία τοποθετείται επάνω στην
προηγούμενη δεσμίδα. Περιμένετε για ακόμη ένα «μπιπ» πριν τοποθετήσετε την επόμενη δεσμίδα. Επαναλάβετε την διαδικασία
μέχρις ότου όλα τα χαρτονομίσματα από την επιλεχθείσα ονομαστική αξία έχουν μετρηθεί.

για να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα της καταμέτρησης. Η συσκευή θα ηχήσει δύο σύντομα «μπιπ» για να
επιβεβαιώσει πως το αποτέλεσμα της καταμέτρησης έχει αποθηκευθεί επιτυχώς. Το σύμβολο
θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια σε οποιαδήποτε περίπτωση για να
επιστρέψετε σε μία ονομαστική αξία για να προσθέσετε καταμέτρηση ή να παραλείψετε μία.

Συνεχίστε την καταμέτρηση μέχρις ότου όλα τα χαρτονομίσματα έχουν μετρηθεί.
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Πιέστε το πλήκτρο

4.3.3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ


Όταν όλα τα μετρητά έχουν καταμετρηθεί, πιέστε το πλήκτρο

su

. Όλα τα αποτελέσματα θα σβηστούν από τη μνήμη και η συσκευή θα είναι έτοιμη για

es

ΣΥΝΟΨΗ
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4.3.4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Για να καθαρίσετε τα αποτελέσματα της καταμέτρησης πιέστε το πλήκτρο
μία νέα διαδικασία καταμέτρησης.

us
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για να δείτε τα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
για να κινηθείτε ανάμεσα στις
ονομαστικές αξίες και να δείτε ξεχωριστά τις αξίες και ποσότητες για κάθε μία.

Όταν τελειώσετε την επισκόπηση, πιέζοντας το πλήκτρο
ξανά, θα σας επαναφέρει στην κατάσταση καταμέτρησης. Αν θέλετε να συνεχίσετε να μετράτε,
χρησιμοποιήστε τα βελάκια ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη ονομαστική αξία και τοποθετήστε τα μετρητά στη συσκευή. Πιέστε το πλήκτρο
για να προσθέσετε
τα αποτελέσματα της καταμέτρησης σε αυτά που είναι ήδη αποθηκευμένα στη μνήμη.
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Όταν μετράτε νομίσματα χρησιμοποιείτε πάντα το κύπελλο που συνόδευε τη συσκευή.

Μην ανοίγετε τη συσκευή με το κύπελλο τοποθετημένο στο δίσκο χαρτονομισμάτων.

Μη χρησιμοποιείτε το κύπελλο για να μετρήσετε χαρτονομίσματα.

Μην μετράτε ανάμικτα νομίσματα ή χαρτονομίσματα.

Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα σε δεσμίδες των 15 με 20 στη συσκευή, περιμένετε μέχρις ότου ακούσετε το «μπιπ» και μετά τοποθετήστε την επόμενη δεσμίδα
15 με 20 χαρτονομισμάτων επάνω στην προηγούμενη. Όταν όλα τα χαρτονομίσμτα μίας και μόνης ονομαστικής αξίας έχουν καταμετρηθεί, πιέστε το πλήκτρο
για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα

5.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
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Ο Καταμετρητής Χρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζυγίζει αντικείμενα με μέγιστο βάρος μέχρι 1κιλό.


Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
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για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζύγισης. Το σύμβολο των
γραμμαρίων θα εμφανιστεί στη οθόνη.

Τοποθετήστε το αντικείμενο στο δίσκο χαρτονομισμάτων και η συσκευή θα υπολογίσει και θα εμφανίσει το βάρος του σε
γραμμάρια.

Όταν έχετε τελειώσει, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία
καταμέτρησης.

Υπερφόρτωση: Αν τοποθετηθεί αντικείμενο με βάρος περισσότερο από 1 kg, θα ηχήσει ένα μακρύ «μπιπ» και το σύμβολο υπερφόρτωσης
θα αναβοσβήσει στην οθόνη
Λειτουργία απόβαρου

r©
.g
us

us

.g

r©

Η λειτουργία Απόβαρου μηδενίζει τη συσκευή στη λειτουργία ελεύθερης ζύγισης. Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στη συσκευή και πιέστε το πλήκτρο
Η συσκευή θα μηδενίσει και τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε ένα άλλο αντικείμενο για το ζυγίσετε.

.
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6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑ-ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά την διαδικασία επαν-βαθμονόμησης. Αυτή η διαδικασία θα αλλάξει τα βάρη των νομισμάτων, χαρτονομισμάτων ή του
κυπέλλου νομισμάτων στον πίνακα βαρών της συσκευής. Όταν αποθηκευτούν λανθασμένα βάρη, θα έχει σαν αποτέλεσμα ανακριβή και αναξιόπιστα αποτελέσματα
καταμέτρησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του πίνακα βαρών.
Διαδικασία επανα-βαθμονόμησης για χαρτονομίσματα και νομίσματα
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Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
για να επιλέξετε την ονομαστική αξία που θέλετε να επανα-βαθμονομήσετε.

Τοποθετήστε 20 χαρτονομίσματα ή νομίσματα στη συσκευή. Για νομίσματα, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το κύπελλο των
νομισμάτων. Η συσκευή θα ηχήσει ένα «μπιπ».
για να αποθηκευθεί η μέτρηση της επανα-βαθμονόμησης στον πίνακα βαρών.
για να βγείτε από την κατάσταση βαθμονόμησης.


Πιέστε το πλήκτρο

Πιέστε το πλήκτρο


Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα

.o
de
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Διαδικασία επανα-βαθμονόμησης για το κύπελλο νομισμάτων
Αν το κύπελλο νομισμάτων που συνόδευε τη συσκευή έχει καταστραφεί και θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο κύπελλο, αυτή η διαδικασία αλλάζει το προκαθορισμένο
βάρος για το κύπελλο που είναι αποθηκευμένο στον πίνακα βαρών, Η διαδικασία είναι η ίδια όπως περιγράφηκε για τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα.

και
για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία επανα-βαθμονόμησης. Η οθόνη θα εμφανίσει Cal
και 20x και την ονομαστική αξία 0,01.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
για να επιλέξετε την λειτουργία επανα-βαθμονόμησης του κυπέλλου νομισμάτων. Η οθόνη θα εμφανίσει Cal, cup και 1x.

Τοποθετήστε το νέο κύπελλο ή το χαλασμένο (στην περίπτωση που μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, π.χ. αν έχει σπάσει ένα μικρό κομμάτι) κύπελλο
επάνω στη συσκευή. Θα ηχήσει ένα «μπιπ».

Πιέστε το πλήκτρο
για να αποθηκευθεί η νέα τιμή στον πίνακα βαρών.

Πιέστε το πλήκτρο
για να βγείτε από την λειτουργία βαθμονόμησης.

7.0 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

8.0 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ
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Αυτή η λειτουργία επαναφέρει τη συσκευή στην κατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων (προκαθορισμένα συναλλάγματα: Ευρώ, Λίρα Αγγλίας και Ελβετικό Φράγκο).
Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο χρήστης και θα επαναφέρει τον αρχικό πίνακα βαρών για όλα τα συναλλάγματα.

Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα
και
για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα ηχήσει δύο «μπιπ» για να επιβεβαιώσει την επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων. Η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.
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Αν πιεστούν πλήκτρα πριν από το πέρας
μιας διαδικασίας καταμέτρησης, το σύμβολο
προειδοποίησης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
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Αντικαταστήστε την μπαταρία ή συνδέστε
το τροφοδοτικό.
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Η μπαταρία των 9 Volt (IEC Type 6LR61)
είναι «πεσμένη».

Αφαιρέστε τα ματρητά από τη συσκευή και
θα επανέλθει αυτόματα.
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
ΕΠΙΛΥΣΗ
Κατάσταση Υπερφόρτωσης: Έχει τοποθετηθεί Λειτουργία ελεύθερης ζύγισης:
υπερβολικό βάρος στο δίσκο χαρτονομισμάτων Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος του 1 kg
Καταμέτρηση νομισμάτων:
Όταν το μέγιστο βάρος έχει ξεπεραστεί, βγάλτε
μερικά νομίσματα από το κύπελλο για να
ελαττωθεί το βάρος. Περιμένετε για το «μπιπ»
και πιέστε το πλήκτρο
για να αποθηκευθούν
τα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια
για να γυρίσετε στην ίδια ονομαστική αξία,
ώστε να μετρήσετε και να αποθηκεύσετε τα
αποτελέσματα και για τα υπόλοιπα νομίσματα.
Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων:
Τοποθετήστε μια δεσμίδα 15 με 20
χαρτονομισμάτων στη ζυγαριά, περιμένετε για
το «μπιπ» και τοποθετήστε την επόμενη
δεσμίδα 15 με 20 χαρτονομισμάτων επάνω
από την πρώτη δεσμίδα και περιμένετε για το
«μπιπ». Επαναλάβετε μέχρις ότου όλα τα
χαρτονομίσματα της ονομαστικής αξίας έχουν
μετρηθεί. Πιέστε το πλήκτρο
για να
αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.
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9.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
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Όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για διάστημα 10 λεπτών, θα σβήσει αυτόματα.
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10.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ: ΕΥΡΩ, ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΟΘΟΝΗ: 2,2 ΙΝΤΣΩΝ ΟΘΟΝΗ LCD ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ: 1 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 230(Μ) × 140(Π) × 100(Υ) ΧΛΣΤ.
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ROHS/CE/EMC
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ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1.2 kg
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 9V DC Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V (IEC TYPE 6LR61)
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Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της συσκευής Ακολουθήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης
(Βλέπε: «Πριν ξεκινήσετε» στην αρχή αυτού
η οθόνη εμφανίζει: Out 2.
του εγχειριδίου).

