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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αντικλεπτικά Συστήματα
Πρόκειται για συστήματα που περιλαμβάνουν μία ή
περισσότερες κεραίες τοποθετημένες κοντά στις πόρτες
στην είσοδο ή την έξοδο του καταστήματος.
Προορίζονται για τον εντοπισμό προστατευμένων
αντικειμένων που δεν έχουν περάσει από το ταμείο και δεν
έχουν απενεργοποιηθεί ή αφαιρεθεί οι ετικέτες τους.
Πρωταρχικός σκοπός τους είναι να αποθαρρύνουν τους
επίδοξους κλέφτες, να αποτρέψουν την κλοπή και να
προστατεύσουν τα προϊόντα.
Οι κεραίες μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία
απομακρυσμένης συντήρησης της Checkpoint
Systems, διασφαλίζοντας ότι λειτουργούν πάντα σωστά
(προληπτική απομακρυσμένη συντήρηση).

G35 ANTENNA

Πώς λειτουργούν οι κεραίες μας

Οι αντικλεπτικές κεραίες δημιουργούν έναν ηχητικό και οπτικό συναγερμό όταν ένα προϊόν από το οποίο
δεν έχει απενεργοποιηθεί ή αφαιρεθεί η ετικέτα του περάσει ανάμεσά τους.

ΠΕΔΙΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κύρια συστατικά μέρη ενός αντικλεπτικού συστήματος
ΚΕΡΑΙΕΣ
Οι κεραίες εκπέμπουν κύματα χαμηλής συχνότητας ισοδύναμα με
τη συχνότητα των ετικετών. Όταν μια ετικέτα εισέρχεται στο πεδίο
ανίχνευσης, ενεργοποιεί έναν οπτικό και ακουστικό συναγερμό.

G35

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Αυτές οι ετικέτες κολλιούνται στο προϊόν για να το προστατεύσουν.
Πρέπει να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τον απενεργοποιητή
στο ταμείο. Αυτή η συσκευή μπορεί να ενσωματωθεί στο σαρωτή
ταμειακών μηχανών.

2933 EP

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΣ
Ο απενεργοποιητής απενεργοποιεί τις ετικέτες RF όταν ένα
αντικείμενο σαρώνεται στο ταμείο
Ο αποδεσμευτής που βρίσκεται στο ταμείο επιτρέπει στην/ον
ταμία να ανοίξει και να αφαιρέσει μια αντικλεπτική ετικέτα που είναι
προσαρτημένη σε ένα αντικείμενο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
COUNTERPOINT ID

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΣ
SUPER S3

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Οι σκληρές ετικέτες, θήκες ασφαλείας, αράχνες και περιλαίμια
φιαλών είναι μόνο μερικές μόνο από τις επαναχρησιμοποιήσιμες
λύσεις προστασίας που η/ο ταμίας αφαιρεί με τον αποδεσμευτή.

ΣΚΛΗΡΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
SOMBRERO

ΘΗΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΑΧΝΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΑΛΩΝ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΣ OMNI Y PV2000
Οι φορητοί επαληθευτές μας μπορούν να εντοπίσουν ενεργές
μαλακές και σκληρές και δεν έχουν απενεργοποιηθεί. Μπορούν
επίσης να προσδιορίσουν την ακριβή θέση της. Αυτοί οι φορητοί
επαληθευτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν
εάν ένας απενεργοποιητής λειτουργεί σωστά.
Χάρη στην ενσωματωμένη λευκή κάρτα, ο επαληθευτής OMNI
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απενεργοποίηση των
ετικετών.
Για την χρήση του απαιτείται η συναίνεση του πελάτη!

PV2000

OMNI
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απενεργοποίηση
Οι ετικέτες μίας χρήσης δεν αφαιρούνται από τα προϊόντα που πωλούνται, οπότε πρέπει να απενεργοποιηθούν στο
ταμείο πριν ο πελάτης αποχωρήσει από το κατάστημα. Εάν ένας πελάτης επιστρέψει προϊόν με απενεργοποιημένη
ετικέτα, αυτή πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέα.

ΠΩΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Ο απενεργοποιητής ενσωματώνεται στο σαρωτή στο
ταμείο, έτσι ώστε οι ετικέτες να απενεργοποιούνται όταν
ο σαρωτής διαβάζει τον γραμμικό κώδικα του προϊόντος.
Συνιστούμε οι ετικέτες να τοποθετούνται κοντά στον
γραμμικό κώδικα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
απενεργοποίηση. Η ετικέτα πρέπει να βρίσκεται σε
απόσταση 15 cm από τη συσκευή ανάγνωσης για να
διασφαλιστεί η απενεργοποίηση .

15cm

Χρήση αυτοκόλλητων ετικετών
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες χρησιμοποιούνται για την
προστασία προϊόντων.
Όταν κολλάτε μια ετικέτα σε ένα στοιχείο, είναι σημαντικό :
• Αποφύγετε την κάλυψη πληροφοριών σχετικά με το προϊόν
(π.χ. ημερομηνία λήξης, σύνθεση κ.λπ.).
• Εντάξτε όσο το δυνατόν περισσότερο την ετικέτα στη
συσκευασία του προϊόντος (χωρίς να καλύψετε το λογότυπο).
• Επιλέξτε ώρες μη αιχμής για την επισήμανση προϊόντων
(δηλαδή όταν δεν υπάρχουν πολλοί πελάτες στο κατάστημα).
• Οι ετικέτες που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς για χρήση με
προϊόντα διατροφής (διατίθεται πιστοποίηση) δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.

ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟ.
www.checkpointsystems.com ©Copyright 2019 Checkpoint Systems. The manufacturers of the products shown are not liable for Checkpoint products.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σωστή χρήση ετικετών

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
ΛΑΘΟΣ
Το δίπλωμα της ετικέτας σε ορθή
γωνία

ΛΑΘΟΣ
Η κάλυψη των πληροφοριών του
προϊόντος

ΣΩΣΤΟ
Τοποθετήστε την ετικέτα δίπλα στον γραμμικό
κώδικα

ΛΑΘΟΣ
Η τοποθέτηση της ετικέτας σε
μεταλλική επιφάνεια

ΛΑΘΟΣ
Η επισήμανση προϊόντων στο
ταμείο

ΛΑΘΟΣ
Η επικόλληση ετικετών της
μίας πάνω στην άλλη (οι
επικαλυπτόμενες ετικέτες δεν θα
λειτουργήσουν)

www.checkpointsystems.com ©Copyright 2019 Checkpoint Systems. The manufacturers of the products shown are not liable for Checkpoint products.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βασική προστασία
καταστήματος
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Πίνακας αναλώσιμων ανά τμήμα
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τμήμα
Περιγραφή

9521401

Adjustable bottle collar

10111883

Steel Grip

9507485

Slice tag

10121011

Autopeg EX

10102264

Small O-Tag

10109193

Fashion 3 Tag

9502071

Steel cable

9169251

Cinch Wrap

10117024

Mini Spider
Z-Line S3

9507486

Spider Net
Z-Line

10112592

Spider Z-Line S3

10110708

Small deodorant keeper

10110715

Medium deodorant keeper

10100945

Razor keeper

9238558

Showcase #101

9238638

Showcase #106

9238636

Showcase #107

9192091

Health & Beauty #1

10005156

Health & Beauty #2

9192050

Health & Beauty #3

9294592

Multi-Pack DVD Keeper

9411277

Camera / GPS Keeper

9175264

Game Boy Advance keeper

10144026

Super S3 Key

Ταμείο
10006399
www.checkpointsystems.com ©Copyright 2019 Checkpoint Systems. The manufacturers
of the products shown are not liable for Checkpoint products.

S3 Handkey

Αποδεσμευτές

Grey Lid

Θήκες Ασφαλείας

Showcase

Clamshell

Αράχνες

Cableloks

Σκληρές Ετικέτες

Κολάρα

SAP Code

Κρασιά &
Αλκοολούχα

Καλλυντικά

Τρόφιμα

Προϊόντα
Καθαρισμού

Οικιακά Είδη/
Οικιακές
Συσκευές



































































































































Ταμείο
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες και συνιστώμενη
χρήση ανά τύπο
αναλωσίμου
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Adjustable bottle collar (Ρυθμιζόμενο κολάρο μπουκαλιού)
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

Κυκλική μαγνητική περιοχή
Προεξοχή

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

Τοποθετήστε το ανοιχτό
ρυθμιζόμενο κολάρο γύρω από
το λαιμό της φιάλης.

Κρατήστε το κολάρο σφιχτά
γύρω από το λαιμό της φιάλης
και πιέστε το μπροστινό και
πίσω μέρος μαζί.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς
πώληση.

1

2

3

Εισαγάγετε την προεξοχή του
κολάρου στη κυκλική μαγνητική
περιοχή του αποδεσμευτή.

Σύρετε το κολάρο προς τα δεξιά
για να το ανοίξετε.

Αφαιρέστε και αποθηκεύστε
το κολάρο στην ανοιχτή του
θέση μέχρι να χρειαστεί να το
χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Adjustable bottle collar (Ρυθμιζόμενο κολάρο μπουκαλιού)
Συνιστώμενη χρήση
1

2

Μπουκάλια αφρώδους οίνου και σαμπάνιας
(μεγάλα και μικρά).

Μπουκάλια κρασιού με τιμή μεγαλύτερη από 20 €.

3

4

Αλκοολούχα ποτά με μεταλλικό βιδωτό καπάκι.
Τα δόντια του κολάρου πρέπει να τοποθετηθούν
ακριβώς στην εσοχή που υποδεικνύεται από το
κόκκινο βέλος.

Φιάλες με ίσιο λαιμό με γυάλινα γρέζια.
Τα δόντια του κολάρου πρέπει να τοποθετηθούν
ακριβώς στο γρέζι μεταξύ του γυαλιού και του
πώματος. Όπως υποδεικνύεται από το κόκκινο βέλος.

www.checkpointsystems.com ©Copyright 2019 Checkpoint Systems. The manufacturers of the products shown are not liable for Checkpoint products.
11

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Steel Grip (Χαλύβδινη λαβή)
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

Το μικρό μέγεθος Steel Grip έχει
μόνο μία εσοχή αποσύνδεσης.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗ
Αποδεσμευτής S3
Περάστε το Steel Grip
γύρω από το λαιμό της
φιάλης.

Τοποθετήστε τον ιμάντα
στο άνοιγμα. Σφίξτε το
Steel Grip σφιχτά γύρω
από το λαιμό της φιάλης. .
Το μπουκάλι είναι τώρα
έτοιμο προς έκθεση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Αποδεσμευτής Super S3

1

Βάλτε την πρώτη προεξοχή του αποδεσμευτή πάνω
από την εσοχή στο Steel Grip .
Με το δείκτη σας στη λαβή του ιμάντα και τον
αντίχειρά σας στον αποδεσμευτή, πατήστε ελαφρά
και αφήστε το. Ο ιμάντας θα ανοίξει .
Αφαιρέστε το Steel Grip από τη φιάλη και
αποθηκεύστε το μέχρι την επόμενη χρήση.

Οι αποδεσμευτές πρέπει να βρίσκονται στην
ανοιχτή θέση όταν ο υπάλληλος βρίσκεται στο
ταμείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Κρατήστε πιστωτικές και
κάρτες με μαγνητική ταινία μακριά από τον
αποδεσμευτή για αποφυγή τυχαίας βλάβης ή
διαγραφής.

www.checkpointsystems.com ©Copyright 2019 Checkpoint Systems. The manufacturers of the products shown are not liable for Checkpoint products.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Steel Grip (Χαλύβδινη λαβή)
Συνιστώμενη χρήση
1

2

3

Μπουκάλια κρασιού από 8 €
έως 20 €.

Αλκοολούχα ποτά με μεγάλο
καπάκι και στενό λαιμό.

Τηγάνια (προσαρτήστε στη
λαβή).

4

5

6

Μικρά τσαντάκια
(προσαρτήστε στη λαβή).

Σακίδια και άλλες τσάντες
(προσαρτήστε στη λαβή).

Προϊόντα σε δίχτυ.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Slice Tag (Γωνιακή ετικέτα)
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

Ανοίξτε την slice tag πριν από
τη χρήση. Για να το κάνετε αυτό,
εισαγάγετε την προεξοχή της
ετικέτας στη στρογγυλή μαγνητική
περιοχή του αποδεσμευτή.

Σηκώστε την γλωττίδα της slice
tag με τα δάχτυλά σας μέχρι να
είναι περίπου σε γωνία 90º.

Εισάγετε τη γωνία της
συσκευασίας blister στην
υποδοχή μεταξύ της βάσης και
της άνω γλωττίδας της slice tag.

4

5

6

Εισάγετε την blister όσο πάει
ώστε να στερεώσετε την ετικέτα
με ασφάλεια.

Κλείστε την γλωττίδα στην slice
tag πιέζοντας με τα δάχτυλά
σας μέχρι να κελιδώσει.

Μπορείτε να ελέγξετε αν η
ετικέτα έχει τοποθετηθεί σωστά
τραβώντας τη δυνατά για να
δείτε αν κινείται.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

Εισαγάγετε την προεξοχή της
ετικέτας στη κυκλική μαγνητική
περιοχή του αποδεσμευτή.

Σηκώστε τη γλωττίδα στην slice
tag με τα δάχτυλά σας μέχρι να
είναι περίπου σε γωνία 90º.

Αφαιρέστε τη συσκευασία
blister από την ετικέτα.

Μερικές φορές ίσως χρειαστεί
να ασκήσετε λίγη πίεση στη
γλωττίδα για να ανοίξει εάν η
blister έχει μεγάλο πάχος.

Συνιστούμε να αφήνετε την
γλωττίδα στην slice tag κλειστή
αλλά όχι κλειδωμένη (έτσι
ώστε να μην χρειάζεται να την
ξεκλειδώσετε όταν θέλετε να
την χρησιμοποιήσετε ξανά) .
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Slice Tag (Γωνιακή ετικέτα)
Συνιστώμενη χρήση
1

2

3

Συσκευασίες τροφίμων με τιμές
υψηλότερες από 7 € / 8 €.

Κατεψυγμένα τρόφιμα με τιμή
μεγαλύτερη των 10 € (π.χ.
σολομός, γαρίδες κ.λπ.)

Τυριά και άλλα προϊόντα
συσκευασμένα σε κενό με τιμή
μεγαλύτερη από 12 €.

4

5

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων σε
πλαστικές συσκευασίες.

Καπνιστά τρόφιμα, θαλασσινά και άλλα προϊόντα σε κενό με τιμές
υψηλότερες από 10 € (π.χ. σολομός, χταπόδι, τόνος, γαύρος κ.λπ.).
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Cinch Wrap (Δεματικό)
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

4

Βάλτε το ένα άκρο
του ιμάντα μέσα από
την τρύπα ή γύρω
από τη λαβή του
προϊόντος που θέλετε να
προστατεύσετε.

Εισαγάγετε το άκρο του
ιμάντα στην υποδοχή
της φλάντζας.

Τραβήξτε το άκρο του
cinch wrap κρατώντας
τη φλάντζα για να τη
σφίξετε και να την
κλείσετε.

Όταν το cinch wrap
σφίξει πλήρως, το
προϊόν προστατεύεται
και μπορεί να εκτεθεί
προς πώληση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

Εισαγάγετε την
πρώτη προεξοχή του
αποδεσμευτή S3 στην
εσοχή της φλάντζας του
cinch wrap.

Χωρίς να αφαιρέσετε
το cinch wrap από τον
αποδεσμευτή, τραβήξτε
τον ιμάντα μέχρι το
τέρμα.

Μόλις αποδεσμεύσετε
το προϊόν μπορείτε
να αφαιρέσετε το
cinch wrap από τον
αποδεσμευτή και να το
αποθηκεύσετε μέχρι την
επόμενη χρήση.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Cinch Wrap (Δεματικό)
Συνιστώμενη χρήση
1

2

Τυποποιημένα αλλαντικά (τοποθετείστε το τέλος
του ιμάντα του cinch wrap πίσω από το προϊόν για
να μειώσετε την οπτική επίδραση).

Αλκοολούχα ποτά με φαρδύ λαιμό και φαρδύ
καπάκι.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Autopeg EX (Κρεμασταράκι)
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

Σύρετε το Autopeg διαγώνια
στη θέση του, έτσι ώστε η
συσκευασία blister να εισαχθεί
στην υποδοχή του Autopeg.

Περιστρέψτε το Autopeg έως
ότου γεμίσει το κενό στη θέση
κρεμάσματος και να “σφραγίσει”.
Το προϊόν είναι έτοιμο για
έκθεση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

Τοποθετήστε το Autopeg πάνω
από τη κυκλική μαγνητική
περιοχή του αποδεσμευτή.

Αφαιρέστε την blister από την
ετικέτα τραβώντας απαλά και τα
δύο .
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Autopeg EX (Κρεμασταράκι)
Συνιστώμενη χρήση
1

2

3

Μπαταρίες.

Λάμπες με τιμές υψηλότερες
από 8 € .

Σούπερ κόλλες και κολλητικές
ταινίες με τιμή μεγαλύτερη των 8 €.

4

5

Ανταλλακτικές κεφαλές
ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας.

Ξυραφάκια και ανταλλακτικές λεπίδες.
ΑΛΛΑ: Αρώματα και καλλυντικά με τιμές υψηλότερες από 9 €.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

O-Tag
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

4

Όταν χρησιμοποιείτε
μια καινούρια O-Tag για
πρώτη φορά, πρέπει
να αφαιρέσετε το κλιπ
κλειδώματος από την
γλωττίδα κλειδώματος. .

Τοποθετείστε το
“καλωδιακό” μέρος
του υπό προστασία
προϊόντος μέσα στην
ανοιχτή O-Tag.

Τώρα, κλείστε την O-Tag
και σύρετε την γλωττίδα
κλειδώματος προς τα
αριστερά.

Το προϊόν είναι έτοιμο
προς πώληση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

Τοποθετήστε τις εξοχές
του αποδεσμευτή στις
εσοχές της O-Tag.

Σύρετε την γλωττίδα
κλειδώματος προς τα
δεξιά και ανοίξτε την
O-Tag.

Αφαιρέστε την O-Tag από το προϊόν.

Απομακρύνετε τον
αποδεσμευτή

Κλείστε την O-Tag δίχως να την
κλειδώσετε ώστε να είναι εύκολη η
επόμενη προσαρμογή της.
Το προϊόν πλέον είναι ελεύθερο να
φύγει από το κατάστημα.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

O-Tag
Συνιστώμενη χρήση
1

Οικιακές συσκευές με καλώδιο προς έκθεση.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Fashion 3 Tag με καλώδιο
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

4

Εισαγάγετε το καλώδιο
μέσα από την οπή της
ετικέτας και σπρώξτε
το έως ότου δεν
μπορεί να προχωρήσει
περισσότερο.

Τυλίξτε το καλώδιο
γύρω από το προϊόν.
Εάν είναι δυνατόν,
χρησιμοποιήστε μια
υπάρχουσα τρύπα (π.χ.
κορδονιού) αντί να
τρυπήσετε εκ νέου.

Σπρώξτε το αιχμηρό
άκρο του καλωδίου
στην κεφαλή της
ετικέτας, πιέζοντας έως
ότου νιώσετε πως έχει
κλειδώσει.

Το αντικείμενο είναι
έτοιμο για έκθεση .

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

4

Τοποθετήστε την
κεφαλή της ετικέτας
πάνω από τη κυκλική
μαγνητική περιοχή του
αποδεσμευτή.

Τραβήξτε απαλά
το καλώδιο για να
απελευθερώσετε το
αιχμηρό άκρο από την
κεφαλή της ετικέτας.

Αφαιρέστε το καλώδιο
από το προϊόν, έτσι
ώστε ο πελάτης να
ολοκληρώσει την αγορά
του.

Αφαιρέστε το καλώδιο
από την ετικέτα έτσι
ώστε και τα δύο
να είναι έτοιμα να
χρησιμοποιηθούν
ξανά.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Fashion 3 Tag με καλώδιο
Συνιστώμενη χρήση
1

Ενδύματα και υποδήματα.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Mini Spider Z-Line S3
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Κλειδί
Ελεγκτής
μπαταρίας

Ηχητικός
συναγερμός

ΠΡΩΤΗ
ΘΕΣΗ

Περιέλιξη

Πόρπη
κλειδώματος
(S3)

Κλιπ
κλειδώματος

Τερματισμός
καλωδίου

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΣΗ

Kυρίως
σώμα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

Εισάγετε το κλειδί της πόρπης
κλειδώματος στην εσοχή
στο πίσω μέρος του κυρίως
σώματος.

Πιέστε απαλά το κλειδί
πάνω στο κύριο σώμα και
γυρίστε το περίπου 90º σε
αριστερόστροφη κατεύθυνση .

Μόλις τα καλώδια ξεκλειδωθούν
τραβήξτε προς τα έξω για να τα
φτάσετε στο επιθυμητό μήκος .
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

4

5

6

Σπρώξτε απαλά το κλιπ
κλειδώματος στην πόρπη
κλειδώματος. Στη συνέχεια
τραβήξτε το προσεκτικά για να
το αφήσετε στην πρώτη θέση
κλειδώματος .

Τοποθετήστε το προϊόν
προσεκτικά ανάμεσα στα
καλώδια. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει ένα καλώδιο σε κάθε
πλευρά του προϊόντος.

Γυρίστε το κουμπί της
περιέλιξης δεξιόστροφα για να
σφίξετε το καλώδιο γύρω από
το προϊόν.

7

8

9

Σπρώξτε το κλιπ κλειδώματος
μέχρι να το αφήσετε στη
δεύτερη θέση κλειδώματος.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρπη
κλειδώματος είναι πλήρως
κλειδωμένη.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν
τοποθετηθεί σωστά γύρω
από το προϊόν. Η διαδικασία
τοποθέτησης έχει ολοκληρωθεί.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές
στον αποδεσμευτή S3 με τις
αντίστοιχες εσοχές στην πόρπη
κλειδώματος.

Πιέστε το κλιπ κλειδώματος
μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Τραβήξτε το κλιπ κλειδώματος
μέχρι το τέλος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 1
Η αράχνη θα ενεργοποιήσει το σύστημα EAS όταν
εισέλθει στο πεδίο ανίχνευσής του..

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 2
Η αράχνη θα ενεργοποιήσει τον ηχητικό συναγερμό
της εάν κάποιος προσπαθήσει να κόψει τα καλώδια.

Τοποθετήστε το κλιπ
κλειδώματος στην πρώτη θέση
κλειδώματος. Περιστρέψτε
τα καλώδια έως ότου ο
τερματισμός καλωδίου φτάσει
στο κύριο σώμα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να ελέγξετε την μπαταρία
της αράχνης, τοποθετήστε ένα
μικρό μεταλλικό σύρμα στην
οπή κάτω από το ηχείο στο
κυρίως σώμα .
Εάν η αράχνη κάνει θόρυβο και
ανάψει ένα φωτάκι, η μπαταρία
σας εξακολουθεί να λειτουργεί.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Mini Spider Z-Line S3
Συνιστώμενη χρήση
1

2

3

Μικρές οικιακές συσκευές.

Συσκευασίες τυριού με τιμή
μεγαλύτερη από 8 €, εάν το
περιτύλιγμα εμποδίζει τη χρήση
μιας Slice Tag.

Συσκευασίες καλλυντικών.

4

5

6

Συσκευασίες αλκοολούχων
ποτών.

Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

Ταμπλέτες απορρυπαντικών σε
πλαστική συσκευασία.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Spider Net Z-Line
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

4

Ανοίξτε το δίχτυ:
κρατώντας την αράχνη
στο ένα χέρι και το δίχτυ
στο άλλο, τραβήξτε
και τις δύο πλευρές
έως ότου το καλώδιο
επεκταθεί πλήρως.

Κρατήστε το προϊόν:
χαλαρώστε το δίχτυ και
τοποθετήστε το μέσα.

Κλείστε το δίχτυ: γυρίστε
το κουμπί περιέλιξης
δεξιόστροφα για να
σφίξετε το καλώδιο
μέχρι να κλείσει το δίχτυ.

Ενεργοποιήστε την
αράχνη: πατήστε το
κουμπί. Ένα φωτάκι που
αναβοσβήνει δείχνει ότι
η αράχνη λειτουργεί.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

ΜΕΡΗ
2

Πλήκτρο
Φωτάκι
Ηχείο

Τερματισμός
καλωδίου

Ανοίξτε το δίχτυ:
τοποθετήστε τον
αποδεσμευτή στην αράχνη
και πατήστε το κουμπί .

Αφαιρέστε το προϊόν:
χαλαρώστε το δίχτυ,
αφαιρέστε το κορδόνι
της αράχνης και βγάλτε
το προϊόν από το δίχτυ.

Δίχτυ

Το κουμπί θα επιστρέψει
στην αρχική του θέση
αυτόματα.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Spider Net
1

2

3

4

Ξεβιδώστε το καπάκι .

Αφαιρέστε την παλιά
μπαταρία.

Τοποθετήστε μια νέα
μπαταρία

Επανατοποθετήστε το
καπάκι.

Mini Spider Net
1

2

Χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκι για να αφαιρέσετε το
κεντρικό καπάκι.

Χρησιμοποιήστε ένα μυτερό κατσαβίδι για να
αφαιρέσετε το εσωτερικό κλιπ.

3

4

Αντικαταστήστε την
παλιά μπαταρία με
καινούργια.

Τοποθετήστε ξανά το εσωτερικό κλιπ και το κεντρικό
καπάκι στη θέση του.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Spider Net Z-Line
Συνιστώμενη χρήση
1

2

Μεγάλες και μεσαίες συσκευασίες τροφίμων.

Συσκευασίες τροφίμων (π.χ. τυριά) με τιμή
μεγαλύτερη από 10 €, εάν η συσκευασία δεν
επιτρέπει χρήση Slice Tag.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Spider Z-Line S3
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

Ηχητικός
συναγερμός

Ελεγκτής
μπαταρίας

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Κυρίως
σώμα

ΠΡΩΤΗ
ΘΕΣΗ

Κλειδί
Τερματισμός
καλωδίου

Περιέλιξη

ΔΕΥΤΡΗ
ΘΕΣΗ

Πόρπη
κλειδώματος
(S3)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

Εισαγάγετε το κλειδί στην εσοχή
στο πίσω μέρος του κύριου
σώματος .

Πιέστε απαλά το πλήκτρο
πάνω στο κύριο περίβλημα
και γυρίστε το περίπου 90º
προς την αριστερόστροφη
κατεύθυνση.

Μόλις τα καλώδια ξεκλειδωθούν
τραβήξτε τα έξω για να τα
φτάσετε στο επιθυμητό μήκος.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

4

5

6

Σπρώξτε απαλά το κλιπ
κλειδώματος στην πόρπη
κλειδώματος. Στη συνέχεια
τραβήξτε το προσεκτικά για να
το αφήσετε στην πρώτη θέση
κλειδώματος.

Τοποθετήστε το προϊόν
προσεκτικά ανάμεσα στα
καλώδια. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει ένα καλώδιο σε κάθε
πλευρά του αντικειμένου.

Γυρίστε το κουμπί περιέλιξης
δεξιόστροφα για να σφίξετε το
καλώδιο γύρω από το προϊόν.

7

8

9

Σπρώξτε το κλιπ κλειδώματος
μέχρι να το αφήσετε στη
δεύτερη θέση κλειδώματος.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρπη
κλειδώματος είναι πλήρως
κλειδωμένη.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν
ρυθμιστεί σωστά γύρω από
το αντικείμενο. Η διαδικασία
τοποθέτησης έχει ολοκληρωθεί.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές
του αποδεσμευτή S3 με τις
αντίστοιχες εσοχές στην πόρπη
κλειδώματος.

Πιέστε το κλιπ κλειδώματος
μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Τραβήξτε το κλιπ κλειδώματος
μέχρι το τέλος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΣΥΝΕΓΕΡΜΟΣ 1
Η αράχνη θα ενεργοποιήσει το σύστημα EAS όταν
εισέλθει στο πεδίο ανίχνευσής του.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 2
Η αράχνη θα ενεργοποιήσει τον ηχητικό συναγερμό
της εάν κάποιος προσπαθήσει να κόψει τα καλώδια.
Τοποθετήστε το κλιπ
κλειδώματος στην πρώτη θέση
κλειδώματος. Περιστρέψτε τα
καλώδια έως ότου το πώμα
καλωδίου φτάσει στο κυρίως
σώμα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να ελέγξετε την μπαταρία
της αράχνης, τοποθετήστε ένα
μικρό μεταλλικό σύρμα στην
οπή κάτω από το ηχείο στο
κυρίως σώμα .
Εάν η αράχνη κάνει θόρυβο και
ανάψει ένα φωτάκι, η μπαταρία
σας εξακολουθεί να λειτουργεί.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Spider Z-Line S3
Συνιστώμενη χρήση
1

Ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές και άλλα είδη
συσκευασμένα σε κουτιά που είναι πολύ μεγάλα για
μία Mini Spider.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Clamshell θήκες ασφαλείας
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

Εάν χρησιμοποιείτε νέο θήκη ασφαλείας για
πρώτη φορά, θα πρέπει να αφαιρέσετε το
μαύρο κλιπ κλειδώματος.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

4

Κρατήστε τη θήκη
έτσι ώστε η γλωττίδα
κλειδώματος να βρίσκεται
στην κάτω δεξιά γωνία.
Εισαγάγετε τις προεξοχές
του αποδεσμευτή S3 στο
πίσω μέρος της θήκης.

Σύρετε την γλωττίδα
κλειδώματος προς τα
δεξιά για να ξεκλειδώσει.

Αφαιρέστε το
αποδεσμευτή,
ανοίξτε τη θήκη και
τοποθετήστε το προϊόν
μέσα.

Κλείστε τη θήκη και
ενεργοποιήστε τον
μηχανισμό κλειδώματος
σύροντας την γλωττίδα
κλειδώματος προς τα
αριστερά.

1

2

3

4

Κρατήστε τη θήκη
έτσι ώστε η γλωττίδα
κλειδώματος να
βρίσκεται στην κάτω
δεξιά γωνία.

Εισαγάγετε τις
προεξοχές του
αποδεσμευτή S3 στο
πίσω μέρος της θήκης.

Σύρετε την γλωττίδα
κλειδώματος προς τα
δεξιά για να ξεκλειδώσει.

Αφαιρέστε το
αποδεσμευτή, ανοίξτε
τη θήκη και αφαιρέστε
το προϊόν.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Clamshell θήκες ασφαλείας
Συνιστώμενη χρήση
SMALL DEODORANT ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

RAZOR ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

2

1

Τρόφιμα σε γυάλινα βάζα με
τιμή μεγαλύτερη από 8 έως
9 €.

Καλλυντικά σε λεπτές και όχι
πολύ ψηλές συσκευασίες.

Τρόφιμα σε κυβοειδείς Τρόφιμα σε κυβοειδείς
συσκευασίες.
συσκευασίες.

2

ΑΛΛΑ: ανταλλακτικά ξυραφάκια.

MEDIUM DEODORANT ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

2

3

4

Τρόφιμα σε κυβοειδείς
συσκευασίες.

Προϊόντα
προσωπικής υγιεινής.

Αποσμητικά (παλιά
μορφή)

Καλλυντικά σε λεπτές και αρκετά ή πολύ
ψηλές συσκευασίες.

ΑΛΛΑ: Για αποσμητικά νέας μορφής, χρησιμοποιήστε θήκη ασφαλείας αποσμητικών μεγάλης διαμέτρου .
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Showcase θήκες ασφαλείας
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗ
Αποδεσμευτής S3

Με τη θήκη ανοιχτή
και το αρθρωτό
καπάκι τέρμα ανοιχτό,
τοποθετήστε το προϊόν
μέσα.

Κλείστε το καπάκι και
σύρετε τη γλωττίδα στη
θέση κλειδώματος.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

Χρησιμοποιήστε τις
προεξοχές του αποδεσμευτή
για να σύρετε τη θήκη κατά
μήκος του αποδεσμευτή
S3 για να μετακινήσετε
τη γλωττίδα ασφάλισης
στη θέση ξεκλειδώματος.
Αφαιρέστε τον αποδεσμευτή
από την θήκη.

Ανοίξτε το καπάκι και
βγάλτε το προϊόν.

Αποδεσμευτής Super S3

Οι αποδεσμευτές πρέπει να βρίσκονται στην
ανοιχτή θέση όταν ο υπάλληλος βρίσκεται στο
ταμείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Κρατήστε πιστωτικές και
κάρτες με μαγνητική ταινία μακριά από τον
αποδεσμευτή για αποφυγή τυχαίας βλάβης ή
διαγραφής.

www.checkpointsystems.com ©Copyright 2019 Checkpoint Systems. The manufacturers of the products shown are not liable for Checkpoint products.
38

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Showcase θήκες ασφαλείας
Συνιστώμενη χρήση
SHOWCASE #101

1

Προϊόντα από εταιρίες όπως Durex, Olay, Nivea, L’Oreal και άλλα μικρά είδη υγείας και ομορφιάς υψηλότερης
τιμής (π.χ. Rhinomer).

SHOWCASE #105

SHOWCASE #106

1

2

1

Κονσέρβες σε μεσαίου
μεγέθους συσκευασίες.

Τρόφιμα σε μεσαίες
συσκευασίες.

Καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας σε ψηλές συσκευασίες.

ΑΛΛΑ: Καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας σε μεγάλες
συσκευασίες.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Grey Lid θήκες ασφαλείας
Οδηγίες χρήσης
Βίντεο με οδηγίες χρήσης

Εάν χρησιμοποιείτε νέο θήκη ασφαλείας για
πρώτη φορά, θα πρέπει να αφαιρέσετε το μαύρο
κλιπ κλειδώματος.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1

2

3

4

Εισαγάγετε τις
προεξοχές του
αποδεσμευτή S3 στις
εσοχές της θήκης.

Σύρετε το μηχανισμό
κλειδώματος προς τα
αριστερά για να τον
ξεκλειδώσετε και να
ανοίξετε το καπάκι.

Βάλτε το προϊόν που θα
προστατευτεί μέσα στη
θήκη.

Τώρα κλείστε το καπάκι
σύροντας το μηχανισμό
κλειδώματος προς τα
δεξιά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1

2

3

4

Κρατήστε τη θήκη
έτσι ώστε το καπάκι
να βρίσκεται στο κάτω
μέρος και ο μηχανισμός
κλειδώματος να στραφεί
προς εσάς.

Κρατήστε τον
αποδεσμευτή S3
και ευθυγραμμίστε
τις προεξοχές
αποδέσμευσης με τις
εσοχές στη θήκη.

Σύρετε το μηχανισμό
κλειδώματος στο
καπάκι της θήκης προς
τα αριστερά για να την
ξεκλειδώσετε.

Ανοίξτε το καπάκι και
βγάλτε το προϊόν.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Grey Lid θήκες ασφαλείας
Συνιστώμενη χρήση
HEALTH & BEAUTY #1

HEALTH & BEAUTY #2

1

2

1

2

Εντομοαπωθητικά.

Καλλυντικά μεγάλου
μεγέθους.

Κονσέρβες
μεσαίου
μεγέθους.

Προϊόντα οικογενειακού
προγραμματισμού και καλλυντικά
μεσαίου μεγέθους.

HEALTH & BEAUTY #3

1

2

3

Τρόφιμα σε γυάλινες
συσκευασίες.

Τρόφιμα σε γυάλινες
συσκευασίες.

Κρέμες προσώπου .
ΑΛΛΑ: Κολόνιες και καλλυντικά
σε μικρές συσκευασίες.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Grey lid θήκες ασφαλείας
Συνιστώμενη χρήση
MULTI-PACK DVD ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

CAMERA / GPS ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

1

Ψηλές και λεπτές συσκευασίες.

Φαρδιές και όχι πολύ ψηλές συσκευασίες.

GAME BOY ADVANCE ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

Μικρές συσκευασίες
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συνιστώμενη χρήση
ανά τμήμα ή
είδος προϊόντος
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κρασιά και Αλκοολούχα Ποτά
Συνιστώμενη χρήση
1

1

2

ADJUSTABLE BOTTLE COLLAR
9521401

3

1. Μπουκάλια αφρώδους οίνου και σαμπάνιας
(μεγάλα και μικρά).

4

2. Μπουκάλια κρασιού με τιμή μεγαλύτερη των 20 €.
3. Αλκοολούχα ποτά με μεταλλικό βιδωτό καπάκι (τοποθετήστε τα δόντια του κολάρου ακριβώς στην εσοχή
μεταξύ γυαλιού και καλύμματος για καλύτερο σφίξιμο).
4. Φιάλες με ίσιο λαιμό με γυάλινα γρέζια (τοποθετήστε
τα δόντια του κολάρου ακριβώς στο γρέζι ανάμεσα
στο γυαλί και το καπάκι για καλύτερο σφίξιμο).
1

STEEL GRIP
2

10111883

1. Μπουκάλια κρασιού από 8 € έως 20 €.
2. Αλκοολούχα ποτά με μεγάλο καπάκι και στενό
λαιμό .

MINI SPIDER Z-LINE S3

CINCH WRAP
9169251

10117024

1. Αλκοολούχα ποτά με φαρδύ λαιμό και καπάκι .

1. Συσκευασίες αλκοολούχων ποτών .

1

1
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καλλυντικά / Αρώματα / Προϊόντα Υγείας & Ομορφιάς
Συνιστώμενη χρήση
2

AUTOPEG EX

1
2

10121011

1.

2

Ανταλλακτικές κεφαλές ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας.

2. Ξυραφάκια και ανταλλακτικές λεπίδες.
3. Αρώματα και καλλυντικά με τιμές υψηλότερες
από 9 €..

MINI SPIDER Z-LINE S3

2

1

10117024

1. Συσκευασίες καλλυντικών.
2. Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

CLAMSHELL ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Καλλυντικά που είναι λεπτά και όχι πολύ ψηλά.
(small deodorant keeper: 10110708).

1

2

3

4

2. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής. (medium
deodorant keeper: 10110715).
3. Αποσμητικά (παλιά μορφή) (medium deodorant
keeper: 10110715).
4. Καλλυντικά σε λεπτές και αρκετά ή πολύ ψηλές
συσκευασίες. (medium deodorant keeper: 10110715).
5. Ανταλλακτικές λεπίδες (razor keeper: 10100945).
6. Αποσμητικά νέας μορφής, (large deodorant keeper:
10110723).
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καλλυντικά / Αρώματα / Προϊόντα Υγείας & Ομορφιάς
Συνιστώμενη χρήση
2

SHOWCASE ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Προϊόντα από εταιρίες όπως Durex, Olay, Nivea,
L’Oreal και άλλα μικρά είδη υγείας και ομορφιάς
υψηλότερης τιμής (Showcase #101: 9238558).

1

2. Καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας σε
ψηλές συσκευασίες (Showcase #106: 9238638).
3. Καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας σε
μεγάλες συσκευασίες (Showcase #105: 9238636).

1

2
3

GREY LID ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Εντομοαπωθητικά (H&B #1: 9192091).
2. Καλλυντικά μεγάλου μεγέθους (H&B #1: 9192091).
3. Προϊόντα οικογενειακού προγραμματισμού και
καλλυντικά μεσαίου μεγέθους (H&B #2: 10005156).
4
4. Κρέμες προσώπου, κολόνιες και καλλυντικά σε
μικρές συσκευασίες (H&B #3: 9192050).
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τρόφιμα
Συνιστώμενη χρήση
STEEL GRIP

1

10111883

1. Μεγάλες και μεσαίες
συσκευασίες τροφίμων..

SLICE TAG

1

9507485

2
3

1. Τρόφιμα με τιμές υψηλότερες από 7 έως 8 €.
2. Κατεψυγμένα τρόφιμα με τιμές υψηλότερες από 10 €.
3. Τυριά και άλλα προϊόντα σε συσκευασία κενού
με τιμές υψηλότερες από 12 €.

4

4

4. Καπνιστές τροφές σε συσκευασία κενού και
θαλασσινά με τιμές υψηλότερες από 10 €.

1

CINCH WRAP

SPIDER NET Z-LINE

9169251

9507486

1. Τυποποιημένα αλλαντικά.

1. Μεγάλες και μεσαίες συσκευασίες τροφίμων.
2. Cυσκευασίες τροφίμων με τιμή μεγαλύτερη
από 10 €, εάν η συσκευασία δεν επιτρέπει
χρήση Slice Tag.
1

MINI SPIDER Z-LINE S3

2

10117024

1. Συσκευασίες τροφίμων (π.χ. τυριά) με τιμή
μεγαλύτερη από 10 €, εάν η συσκευασία δεν
επιτρέπει χρήση Slice Tag.
1
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τρόφιμα
Συνιστώμενη χρήση

CLAMSHELL ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Τρόφιμα σε γυάλινα βάζα με τιμή μεγαλύτερη
από 8 έως 9 €. (small deodorant keeper: 10110708).

1

2

4

3

2. Τρόφιμα σε κυβοειδείς συσκευασίες. (razor
keeper: 10100945).
3. Τρόφιμα σε κυβοειδείς συσκευασίες. (razor
keeper: 10100945).
4. Τρόφιμα σε κυβοειδείς συσκευασίες. (mediumsized deodorant keeper: 10110715).
2

1

SHOWCASE ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Κονσέρβες σε μεσαίου μεγέθους συσκευασίες
(Showcase #105: 9238636).
2. Τρόφιμα σε μεσαίες συσκευασίες (Showcase #105:
9238636).

GREY LID ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1
2

3

1. Κονσέρβες σε μεσαίου μεγέθους συσκευασίες
(H&B #2: 10005156).
2. Τρόφιμα σε γυάλινες συσκευασίες (H&B #3:
9192050).
3. Τρόφιμα σε γυάλινες συσκευασίες (H&B #3:
9192050).
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προϊόντα Καθαρισμού
Συνιστώμενη χρήση
1

SLICE TAG
9507485

1. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων σε πλαστικές
συσκευασίες.

MINI SPIDER Z-LINE S3

1

10117024

1. Ταμπλέτες απορρυπαντικών σε πλαστική
συσκευασία.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οικιακά Είδη/Οικιακές Συσκευές
Συνιστώμενη χρήση
STEEL GRIP
10111883

3

1

2

1. Τηγάνια (προσαρτήστε στη λαβή).
2. Λάμπες με τιμές υψηλότερες από 8 € .
3. Σακίδια και άλλες τσάντες (προσαρτήστε
στη λαβή).

AUTOPEG EX
10121011

2

1

3

1. Μπαταρίες.
2. LED light bulbs priced higher than €8.
3. Σούπερ κόλλες και κολλητικές ταινίες με τιμή
μεγαλύτερη των 8 €.

SMALL O-TAG

1

10102264

1. Οικιακές συσκευές με καλώδιο προς έκθεση.

FASHION 3 TAG ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

1

10109193 + 9502071

1. Ενδύματα και υποδήματα.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οικιακά Είδη/Οικιακές Συσκευές
Συνιστώμενη χρήση
1

MINI SPIDER Z-LINE S3
10117024

1. Μικρές οικιακές συσκευές.
1

SPIDER Z-LINE S3
10112592

1. Ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές και άλλα είδη
συσκευασμένα σε κουτιά που είναι πολύ μεγάλα
για μία Mini Spider.

1

MULTI-PACK DVD ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9294592

1. Ψηλές και λεπτές συσκευασίες.

1

CAMERA / GPS ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9411277

1. Φαρδιές και όχι πολύ ψηλές συσκευασίες.

1

GAME BOY ADVANCE ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9175264

1. Μικρές συσκευασίες.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βασική σειρά ετικετών
και συνιστώμενες
εφαρμογές
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βασική σειρά αυτοκόλλητων ετικετών
Συνιστώμενη χρήση
410 LABEL RANGE
•

Προϊόντα χαμηλού κόστους με συγκεκριμένη
συχνότητα κλοπής.

•

Για αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

•

Δεν είναι κατάλληλη για προϊόντα ψύξης/
κατάψυξης.

•

Δυνατότητα εκτύπωσης QR code.

410 white

410 black

410 bar code

410 QR

4210 direct contact with
food

4210 indirect contact with
food

3710 transparent

2410 transparent

2933 white

2933 transparent with
padlock

FOOD LABELS
•

Προϊόντα διατροφής χαμηλού κόστους με
συγκεκριμένη συχνότητα κλοπής.

•

Για αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

•

Kατάλληλη για προϊόντα ψύξης/κατάψυξης.

MICRO LABELS – TAMPER TAG
•

Καλλυντικά προϊόντα χαμηλού κόστους με
συγκεκριμένη συχνότητα κλοπής.

•

Για αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

•

Δεν είναι κατάλληλη για προϊόντα ψύξης/
κατάψυξης.

•

Κατάλληλη για μικρά αντικείμενα.
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