LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LATVIEŠU VALODĀ
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Description / Apraksts
Pēc izmēriem neliels valūtas detektors. Ierīci var novietot tuvu sienai, jo tās īpašā konstrukcija ļauj pārbaudīt
banknoti ierobežotā vietā. Iespējams ievietot litija akumulatoru, kas ir iekļauts komplektācijā
Vispārēja informācija
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Iekārta ir apstiprināta Eiropas Centrālās Bankas Euro iekārtu sarakstā
Pieejamās valūtas: EUR
Ātrums: ātrāk kā 2 banknotes sekundē
Banknotes ievietošana: 4 dažādi virzieni
Kļūdu paziņojumi: vizuāli un skaņas
Pārskatāms LED displejs
Elementi, kas tiek pārbaudīti: magnētiskā informācija, infrasarkanās aizsardzības attēli, banknošu papīrs un krāsa
Parametri, kas tiek parādīti: banknotes vērtība, kopsumma un autentisko banknošu skaits, kļūdu kods
Ražotājs piedāvā programmas atjauninājumus
Papildus pieejams uzlādējams litija akumulators
Garantija 12 mēneši
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Technical Data / Tehniskie dati
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Izmēri: Augstums 70 mm, Platums 157 mm, Dziļums 59 mm,
Svars: 325 g
Barošana: AC 100V ~ 240 V- 50/60 Hz, DC 5V / 1.0 A
Baterijas jauda: vairākkārt lādējama litija baterija 3.7V / 1050 mAh
Patēriņš <5W
Darbības temperatūra: 0°C ~ 40°C

Quick Guide / Lietošanas instrukcija
Pievienojiet ierīci strāvas avotam. Ieslēdziet ierīci, 2 sekundes turot „POWER” pogu. Atkarībā no iekārtas
novietojuma (uz galda, pie sienas), jūs variet mainīt ekrāna virzienu ar pogu „L or R”.
Ievietojiet banknoti gareniski un taisni iekārtā autentifikācijas pārbaudei (kā norādīts zīmējumā). Šķībi
ievietotas banknotes tiks atmestas kā aizdomīgas.
Uz iekārtas displeja tiks parādīta informācija par pārbaudītās Euro banknotes nominālu un skaitu. Kad
pārbaudāmo banknošu skaits sasniegs 99 gab., vai kopējā summa būs 99999 EUR, dati automātiski
nodzēsīsies uz 0 (nulli).
Ja iekārta fiksēs, ka banknote ir aizdomīga (viltota, vai nolietota), ieslēgsies mirgojoša sarkana gaisma uz
„POWER” pogas un uz ekrāna parādīsies kļūdas paziņojums.
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Kļūdas kods

Informācija

E01
E02 / E03
E04 / E05
E06
E07
E08
E09 / E10 / E11 / E12
E20

Garuma kļūda
Magnētiskās joslas kļūda
IR pārbaudes kļūda
Banknotes plānuma kļūda
Šķībi ievietota banknote
Hologrammas kļūda
Papīra kvalitātes kļūda
Kļūda banknotes pārbaudē

Nospiežot pogu „REP/CLR” iegūsiet detalizētu atskaiti par pārbaudītajām banknotēm. Atkārtoti spiežot
pogu „REP/CLR” iekārta parādīs kopējo informāciju par pārbaudīto nominālu skaitu un kopējo summu.
Iekārta automātiski pārslēgsies pārbaudes režīmā, tiklīdz ievietosiet banknoti.
Pēc 5 minūšu dīkstāves (netiek lietota iekārta), iekārta automātiski iemigs (stand by). Lai atsāktu darbu,
nospiežat jebkuru pogu vai ievietojiet banknoti pārbaudei. Iekārtai darbojoties uz bateriju, tā automātiski
izslēgsies pēc 15 minūšu dīkstāves (power off).
Baterijas statuss ir attēlots uz iekārtas ekrāna. Jūs tiksiet brīdināti par baterijas izlādēšanos ar informāciju
uz ekrāna - „Pwrlo”. Uzlādējiet bateriju, pieslēdzot iekārtu pie strāvas avota vai datora.

