Euro detektors PD-100

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LATVIEŠU VALODĀ
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Pārnēsājams detektors, kas darbojas arī ar baterijām. Detektors pārbauda arī Latus*

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Iekārta ir apstiprināta Eiropas Centrālās Bankas Euro iekārtu sarakstā
Pieejamās valūtas: EUR (LVL, USD, GBP, RUB un citas valūtas pēc pieprasījuma)
Augstums 89mm, Platums 135mm, Dziļums 133mm, Svars 750g
Ātrums: 2 banknotes sekundē
Banknotes ievietošana: 4 dažādi virzieni
Pārskatāms LCD displejs
Parametri, kas tiek parādīti: banknotes vērtība, kopsumma un autentisko banknošu skaits, kļūdu kods
Elementi, kas tiek pārbaudīti: magnētiskā informācija, infrasarkanās aizsardzības attēli, banknošu papīrs un
krāsa
Ražotājs piedāvā programmas atjauninājumus (piemēram, jaunu Euro baknošu ieviešanas gadījumos)
Garantija 12 mēneši
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Operating instructions / Lietošanas instrukcija

Power On and Off / Iekārtas ieslēgšana
1.

Pieslēdziet iekārtu strāvas avotam vai ievietojiet 4 AA baterijas

2.

Spiežat un turat F3 pogu, kamēr uz ekrāna parādās uzraksts „Power On” un tiek ielādēta iekārta

3.

Lai izslēgtu iekārtu, turiet piespiestu F3 pogu kamēr ekrāns izdziest
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Placing Bills / Banknošu ievietošana pārbaudei
1.
2.
3.

Izvairieties pārbaudīt slapju, īpaši netīru vai sabojātu (piemēram, saplēstu) banknoti
Pārbaudiet vai naudai nav pielipuši svešķermeņi – papīra gabaliņi, lentes, utt – tas var sabojāt iekārtu
Iztaisnojiet stūrus un izlīdziniet banknoti

4.

Ievietojiet banknoti pārbaudei tieši pie pieņemšanas malas

Selecting Currency / Izvēlnes iespējas
Auto Switch Mode / Automātiska valūtas detekcija
Iekārta automātiski atpazīs pieņemtās valūtas (pie nosacījuma, ka konkrētās valūtas ir instalētas iekārtā.
Standartā iekārtas pārbauda tikai EUR).
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Auto Switch Mode / Manuāla valūtas izvēle
1.
2.
3.

Piespiežat un turat pogu F2 un iekārta parāds pieejamo valūtu sarakstu
Lietojat navigācijas pogas F1 un F2, lai izvēlētos jums vēlamo valūtu
Nospiežat pogu F3, lai apstiprinātu izvēlni

Result Display Modes and Clearing / Informācijas attēlošana uz displeja
Amount and Quantity mode / Skaita un summas izvēlne
PD 100 parāda gan pārbaudīto banknošu skaitu, gan kopējo summu. Piespiežot pogu F3 („C”-clear) dati
tiek nodzēsti.

Kad pārbaudīto banknošu skaits sasniedz 999 gabalus, uz ekrāna parādās informācija, ka iekārta ir pilna
(„F” – full) un vairāk nevar pieņemt datus. Nospiežot pogu F3 („C”-clear) nodzēšat datus un turpiniet darbu
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List mode / Detalizētas informācijas attēlošana
1.
Nospiežat pogu F1 ( - info). Uz ekrāna parādīsies detalizēta informācija par pārbaudītajām
banknotēm – skaits un summa pa nomināliem. Ar F2 pogu (down) ir iespēja navigēt pa ekrānu.

2.
Nospiežot pogu F1 ( - info) atgriezīsieties uz galvenā ekrāna. Nospiežot pogu F3 („C” Clear) tiks
nodzēsti iekārtas dati.

Printing the Summary / Rezultātu printēšana
Iespējams izprintēt datus, pieslēdzot iekārtai ārējo printeri:
1.

Pieslēdziet iekārtu pie printera

2.

Nospiežat pogu F1 ( - info) – detalizētas informācijas logs

3.

Sekojiet ekrāna paziņojumiem un spiežat pogu F3, lai izprintētu čeku

4.
Uz čeka tiks parādīta informācija: valūta, skaits pa nomināliem, summa pa nomināliem un kopējais
pārbaudīto banknošu skaits un summa
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Settings / Iekārtas iestatījumi
1.
Nospiežat un turat pogu F1 ( - info) – atvērsies iestatījumu izvēlnes logs
2.
Navigācijas pogas „←” un „→”, lai pārvietotos pa labi un kreisi, (Enter) poga izvēlnes
apstiprināšanai (F1 un F2 navigācijas pogas un F3 izvēlnes apstiprināšanai)
3.
Navigācijas pogas „↑” un „↓”, lai pārvietotos uz augšu un leju, (Enter) poga izvēlnes
apstiprināšanai un lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes logā (F1 un F2 navigācijas pogas un F3 izvēlnes
apstiprināšanai)
4.
Izvēlieties
un spiežat pogu F3, lai izietu no iekārtas iestatījumiem.

Simbols

Nozīme
Skaņas iestatījums

Ekrāna spilgtums

Banknošu izmešanas virziena regulēšana

Printera iestatīšana

Automātiskās iemigšanas (sleep
regulēšana. Rūpnīcas iestatījums
minūtes

time)
– 3

Automātiskā izslēgšanās (sleep mode)
regulēšana (rūpnīcas iestatījums – Save
Power)
„Save Power” – ekrāns izslēdzas iemigšanas
(sleep mode) laikā, atsākat darbību
nospiežot F3 vai ievietojot banknoti
„Shut Down” – iekārta automātiski izslēdzas.
Lai atsāktu darbu spiežat F3

Iziet no iestatījumu izvēlnes

Maintaining / Iekārtas uzturēšana un tīrīšana
1.

Atveriet iekārtas augšējo daļu, paceļot to uz augšu

2.
3.

Uzmanīgi notīriet putekļus, lietojot tīrā ūdenim vai izopropilspirtā viegli samitrinātu lupatiņu bez plūksnām.
Noslaukiet sensorus (neļaujiet ielīt vai iepilēt ierīcē šķidrumam)

Uzmanību! Izvairieties lietot izsmidzināmu tīrīšanas līdzekli tieši uz sensoriem! Pirms augšējās daļas
aizvēršanas, pārliecināties, ka sensoru daļa ir pilnīgi sausa!

