Stručný návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivého
provozu by měl uživatel splňovat následující
provozní požadavky a dodržovat níže uvedená
bezpečnostní opatření:
1. Rotující části počítačky jsou pro svého
uživatele potenciálně nebezpečné. Proto
důrazně doporučujeme vyhnout se jakýmkoli
šperkům a volnému oblečení a dlouhým vlasům
při obsluze stroje.
2. Vyhněte se tomu, aby se do stroje dostaly
kovové předměty nebo kapaliny.
3. Použijte elektrickou zásuvku s ochranným
kontaktem na zem (PE) pro připojení stroje k
napájení.
4. Po dokončení práce odpojte stroj.
5. Pokud se stroj nepoužívá po dlouhou dobu,
jeho hlavní vypínač by měl být v poloze OFF.
6. Zařízení by mělo být instalováno na rovném
vodorovném povrchu; nepoužívejte počítadlo
při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách;
vyhněte se vlhkosti a vystavení přímému
slunečnímu světlu.
7. Nedotýkejte se částí uvnitř počítačky, pokud
je připojeno k napájení.

8. VAROVÁNÍ! Stroj nerozebírejte, uvnitř je
laserové zařízení třídy M1 (neviditelné laserové
záření).
9. Při instalaci stroje mějte na paměti, že
vysoký obsah prachu v místnosti může snížit
kvalitu jeho provozu.
10. Aby se zabránilo požáru nebo zkratu,
neinstalujte zařízení na místa, kde může být
ohroženo sazemi nebo párou.

1 Klávesnice dávky;
2 Třímístný displej (indikuje nasavenou dávku);
3 Čtyřmístný displej (aktuální počet bankovek);
4 Klávesa ADD (režim sčítání);
5 Klávesy START/CLR (start/výmaz);
6 Tlačítko MAN (přepínání mezi manuálním a
automatickým režimem);
7 Indikátor ručního režimu;
8 Indikátor režimu sčítání;
9 UV - zapnutí/vypnutí režimu UV ověřování
pravosti bankovek (pouze pro DORS 620);
10 LED aktivace UV autentizace (pouze pro
DORS 620);
11 AS - zapnutí/vypnutí režimu pravosti
bankovek Anti-Stokes (pouze pro DORS 620);
12 LED aktivace autentizace Anti-Stokes
(pouze pro DORS 620).
OPERACE
Aby bylo zajištěno, že operace počítání je
správná, je třeba provést následující akce:

1. Ujistěte se, že je stroj připojen k napájení.
2. Zapněte počítačku, aktivuje se proces
samotestování. Ujistěte se, že se kola
zásobníku a válce podavače během autotestu
otáčejí; čísla «8 » se zobrazují na displejích
počítání a šarží; blikají indikátory tlačítek MAN
a ADD a UV a AS (pouze pro DORS 620).
Jakmile je autotest u konce,objeví se na
čtyřmístném displeji «0 », indikátory kláves
MAN a ADD slábnou a ozve se zvukový signál,
zatímco indikátory UV a AS indikují zvolený
režim počítání (pro DORS 620). Zařízení je
připraveno k počítání bankovek.
3. Vodítka pro bankovky upravte podle délky
nejdelší bankovky v počítané dávce. Zarovnejte
okraje balíčku bankovek a umístěte jej
doprostřed násypky, aby nedošlo k jeho
zkosení.
4. Počítačka začne fungovat automaticky po
vložení bankovek do násypky. Pokud je
počítačka v ručním režimu, spusťte operaci
stisknutím klávesy START/CLR. Po sečtení
100 bankovek se proces počítání zastaví,
dokud nejsou bankovky odstraněny ze
zásobníku. Chcete-li pokračovat v počítání,
vyjměte bankovky ze zásobníku, počítačka
pokračuje v činnosti automaticky (pokud není
zapnut režim ručního spuštění). Chcete-li
pokračovat v počítání v režimu ručního
spuštění, stiskněte klávesu «START/CLR».
Není-li velikost dávky nastavena, počítačka
spočítá všechny bankovky v násypce.
V případě problémů postupujte podle
doporučení v kompletním návodu k použití ,
který naleznete na stránkách:
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