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ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 

ΚΒ-450 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η συσκευή κατά τη λειτουργία της πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε µια σταθερή 

οριζόντια επιφάνεια. 

Σε καµία περίπτωση µην  ανοίγετε τα καλύµµατα-καπάκια της συσκευής όταν 

βρίσκεται σε λειτουργία. 

∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε στην υποδοχή των κερµάτων να µην υπάρχουν ξένα 

αντικείµενα. Είσοδος άλλων αντικειµένων (εκτός από κέρµατα Euro) µπορεί να 

µπλοκάρει ή να καταστρέψει την συσκευή. Βλάβες που µπορεί να προέλθουν από 

εισδοχή αντικειµένων στην συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση της. 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εισέλθουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. 

Βλάβες που µπορεί να προέλθουν από εισδοχή αντικειµένων στην συσκευή δεν 

καλύπτονται από την εγγύηση της. 

Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για να µετρά κέρµατα Euro, αν κατά λάθος εισέλθει 

κέρµα διαφορετικής προέλευσης σταµατήστε την λειτουργία της και αφαιρέστε το 

κέρµα. 

Η συσκευή λόγο του τρόπου λειτουργίας της απαιτεί τακτικό καθαρισµό του 

µηχανισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 

«Καθαρισµός του µηχανισµού καταµέτρησης». Ελλιπής συντήρηση της συσκευής 

µειώνει σηµαντικά την διάρκεια ζωής της και αναιρεί την εγγύησης καλής λειτουργίας 

της. 
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Μέρη της συσκευής, χειριστήρια και ενδείξεις 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποδοχή κερμάτων 

Κουμπιά & οθόνη 

Υποδοχές κερμάτων 

Διακόπτης ενεργοποίησης 
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1 Αριθµητικά κουµπιά 

2 Κουµπί µνήµης ρυθµίσεων 

3 SET (ρυθµίσεις συσκευής) 

4 START/STOP (Eκκίνηση-σταµάτηµα 

καταµέτρησης) 

5 Κουµπί µηδενισµού δεδοµένων 

καταµέτρησης 

 

Βασική λειτουργία 

 

Επιλογή  τρόπου λειτουργίας 

Ελεύθερη λειτουργία καταµέτρησης (η ένδειξη 

COUNT εµφανίζεται στην οθόνη) 

Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία η µηχανή θα καταµετρά 

διαρκώς και θα σταµατά µόνο όταν γεµίσει µια 

κερµατοθήκη.  
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Καταµέτρηση δεσµίδας (ένδειξη ΒΑTCH εµφανίζεται στην οθόνη) 

Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία η µηχανή θα σταµατά  

κάθε φορά που σε µια θυρίδα  θα υπάρχει ο αριθµός 

των κερµάτων που έχετε προκαθορίσει. 

Για να ορίσετε τον αριθµό «δεσµίδας» για κάθε θήκη 

κερµάτων κάντε την ακόλουθη διαδικασία: 

Ενώ δεν γίνεται καταµέτρηση πιέστε το κουµπί SET και στην συνέχει τον αριθµό της 

αντίστοιχης θυρίδας που θέλετε να ορίσετε τον αριθµό δεσµίδας κερµάτων. Ο 

αριθµός της υποδοχής θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 

Εισάγετε τον αριθµό κερµάτων που ορίζετε ως δεσµίδα και πιέστε το κουµπί SET. 

 

Παράδειγµα αν θέλετε στην υποδοχή 2 (αντιστοιχεί στα 2 cent του Euro) να σταµατά 

η καταµέτρηση κάθε φορά που θα συγκεντρώνονται 100 κέρµατα πληκτρολογήστε 

 

SET> 2 (η ένδειξη 2 θα αναβοσβήνει στην οθόνη) >100 και τέλος πάλι SET. 

 

Για να ξεκινήσει µια καταµέτρηση 

Βάλτε τα κέρµατα στην υποδοχή κερµάτων και πιέστε το κουµπί START/STOP για να 

ξεκινήσει η καταµέτρηση.  

Μετά από 7 δευτερόλεπτα που δεν ανιχνεύονται άλλα κέρµατα στην µηχανή η 

καταµέτρηση θα σταµατήσει. Πιέζοντας το κουµπί C όλες οι ενδείξεις των µετρήσεων 

µηδενίζονται. 

Πιέζοντας το κουµπί SAVE και τα 1,2,3 ,4 µπορείτε να αποθηκεύσετε αντίστοιχα 4 

σειρές µετρήσεων οι οποίες ανακαλούνται πιέζοντας αντίστοιχα τα κουµπιά Save και 

5,6,7,8. 

Τα κέρµατα που πέφτουν στην κάθε υποδοχή κερµάτων περιγράφονται παρακάτω 

 

Θέση 1 > 1 cent 

Θέση 2> 2 cent 

Θέση 3> 10 cent 

Θέση 4> 5 cent 

Θέση 5 > 20 cent 

Θέση 6> 1 Εuro 

Θέση 7> 50 cent 

Θέση 8  > 2 Εuro
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Καθαρισµός του µηχανισµού καταµέτρησης 

Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή καθηµερινά ανά 2 εβδοµάδες πρέπει να καθαρίζετε 

τον µηχανισµό σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 

Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής για να αποκαλυφθεί ο περιστρεφόµενος δίσκος 

καταµέτρησης. 

 Χρησιµοποιήστε µια ηλεκτρική 

σκούπα µε µαλακό βουρτσάκι για 

να αποµακρύνετε σκόνες και 

χνούδια από τον περιστρεφόµενο 

δίσκο καταµέτρησης. 

 

Κάθε 2 µήνες κάντε επιπλέον 

την παρακάτω διαδικασία 

Αφαιρέστε την πεταλούδα που 

συγκρατεί τον δίσκο 

καταµέτρησης και καθαρίστε 

προσεκτικά µε ένα µαλακό πανί 

την µεταλλική πλάκα (που 

καλύπτεται από τον δίσκο) µε 

τους οδηγούς.  

∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 

µην καταστρέψετε τους 

αισθητήρες που υπάρχουν στις υποδοχές των κερµάτων 

Παρατηρήστε την αφρώδη επιφάνεια στο κάτω 

µέρος του δίσκου περιστροφής και τους ελαστικούς 

οδηγούς-σκούπες των κερµάτων κάθε υποδοχής 

αν αυτή εµφανίζουν φθορά –όπως στην διπλανή 

εικόνα-θα πρέπει ο περιστρεφόµενος δίσκος να 

αντικατασταθεί άµεσα. 

Μετά τον καθαρισµό τοποθετήστε εκ νέου τον 

δίσκο καταµέτρησης σφίξτε την πεταλούδα στο 

δίσκο συγκράτησης και κλείστε το καπάκι της 

υποδοχής πριν θέσετε σε λειτουργία εκ νέου την 

συσκευή. 

 

Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβληµα σχετικό µε τη λειτουργία 

της συσκευής επικοινωνήστε µε το τµήµα service της TELEIMPEX AE στο τηλέφωνο 

2164003900 ή στο mail:  service@tele.gr 

Περιστρεφόμενος δίσκος 


