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Τµήµατα και χειριστήρια της συσκευής 
1. ∆ιακόπτης ON/OFF 
2. Oθόνη χειρισµού και ενδείξεων 
3. Πράσινο ενδεικτικό 
4. Κόκκινο ενδεικτικό 
5. Σχισµή ελέγχου και συνοπτικές οδηγίες χρήσης 
6. Υποδοχή απόθεσης χαρτονοµισµάτων 
7. Ακροδέκτης τροφοδοσίας (προσοχή συνδέεται µόνο µε το τροφοδοτικό 

που συνοδεύει την συσκευή ή απολύτως συµβατό 12VDC 1.5A) 
8. Θύρα επικοινωνίας  

 
 
 

 
 
Οθόνη χειρισµού και 
ενδείξεων 
Α. Επιφάνεια ελέγχου 
επαφής τα σύµβολα 
αντιστοιχούν στις 
ακόλουθες λειτουργίες 

Επιλογή τρόπου 
λειτουργίας 

Επιλογή φοράς 
χαρτονοµίσµατος. 

Επιλογή σελίδας 

∆ιαγραφή 

Εκτύπωση 
Β Ένδειξη σφάλµατος (πλαστότητας) 
C Ένδειξη καταµέτρησης 
D Επιλογή ισοτιµίας 
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Ε Ένδειξη συνολικής αξίας 
Οδηγίες προφύλαξης 

• Σε καµία περίπτωση υγρά ή µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να 
εισχορήσουν στο εσωτερικό της συσκευής. 

• Ποτέ µην πιάνετε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας µε υγρά χέρια, υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει την συσκευή πρέπει να 
χρησιµοποιείτε για την τροφοδοσία της (12VDC 1.5A). Χρήση διαφορετικού 
τροφοδοτικού µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της συσκευής και 
πρόκληση σοβαρού ατυχήµατος. 

• Ποτέ µην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας το. 

• Αν η συσκευή έχει παραµείνει ανενεργή σε περιβάλλον µε χαµηλή 
θερµοκρασία, βάλτε την σε ένα δωµάτιο µε κανονική θερµοκρασία για 
περισσότερο από 2 ώρες πριν την θέσετε κανονικά σε λειτουργία. Σε 
διαφορετική περίπτωση η συσκευή δεν θα λειτουργεί κανονικά. 

• Για να βεβαιωθείτε πως η συσκευή θα λειτουργεί σωστά για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα φροντίστε τα παρακάτω: 
Ποτέ µην αφήνετε εκτεθειµένη την συσκευή στο ηλιακό φως. 
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε µια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια. 
Ποτέ µην λειτουργείτε την συσκευή σε περιβάλλον µε υψηλή συγκέντρωση 
σκόνης. 
Για να αποφύγετε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και καταστροφής της συσκευής 
µην την θέτετε σε λειτουργία σε περιβάλλον µε υψηλή υγρασία ή σε 
περιβάλλον µε ύπαρξη ατµών. 
 
• Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για καιρό αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
της  από το ηλεκτρικό δίκτυο.  
 

• Όταν καθαρίζετε την συσκευή πρέπει να ΜΗΝ είναι συνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό δίκτυο. 
 
 
ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ). 

 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΗΜΙΚΑ Ή ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 

 

Λειτουργία 
Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι σβηστή (διακόπτης σε θέση OFF) 
Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής στην αντίστοιχη υποδοχή και στην 
συνέχεια βάλτε το τροφοδοτικό  στην πρίζα. 
Ενεργοποιήστε την συσκευή βάζοντας τον διακόπτη σε θέση ΟΝ. Η συσκευή 
χρειάζεται περίπου 5 δευτερόλεπτα για να έρθει σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας. 
 

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας πιέζοντας διαδοχικά το  
Επιλέξτε την διεύθυνση από την οποία θα εξέρχονται τα χαρτονοµίσµατα 

χρησιµοποιώντας το  
Τοποθετήστε τα χαρτονοµίσµατα στην θυρίδα ελέγχου φροντίζοντας να είναι 
τοποθετηµένα (όψη και φορά) όπως στο υπόδειγµα που υπάρχει στην εικόνα 
κάτω από την σχισµή ελέγχου. Η κάτω πλευρά του χαρτονοµίσµατος πρέπει 
να εφάπτεται στην άκρη της εσοχής όπως δείχνουν τα βέλη στην εικόνα. 
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Πιέστε διαδοχικά το κουµπί ξεφυλλίσµατος στην οθόνη αξίας του 
χαρτονοµίσµατος θα εµφανίζονται διαδοχικά οι αξίες 500,200.100,50,20 και 5 
ενώ στην οθόνη καταµέτρησης θα εµφανίζεται η συνολική αξία των 
χαρτονοµισµάτων που καταµετρούνται. 
 

Πιέζοντας το κουµπί διαγραφής όλες οι ενδείξεις θα µηδενίζονται. 
 

Πιέζοντας το κουµπί Εκτύπωσης* όλα τα δεδοµένα θα εκτυπώνονται σε 
έναν συνδεδεµένο εκτυπωτή. 
* Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλα τα µοντέλα. 
 
Όταν ελέγχετε τα χαρτονοµίσµατα πριν τα τοποθετήσετε στην υποδοχή καταµέτρησης δώστε 
προσοχή στα ακόλουθα σηµεία. 
 

• Αποφύγετε να βάζετε σκισµένα ή τσαλακωµένα χαρτονοµίσµατα. 

• Αποφύγετε να βάζετε διπλωµένα χαρτονοµίσµατα 

• Αποφύγετε να βάζετε καµπυλωµένα χαρτονοµίσµατα  

 
Ενδείξεις σφαλµάτων και πλαστότητας 
Όταν το χαρτονόµισµα αναγνωριστεί σαν πιθανώς πλαστό το εικονίδιο θα 
αναβοσβήνει και δεν θα εµφανιστεί σαν µονάδα στις ενδείξεις αξίας και 
καταµέτρησης. 
 
Η ερµηνεία των ενδείξεων παρατίθεται ακολούθως 
 

 
 
 
Η δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 
www.tele.gr 
 
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα σχετικά µε την συσκευή µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε το τεχνικό τµήµα της εταιρίας Teleimpex Α.Ε στο τηλέφωνο 
210 5584180. 

∆ιαφορετικό µήκος 

∆ιαφορετικό υπέρυθρο 

Ύποπτο στη µεταλλική ταινία 

∆ιαφορετικό υδατογράφηµα 

∆ιαφορετικό µήκος 

∆ιπλωµένο χαρτονόµισµα ή µικρότερο πλάτος 


