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ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 

ΚΒ-350 

 

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 

 

 

1 Κουµπί + 

2 Κουµπί ορισµού δεσµίδας 

3 Κουµπί – 

4 SET (ρυθµίσεις συσκευής) 

5 REPORT (αναφορά καταµέτρησης) 

6 START/STOP (Eεκκίνηση-

σταµάτηµα καταµέτρησης) 

7 Μηδενισµός ενδείξεων 

 

Βασική λειτουργία 

 

Πιέστε το κουµπί ΒΑΤ για να ορίσετε το µέγιστο αριθµό κερµάτων που θα εισέλθουν 

σε κάθε υποδοχή. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά + & - για να αυξοµειώστε τον 

προκαθορισµένο αριθµό. 

Πιέστε το κουµπί SET για να ορίσετε την αξία του κέρµατος που θα µπαίνει σε κάθε 

υποδοχή. 

Πιέστε το κουµπί Clear Για να εµφανιστεί – διαγραφεί η συνολική αξία της 

καταµέτρησης. 

Υποδοχή κερμάτων 

Υποδοχές κερμάτων 

Διακόπτης τροφοδοσίας 

Κουμπιά & οθόνη 
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Πιέστε το κουµπί Report για να εµφανιστεί η αξία ανά θέση των καταµετρηµένων 

κερµάτων. 

Τρόποι λειτουργίας 

Ο καταµετρητής ΚΒ-350 µπορεί να λειτουργήσει είτε σε διαρκή καταµέτρηση είτε σε 

λειτουργία BATCH. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας η καταµέτρηση θα σταµατά κάθε 

φορά που σε µια υποδοχή έχει πέσει ο αριθµός κερµάτων που έχετε προκαθορίσει. 

Καθαρισµός του µηχανισµού καταµέτρησης 

Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή καθηµερινά ανά 2 εβδοµάδες πρέπει να καθαρίζετε 

τον κάδο καταµέτρησης σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 

 

Χρησιµοποιήστε µια ηλεκτρική σκούπα µε µαλακό βουρτσάκι για να αποµακρύνετε 

σκόνες και χνούδια από τον περιστρεφόµενο κάδο καταµέτρησης. 

Με ένα µαλακό ελάχιστα υγραµένο πανί σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό του 

περιστρεφόµενου κάδου. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να στάξουν σταγόνες στο 

εσωτερικό της συσκευής. Σε καµία περίπτωση µην χρησιµοποιήσετε χηµικά 

καθαριστικά ή σπρέι για τον καθαρισµό του κάδου. 

Σκουπίστε τον κάδο µε ένα στεγνό µαλακό πανί. Στην συνέχεια βάλτε στο µαλακό 

πανί ελάχιστο καθαριστικό για έπιπλα (µε κερί) και περάστε το εσωτερικό του κάδου 

δυο φορές χωρίς να αφήσετε υγρά υπολείµµατα. 

 

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 

 

 


