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Sertar de bani CDE350BKC
Instructiuni de utilizare
V 1.0

1. INSTALAREA
Sertarul de bani este echipat cu mufa standard RJ11 cu 6 pini pentru conectare directa la orice imprimanta EPSON POS sau
echipament POS compatibil cu standardul Epson. (Vedeti imaginea de mai jos) Un micro-comutator integrat detecteaza daca
sertarul este inchis sau deschis. Dupa ce imprimanta tipareste chitanta, sertarul se deschide automat.
Conectare:
Cablu sertar de bani

Interfata sertar

Sertar de bani – Imprimanta POS compatibila Epson

2. DESCHIDEREA SERTARULUI

Port imprimanta POS

Deschidere
manuala

Pozitii de blocare
Exista trei pozitii de blocare: In pozitia “Deschidere manuala”, sertarul se
deschide cu ajutorul cheii. Daca incuietoarea este in pozitia “Deschidere
electrica”, imprimanta controleaza deschiderea sertarului. Cand
incuietoarea este in pozitia “Blocare Deschis/Inchis”,este necesara
cheia pentru deschidere, respectiv inchidere.
(Vedeti imaginea din dreapta)

Deschidere
electrica

Blocare
Deschis/Inchis
Atentie: Pentru a reduce riscul ruperii sau deteriorarii cheii, evitati sa o lasati in incuietoare pe parcursul folosirii
sertarului

3. SCOATEREA SERTARULUI
Deschideti sertarul de bani si scoateti tava de plastic pentru monede si bancnote. Trageti sertarul pana se opreste, ridicati
usor partea frontala, apoi continuati sa-l trageti in exterior intr-un unghi inclinat.
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4. INTRETINEREA
Sinele sertarului de bani trebuie curatate si unse periodic. Se recomanda ca operatiunile de intretinere sa se faca o data la trei
luni, dar frecventa depinde de modul si de conditiile de utilizare. Stergeti sinele pe interior si pe exterior de vaselina folosita
anterior si de orice alte resturi cu o carpa uscata, fara scame. Nu folositi apa sau alt tip de solutie lichida de curatare. Cu un
aplicator curat, gresati sinele pe interior si pe exterior cu vaselina pe baza de litiu, pentru rulmenti. Inchideti si deschideti
sertarul de cateva ori pentru ca rolele din poliuretan sa fie acoperite uniform.
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