
                                                                   Pinigų tikrintuvai     
                                                  Cashtester CT331 CT332 CT333 CT334 
                                                                 Naudojimo instrukcija

  Prašome atkreipti dėmesį, kad pinigų tikrintuvas turi būti reguliariai valomas, kad būtų maksimalizuotas jo galimas veikimo 
laikas.

  Norėdami įjungti tikrintuvą prijunkite adapterį, įjunkite į tinklą, paspauskite ON/OFF mygtuką ir palaikykite 2 sekundes. ON/OFF
indikatorius užsidegs ir automatinis savaiminis testas prasidės. Atlikus jį, ekranas parodys programinės įrangos versiją (viršutinė 
ekrano dalis) ir įrašytas valiutas (apatinė ekrano dalis). Detektorius yra pasirengęs naudojimui, kai abiejuose ekranuose matyti 
„0“.

  Šis Euro tikrintuvas gali tikrinti iki 2 valiutų ir jas automatiškai nustato pats, kai banknotas yra įdedamas. Vienas iš 2 LED 
nurodančių valiutą užsidegs. Visuomet įdėkite banknotą teisingai pakreipę. Euras ir dauguma kitų valiutų gali būti įdėti iš abiejų 
pusių abiejomis kryptimis.

  Standartiškai, visi autentiški banknotai išvažiuos iš įrenginio per priekinę jo dalį. Padirbti pinigai bus išmetami priekinėje dalyje 
ir ON/OFF mygtukas pradės mirksėti, išgirsite 3 pyptelėjimus bei matysite įspėjamąjį ženklą ekrane. Norėdami pakeisti 
išvedamos valiutos kryptį, paspauskite DIR-CLEAR mygtuką vieną kartą ir rodyklė rodanti išdavimo kryptį pasikeis ekrane. 
Padirbtų pinigų išdavimo kryptis negali būti pakeista.

  Tikrintuvai gali parodyti kiekvieno banknote vertę (DEN), visų tikrintų banknotų skaičių ir vertę (ADD). Standartinis rėžimas yra 
ADD. Norint pakeisti, spauskite REP/ADD/DEN mygtuką ir palaikykite 2 sekundes. Banknotų skaičiui pasiekus 999 arba jų vertei 
perkopus 999999, duomenys bus automatiškai perkrauti į 0. Ekranas bus automatiškai išvalytas po 30 sekundžių nenaudojimo.

  Miego rėžimas automatiškai aktyvuojasi po 5 minučių. Ekranas išsijungs ir tik mėlynas ON/OFF indikatorius degs.  Tikrintuvas 
pabus paspaudus bet kurį mygtuką arba įdėjus banknotą. Jeigu banknotų tikrintuvas veikia su pasirinktinai įsigyta baterija ir yra 
miego rėžime, tikrintuvas po 15 minučių išsijungs. Paspaudus ir laikant ON/OFF mygtuką 2 sekundes, tikrintuvas išsijungs.

  Kol pinigų tikrintuvas VEIKIA, tol jis saugo tikrintų autentiškų banknotų vertę ir skaičių. Paspaudus ADD/DEN/REP mygtuką 
vieną kartą, įeisite į Report rėžimą. Toliau kelis kart spausdami šį mygtuką galėsite pamatyti kiekvieno tikrinto banknoto vertę ir 
valiutą. Norėdami išeiti iš Report rėžimo neištrindami išsaugotų duomenų, trumpai paspauskite DIR-CLEAR mygtuką arba įdėkite 
banknotą tikrinimui. Norėdami išvalyti atmintį, laikykite DIR-CLEAR klavišą arba išjunkite tikrintuvą.

  Susidūrus su problemomis, kurių negalite išspręsti šios naudojimo instrukcijos  pagalba, susisiekite su pardavėju. Išsaugokite 
savo pirkimą liudijančius dokumentus bei garantinius dokumentus. Nenuimkite, neuždenkite, nepažeiskite ar kitu būdu 
nemodifikuokite plokštelės su tikrintuvo serijiniu numeriu galinėje jo dalyje – tai padarius neteksite galimybės gauti garantines 
paslaugas.


