Pokladní zásuvka EUROKAZETA – základní instalační příručka

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pro bezpečnost provozu je nutné dodržovat instrukce uvedené v návodu.
Eurokazety splňují důležité bezpečnostní normy pro zařízení informační technologie, hlavně DIN VDE 60950.
V zájmu bezpečnosti obsluhy může být Eurokazeta používána pouze v instalacích splňující všechny normy. Tento manuál je platný pouze pro Eurokazetu
bez dodatečné elektroniky. Hladina hluku na pracovišti je menší než 70 decibelů.

2. POPIS FUNKCE
Eurokazeta se používá k úschově bankovek a mincí v pokladně. Kompletní Eurokazeta je složená ze základny se zámkovým mechanismem (upevněné na
desce pokladního místa) dále pak z připojovacího kabelu a Eurokazety (vsazované na základnu). K vsazení a připojení Eurokazety je nutno Eurokazetu
položit na základnu a posunout mírně dozadu (cca 1 cm) až se ozve zřetelné zaklapnutí. Eurokazeta pak může být otevřena jak elektricky, tak ručně
s použitím klíče, který je součástí Eurokazety (nelze u Eurokazety s blokováním zámku).
Eurokazeta se vždy zavírá ručně.
K vyjmutí Eurokazety je třeba nejprve E. otevřít. Následně E. uvolníme stisknutím kulatého kovového tlačítka, které je uprostřed E. Tiskneme tak dlouho,
dokud není E. znatelně odpojená. Pak může být E. ze základny vyjmuta.
Status E. „open“ nebo „closed“ se přenáší na POS terminál nebo tiskárnu spínačem zabudovaným v základně.
3. VYBALENÍ
Vybalte E. a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. Přesvědčte se, že obsahuje všechny komponenty. Kompletní Eurokareta musí
obsahovat následující:
1. Eurokazeta
2. Základna
3. Připojovací kabel
4. 2 klíče
5. Návod
4. UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ
Eurokazeta musí být umístěna na místě s odpovídající teplotou a chráněném před prachem a vlhkem.
Připojovacím kabelem připojte základnu E. k POS terminálu nebo případně k tiskárně. Přesvědčte se, že uvedené hodnoty na POS terminálu (tiskárně)
splňují hodnoty uvedené na základně. Upevněte základnu na vybrané místo. Vložte 5 pinovou DIN přípojku připojovacího kabelu do DIN zdířky v základně.
Druhý konec kabelu zapojte do odpovídající zdířky POS terminálu (tiskárny). Před zapojením kabelu doporučujeme odpojení POS terminálu (tiskárny)
z hlavního přívodu elektrické energie.

