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ÚVOD 
Děkujeme vám za zakoupení počítačky bankovek řady Safescan 2000. Safescan 2000 je vysoce kvalitní přenosná 

počítačka bankovek s vysokým výkonem a jednoduchým použitím. Její kompaktní a stylový design z ní dělají neocenitelný 

nástroj pro rychlé a spolehlivé počítání s rychlostí až 600 bankovek za minutu. Jednotka zároveň provádí operace sčítání. 

Počítačku Safescan 2000 lze používat buď na baterie, nebo připojit k adaptéru 220V/50 Hz, který je součástí balení.

VAROVÁNÍ 
•  Tento výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího zdroje uvedeného v uživatelské příručce. Používejte   

 pouze adaptér AC/DC dodávaný s počítačkou.

•  Používejte pouze kvalitní baterie.

•  Před zapnutím napájení se ujistěte, že žádné předměty nebrzdí provoz válců a kol.

•  Nepracujte s počítačkou pod silným světlem - to by mohlo způsobit nepřesnosti v počítání.

•  Přístroj neumisťujte do prostor s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. To způsobuje probíjení elektrického   

 proudu a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem včetně možného nepřesného počítání.

•  Po dokončení počítání přístroj vypněte.

•  Pokud výrobek není používán po delší dobu, vyjměte adaptér ze zásuvky a vyjměte baterie z výrobku, tím   

 zabráníte jejich vytečení.
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1. Tlačítko Přidat

2. Tlačítko Start

3. Ukazatel vybité baterie

4. Obrazovka

5. Snímač počítání

6. Počítací kolo

1. OVLÁDACÍ PRVKY A SOUČÁSTI
A. SOUČÁSTI PŘÍSTROJE 

 

 

 

 

2. PŘED SPUŠTĚNÍM
Připojte dodaný adaptér k přístroji a zapojte jej do elektické zásuvky.

Při provozu přístroje na baterie, vložte 4 „AA“ baterie a zavřete kryt na baterie. Jednotka je nyní připravena k provozu.

3. PROVOZ
Zapněte počítačku stisknutím přepínače ON/OFF v horní části přístroje. Otevřete ochranný kryt (7) a umístěte vodicí lištu 

(9). Digitální displej (4) se rozsvítí a zobrazí hodnotu „0“. Přístroj je připraven k počítání. Ujistěte se, že jsou bankovky správně 

zarovnány a narovnané. Opatrně zatlačte na podavač (8) a bankovky umístěte dovnitř přístroje mezi podavač a počítací kolo (6).

Česky 

7. Ochranný kryt

8. Výkyvný podavač

9. Vodicí lišta

10. Externí adaptér

11. Kryt baterie
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Po řádném umístění bankovek stiskněte tlačítko START v horní části a spusťte počítání. Množství bankovek se zobrazuje na 

displeji. Chcete-li provést přepočítání, stiskněte tlačítko CLEAR a stiskněte START znovu.

POZNÁMkA: stejnou dávku bankovek doporučujeme přepočítat vícekrát, tím zajistíte přesný výsledek počítání.

FUNKCE PŘIČÍTÁNÍ

 Funkce sčítání vám dovoluje rychle počítat a přidávat více balíčků bankovek. Výsledek sčítání se zobrazí na displeji.

Chcete-li spustit funkci PŘIČÍTÁNÍ:

•  Spočítejte balíček bankovek dle popisu výše.

•  Odstraňte spočítané bankovky.

•  Umístěte nový balíček bankovek, který chcete spočítat, a stiskněte tlačítko ADD. Tato funkce přičte tento 

 druhý balíček bankovek k dříve spočítaným.

•  Maximální počet je 999 bankovek.

4. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

5. VLASTNOSTI
Hmotnost:    450 g (včetně baterií) 

Rozměry:    min. 190 x 102 x 75 mm. 

Rychlost počítání:  až 600 bankovek za minutu (přibližně)

Spočítatelné množství v balíčku:  120 nových bankovek, 100 starých bankovek (přibližně)

Displej:    3 číslice, max. 999

Napájení:    4  alkalické baterie „AA“ nebo externí adaptér AC/DC 220 V / 6 V.

Příkon:    2 W

Životnost baterie:   až 150 000 bankovek nebo více při použití alkalických baterií

7. Záruka
                          Zkontaktujte společnost Safescan pro pomoc: www.safescan.com

Česky 

	  

	  

 
Tento výrobek splňuje základní požadavky a další důležitá ustanovení příslušných evropských 
směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na stránkách www.safescan.com

Je-li to možné zaneste zařízení po používání do recyklačního střediska. Výrobek nevyhazujte do
komunálního odpadu.         
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