
CCE 1700 NEO 
Návod na použitie

Vážení zákazníci,

Ako doplnok k Vašej novej testovačke bankoviek CCE 1700 NEO nájdete nižšie uvedenú príručku pre obsluhu nového testovacieho 
zariadenia.

     Manuály vo viacerých jazykoch môžete nájsť a stiahnuť z nasledujúcej internetovej stránky : 
www.cce.gmbh/service/manuals. 

Prehľad produktu:

Predná časť: Zadná a spodná časť:

1. Vydávanie prijatých bankoviek z prednej strany
2. Vydávanie prijatých bankoviek na zadnej strane
3. Zobrazenie: Počet prijatých bankoviek
4. Zobrazenie: Hodnota prijatých bankoviek
5. Mena: Lokálna mena
6. Mena: EUR
7. Tlačidlo DIR/CLR: Krátke stlačenie: Vymazanie

hodnoty, Dlhé stlačenie: Zmena smeru výstupu
8. Tlačidlo ON/OFF: Zapnutie/Vypnutie

9. Tlačidlo ADD/DEN: Dlhé stlačenie: Zmeny medzi
pridaním a zobrazením prijatých bankoviek

10. Zbierka bankoviek / všeobecný smer vydávania
zamietnutých bankoviek

1. Priestor pre batériu: pripojenie pre voliteľnú batériu
2. Priestor pre batériu: Slot na kartu SD pre aktualizáciu

softwaru a a výmenu meny
3. Štítok s výrobným číslom
4. Mini - USB port pre pripojenie k PC
5. Pripojenie napájacieho zdroja (12 V DC / 1 A)

Uvedenie do prevádzky: 

 Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky
 Pripojte adaptér k CCE 1700 NEO, ak sa zariadenie nezapne automaticky stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy.

 Vložte bankovky, ktoré chcete otestovať do zariadenia
 Banvkovky prejdu testovačku a skontrolujú sa, akceptované sa vysúvajú buď na prednú alebo zadnú stranu podľa nastavenia.

 Nepravé bankovky sa zvyčajve vysúvajú na zadnú stranu a výstražný tón nás informuje o nepravosti bankovky

Čistenie snímačov
Bankovky a usadzujúci prach spôsobujú usadeniny pred senzormi zariadenia. Vedie to k zvýšenému neuznávaniu pravých bankoviek. 
Snímače zariadenia CCE 1700 NEO čistite v pravidelných intervaloch. Pri čistení zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Uchopte 
vstupný zásobník zariadenia a zdvihnite ho nahor. S mäkkou kefou a čistiačou handričkou na okuliare môžete odstrániť usadeniny zo 
snímačov, ako aj z bankoviek. Prípadne si môžete objednať špeciálne čistiace karty a sprej na stlačený vzduch pre profesionálne čistenie.

http://www.cce.gmbh/service/manuals
http://www.cce.gmbh/



