ماشین های اداری
تجهیزات فروشگاهی
توزین

راهنما و مشخصات دستگاه تست اسکناس و ارز پروتون D106
ویژگیهای دستگاه تست ارز پروتون D106

ارزهای قابل تشخیص

دستگاه تست ارز پروتون دستگاه جدیدی است که توانایی

ردیف

نماد

نام ارز

شناسایی ارزهای مختلف را دارد .این دستگاه با استفاده از

1

USD

دالر آمریکا

تکنولوژی های پیشرفته ،خیال شما را از بابت ارزهای

2

EUR

یورو

دریافتی راحت خواهد کرد .استفاده از این دستگاه بسیار

3

JPY

ین ژاپن

ساده و در عین حال بسیار دقیق است.

4

CAd

دالر کانادا

5

68P

پند انگلیس

6

AED

درهم امارات

راهنمای محصول
 .1کلید " : "Cاین کلید دو کاربرد دارد:
الف :انتخاب نوع ارز  :با دوبار فشار دادن این کلید ،میتوانید
به ارز دیگر انتقال پیدا کنید.
ب :ریست ارزهای تست شده  :با یک بار فشار دادن این کلید،
ارزهای تست شده قبلی ریست خواهند شد.
 .2کلید " : "Mاز این کلید برای گزارش گیری از ارزهای محاسبه
شده و همچنین تغییر جهت ارزهای تست شده استفاده میشود:
الف :در صورت فشار دادن این کلید بعد از تست ارز ،قادر
خواهید بود جزئیات ارزهای گذرانده شده از این دستگاه را
مشاهده کنید.
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ب :درصورتی که این کلید برای مدت  2ثانیه نگه دارید،
جهت خروجی ارز ،تغییر خواهد کرد.
 .3صفحه نمایش
 .4محل ورود ارز
 .5محل اتصال به کامپیوتر
 .6محل اتصال منبع تغذیه
 .7کلید روشن و خاموش دستگاه
 .8محل خروج ارز( در صورت انتخاب)
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صفحه نمایش
صفحه نمایش این دستگاه از  4بخش تشکیل شده است:
 .1این قسمت مجموع ارز تست شده را نمایش
میدهد.

 .2در این قسمت نوع ارز مشخص میشود.
 .3تعداد ارزهای تست شده را نمایش میدهد.
 .4محل نمایش خطاهای تشخیص داده شده

نحوه استفاده از دستگاه
 .1به وسیله آداپتور موجود در بسته بندی دستگاه،
دستگاه تست ارز را به برق متصل کنید.

شکل دقت کنید .این دستگاه ارزها را تنها در یک
جهت (آنچه در شکل میبینید) شناسایی میکند.

 .2دستگاه را روشن دهید.
 5 .3ثانیه صبر کنید تا دستگاه به حالت آماده به
کار درآید.
 .4نوع ارز را به وسیله دوبار فشار دادن کلید ""C
انتخاب کنید.
 .5در صورت نمایش اعادی غیر از صفر در دستگاه
کلید " "Cرا یک بار فشار دهید.
 .6جهت خروجی دستگاه را (درصورت تمایل ) با 2
ثانیه نگه داشتن کلید " "Mمشخص کنید.

 .8در انتها میتوانید با فشار دادن کلید ""M
جزئیات ارزهای تست شده را مشاهده کنید.

 .7ارز را به صورتی که در شکل نمایش داده شده
است در دستگاه قرار دهید .به جهت اعداد ارز در
برای اطالع بیشتر از نحوه عملکرد و فیلم کامل از دستگاه

خطاهای احتمالی
نماد

نوع خطا
عدم صحت ظاهر ارز
عدم صحت کیفیت کاغذ ارز
عدم صحت کیفیت مغناطیسی ارز
ارز را در جهت ناصحیح قرار داده اید.
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تست ارز پروتون  D106به سایت شرکت سپهر البرز
مراجعه فرمایید.

