Děkujeme Vám, že jste si zakoupili měničku od firmy

jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte
v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co
potřebujete znát k pohodlné a bezpečné obsluze naší
měničky.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován.Při spuštění
přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.
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Bezpečnostní pokyny
Během provozu přístroje vždy dodržujte dále uvedená bezpečnostní opatření. Omezíte tím
možnost vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění. (Práce
s měničkou se řídí Bezpečnostním předpisem ČSN 34 31 08 o zacházení s elektrickým
zařízením pracovníky seznámenými.)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Důkladně si přečtěte všechny pokyny.
Dodržujte upozornění a pokyny uvedené na přístroji.
Před uvedením do provozu by měla teplota přístroje odpovídat teplotě
místnosti.
Měnička je určena do místnosti, v níž neklesá teplota pod + 5°C a nepřevyšuje
+ 40°C. Je určena k zavěšení na zeď. Pozor na hmotnost naplněné měničky,
která může být až 80 kg! Nezapomeňte na vyvážení měničky.
Připojte měničku k síťovému rozvodu o napětí, které je vyznačeno na štítku.
Přístroj je dimenzován jen pro střídavé napětí 230V/50Hz.
Měnička je vybavena trojžilovou přívodní šňůrou a zástrčkou se zemnicí
zdířkou, kterou lze zapojit pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o
bezpečnostní opatření, které by nemělo být zanedbáno. Pokud není síťový
vypínač dobře přístupný, musí být síťová zásuvka umístěna v blízkosti zařízení
a musí být dobře přístupná.
Dbejte na to, aby na síťové šňůře nestál žádný předmět a aby na ni nemohl
nikdo šlápnout, popř. ji vytrhnout.
Nepřetěžujte síťovou zásuvku, vzniká tím možnost nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Nikdy nezasunujte do otvorů měničky žádné předměty. Dbejte na to, abyste do
přístroje nevylili žádnou tekutinu.
Před čištěním měničky ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě. K čištění
nepoužívejte tekutiny. Používejte navlhčený měkký hadřík nebo čistící spreje
bez organických rozpouštědel. Nerozebítrejte měničku. Snížíte tak nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte v ž d y kvalifikovanému
servisnímu pracovníkovi.
Dojde-li k některé z níže uvedených situací, odpojte svoji měničku od
elektrické sítě a požádejte o pomoc o d b o r n ý s e r v i s:
dojde k poškození či roztřepení elektrického přívodu;
do měničky rozlijete nějakou tekutinu;
měnička nepracuje správně, ačkoli ji ovládáte podle návodu;
Dů ležité
1.
2.
3.
4.
5.

Měnička nesmí být vystavována vlhkosti, vysoké teplotě a vibracím.
Nevystavujte měničku přímému působení slunečního záření.
Nestavte na přístroj těžké předměty.
Nedotýkejte se zástrčky vlhkou rukou.
Instalaci nikdy neprovádějte během bouřky.
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Základní informace o měničce

Měnička SM02-2
Přijímá bankovky v hodnotách 50, 100, 200, 500 a 1.000,- Kč, vyplácí 2 typy mincí
v poměru 60% 20,- Kč ku 40% 10,- Kč.

Konstrukce měničky je řešena jako tzv. ocelový trezor
Měnička je uchycena pomocí tzv. ocelového kříže (také lze nazvat jako druhá záda), který
se samostatně montuje na zeď. Přístroj je elektrické zařízení III. třídy připojitelné
pohyblivým přívodem k napájení ze sítě 230 V. Je určen k provozování v normálním
prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51.

Technická specifikace:
Napájecí napětí

230 V 50Hz

Příkon (max.)

22W

Příkon (pohotovostní režim)

7W

Vnitřní napájení rozvodů

12/24 V

Délka elektr.přívodu

cca 3m

Typ snímací hlavy

NV10

Typ hopperů

MK 4

Hmotnost prázdné

45 kg

Hmotnost plné měničky

100 kg

Rozměry

530 x 595 x 325 (Š x V x H)

Bankovky

50, 100, 200, 500, 1.000,- Kč

Vyplácí

1, 2, 5, 10, 20, 50,- Kč mince

Rychlost vyplácení

200 mincí/min.

Doba instalace

cca 20 min
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Základní informace o měničce

Uzamykatelná víka
zásobníků mincí
Signalizace
DOPLNIT 20,- Kč

Signalizace
DOPLNIT 10,- Kč

Vnější displej

Akceptor NV10

Zámek

Miska na mince
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Popis vnitřních částí měničky

Víka
zásobníku mincí

Řídící deska

OBECNÉ
INFORMACE

Mechanická
počitadla

Zásobník
mincí 10,- Kč

Zásobník
mincí 20,- Kč

Schránka na
bankovky

Miska na mince

Osvícení misky na
mince

Hoppery Mk4
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Akceptor NV10
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OBECNÉ
INFORMACE

Příprava měničky pro provoz
1.

Zkontrolujte, zda má Vaše síťová zásuvka, do které chcete měničku zapojit,
napětí, které je vyznačeno na štítku měničky.

2.

Postup při montáži:
-

-

-

otevřete (odemkněte) přední dveře měničky;
vyjměte z měničky postupně hoppery – pravou rukou uchopte a vytáhněte ven prvně
levý hopper a poté hopper umístěný u pravé strany měničky (umístění viz. Rozmístění
ovládacích prvků uvnitř měničky str. 5);
odšroubujte zadní stěnu měničky, tzv. ocelový kříž (5 šrouby na „10“ klíč);
pomocí dodaných 6 hmoždinek a 6 šroubů zavěste ocelový kříž na stěnu (viz.
Doporučená výška pro instalaci měničky str. 7);
na ocelový kříž nasaďte měničku (úchyty v horní části zad měničky);
prošroubujte měničku s ocelovým křížem (5 Vámi odšroubovaných šroubů);
vraťte (nasuňte) hoppery. Jako první vraťte zpět hopper pro vyplácení 20,- Kč (na pravé
straně), poté hopper pro vyplácení 10,- Kč, pozor na konektor hopperu - při umisťování
hopperu na své místo přidržte levou rukou zezadu základnu s konektorem a dotlačte
hopper do původní polohy;
schránku na bankovky umístěte do volného prostoru v levé části měničky obdélníkovým
otvorem ven (umístěna viz. Rozmístění ovládacích prvků uvnitř měničky str.5).

3.

Zapojte elektrický přívod do síťové zásuvky.

4.

Zapněte tlačítko hlavního vypínače měničky do polohy zapnuto.

5.

Zkontrolujte signalizaci na dveřích měničky:

(Umístěno uvnitř měničky na pravé stěně v horní části.)

a) červené kontrolky DOPLNIT blikají;
b) svítí „0“ na displeji;
c) akceptor nesvítí.

6.

Odemkněte víka zásobníků na mince a vyjměte je. Doplňte mince příslušné
hodnoty do zásobníků (viz. Doplnění mincí do zásobníku měničky str. 8).
Po doplnění vložte víka zásobníků mincí zpět a zamkněte je. Klíče uschovejte!
POZOR - nezaměňte víka!
Jednoduché pravidlo – větší zásobník je pro 10,- Kč, menší pro 20,- Kč, nebo z pohledu zepředu
zásobník vlevo je pro 10,- Kč, vpravo pro 20,- Kč.

7.

Zkontrolujte signalizaci na dveřích měničky:
a)
b)

c)
8.

červené kontrolky DOPLNIT dle hranice doplněných mincí do zásobníku
buď krátce blikají nebo nesvítí;
„0“ na venkovním displeji;
svítí akceptor.

Zavřete dveře měničky a uzamkněte. Klíče uschovejte.

K měničce jsou dodávány dvě sady klíčů. Jednu sadu doporučujeme uložit na bezpečné
místo!
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Doporučená výška pro instalaci měničky

538 mm

595 mm

328 mm

850 mm
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MĚNIČKY DO
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UVEDENÍ
MĚNIČKY DO
PROVOZU

Doplnění mincí do zásobníku měničky
1.
2.

Vypněte měničku (hlavním vypínačem).
Odemkněte víko násypky pro danou hodnotu mince (horní plnění)
(viz. Rozmístění vnějších ovládacích prvků str. 4).
Upozornění - víko není opatřeno pantem!

3.

Doplňte mince příslušné hodnoty, minimálně cca 1.000,- Kč, maximálně
5 000 ks 10,- Kč a 4 000ks 20,- Kč.
POZOR na záměnu mincí – 10,- Kč do zásobníku označeného vhazujte pouze 10,Kč,20,- Kč do druhého!

4.

Nasaďte víko na zásobník mincí a víko uzamkněte.
POZOR - nezaměňte víka! Jejich záměna by Vám přinesla při dalším doplňování
mincí problém , kam která hodnota mincí patří. Jednoduché pravidlo – větší
zásobník je pro 10,- Kč, menší pro 20,- Kč, nebo z pohledu zepředu na měničku
zásobník vlevo je pro 10,- Kč, vpravo pro 20,- Kč.
Klíče uschovejte!

5.

Zkontrolujte signalizaci stavu doplnění násypky na mince.
(viz. Světelná signalizace měničky – Signalizace stavu DOPLNIT str. 9)
V této chvíli je měnička připravena k provozu.
Začněte rozměňovat bankovky.
(viz. Jak rozměňovat? str. 11)

Důležité upozornění:
Do měničky doplňujte pouze nepoškozené mince.
POZOR na nasypání nežádoucích předmětů jako např. klíče, tužky,
účtenky!!!
Do každého zásobníku dosypávejte mince s p r á v n é hodnoty!!!
Doporučení:
1x za měsíc zkontrolujte matice na víku zásobníku mincí, zda se nepovolují.

Výběr vložených bankovek
Sami si určete, v jakém intervalu budete vložené bankovky vybírat.
Postup:
1.
Otevřete dveře měničky.
2.
Vypněte měničku (hlavní vypínač).
3.
Vyjměte schránku na bankovky z měničky
(umístěna viz.Rozmístění ovládacích prvků uvnitř měničky str. 5).

4.

5.

6.
7.

Vyberte ze schránky bankovky, přepočítejte je, dle potřeby
porovnejte se stavy na vnitřním displeji a stavem na mechanickém
počitadle.
Dle uvážení vymažte paměť počitadel (viz. str. 14 Mazání paměti počitadel).
Vsuňte schránku na bankovky zpět do vnitřku měničky, schránku
zatlačte k zadní stěně a dobře „usaďte“.
Zavřete dveře měničky a zamkněte je. Klíče uschovejte.
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MĚNIČKY DO
PROVOZU

Světelné signály měničky
Legenda ke stavu kontrolek (LED diod )
Symbol pro stav „kontrolka nesvítí“
Symbol pro stav „kontrolka blikne krátce jednou za 5 sec.“
Symbol pro stav „kontrolka bliká v intervalu 2 sec.“

I. Signalizace DOPLNIT
Kontrolka (LED dioda) DOPLNIT na dveřích měničky dle množství (hladiny ) mincí
signalizuje:
v měničce je dostatečná zásoba mincí,
vše v pořádku
upozorňuje, že v zásobníku mincí poklesla hladina mincí na cca 8.000,Kč
vše v pořádku
zásoba mincí v měničce klesla pod 600,- Kč,
nedostatečná zásoba mincí
V tomto případě Vám měnička nebude rozměňovat bankovky.
(viz. Doplnění mincí do zásobníku měničky str. 8 )

II. Signalizace ALARM
Vše v pořádku
Špatné zacházení s akceptorem:
- došlo k otřesu;
- násilím byla vyjmuta bankovka;
- bankovka je poničená.

Pokud závada není trvalého charakteru, po 5 minutách přestane kontrolka
ALARM blikat. Jedná se pouze o upozornění na nestandardní zacházení.
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UVEDENÍ
MĚNIČKY DO
PROVOZU

Jak rozměňovat?
Postup:
1.

Vložte nepoškozenou bankovku v hodnotách uvedených na měničce do
akceptoru lícní stranou (obrázky) nahoru.

2.

Akceptor vtáhne bankovku, přečte její hodnotu, kterou zobrazí na displeji
měničky.
Akceptor zhasne.
Mince padají do misky na mince, na displeji se průběžně odečítá vyplacená
částka.
Akceptor se rozsvítí.
Vyberte mince z misky na mince.
Po správném dokončení operace je na displeji zobrazena 0.
V této chvíli můžete rozměňovat další bankovku.

( viz. nálepka Návod vkládání bankovek na měničce).

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Signalizace závad a jejich odstraňování
Bankovky nelze vložit
-

není zapnutá

= ZAPNĚTE MĚNIČKU,
(viz. .Příprava měničky pro provoz str. 6),

-

nebo zkontrolujte, zda je

v pořádku přívodní šňůra;
měnička nemá peníze (bliká kontrolka DOPLNIT10,- Kč a akceptor nesvítí)
= DOPLŇ MINCE
( viz. Doplnění mincí do zásobníku str. 8);

-

Poznámka:

je ucpaný zásobník na mince
= zkontrolujte, zda se mince sesypaly do hopperu;
akceptor nefunguje správně
= zkontrolujte, zda není ucpán cizím předmětem (účtenka,
znehodnocená bankovka,…);
- Pokud dojdou 10,- Kč v zásobníku, měnička nefunguje.
- Pokud je prázdný zásobník pro 20,- Kč, měnička funguje standardně jako
jednohooperová měnička a vyplácí pouze 10,- Kč.

Bankovky nejsou akceptovány
-

bankovka není vložena dle návodu ( opačně);
bankovka je silně poničená (natržená, pomačkaná, ušpiněná, ….);
vkládáte bankovku jiné hodnoty nebo měny, než je na měničce vyznačená;
akceptor je znečistěný.

Pokud nenastala ani jedna z uvedených možností, obraťte se na servisní středisko.
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MĚNIČKY DO
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Světelné signály měničky

místěna na vnitřní části dveří v levém horním rohu.

LCD displej

-

zobrazuje informace o činnosti měničky
(viz. Co lze vyčíst z LCD displeje str. 12,13).

1. - 3. tlačítko

-

slouží k vymazání krátkodobé elektroniky
(viz. Mazání počitadel str. 14).

4. tlačítko

-

tzv. „1000“, nebo také zvané 6. bankovka,
slouží k vyprázdnění nebo kontrole obsahu zásobníku
mincí. Po každém stisknutí tlačítka měnička vyplatí
1.000,-Kč, aniž musíte vložit bankovku v hodnotě 1.000,Kč. Sami si volíte, zda částku chcete vyplatit v 10 nebo
20,- Kč.

Vyprázdnění hopperu nebo vyplácení 1.000,- Kč pomocí 4. tlačítka
Postup:
1. Otevřete měničku.
2. Na řídící desce stiskněte 4.tlačítko tak dlouho, dokud se nezobrazí text nabízející
volbu vyplácení 10 nebo 20,- Kč.

3. Vyplácení 10,- Kč potvrďte 1. tlačítkem, 20,- Kč 3. tlačítkem.
- Pokud zvolíte vyplácení 1.000,- Kč ve 20,- Kč a zásoba mincí v hopperu
dojde, měnička automaticky doplatí částku v 10,- Kč.
- Pokud zvolíte vyplácení v 10,- Kč a dojdou 10,- Kč mince, měnička se
zadluží a přestane vyplácet i v případě, že je zásoba 20,- Kč dostatečná.
Poznámka: Vyprazdňovat hopper nebo vyplácet vložené bankovky lze pouze po 1.000,- Kč!

11

MěničkA SM02/ 2H

UVEDENÍ
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Doplnění mincí do zásobníku měničky
Díky této řídící desce jste informováni o všech operacích, které byly v daném
časovém úseku, tzv. výchozím a aktuálním času, v měničce provedeny. V pravidelných
intervalech vypisuje displej sám přehled činnosti měničky. Stačí jen otevřít dvířka
měničky a z displeje řídící desky elektroniky např. vyčtete:
I. „Logo“ firmy a číslo verze programu
Logo firmy a číslo verze programu se zobrazuje pouze
při zapnutí měničky hlavním vypínačem.
Hlavní vypínač je umístěn uvnitř měničky na pravé straně vedle
zásobníku mincí.

II. Výčetka bankovek

Na displeji se zobrazuje počet vložených
bankovech v časovém rozmezí
od posledního vymazání krátkodobé elektroniky

VÝCHOZÍ ČAS str. 13)

(viz.

do „této chvíle“ (viz. AKTUÁLNÍ ČAS str. 13)
Informace o mazání krátkodobé elektroniky získáte na
str. 14.

Tento údaj zobrazuje počet stisknutí 4. tlačítka, tzv.
„1000“.
Zde získáte informace o celkové vyplacené částce
od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU)
do „této chvíle“ (tzv. AKTUALNÍHO ČASU).
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III. Časové údaje

UVEDENÍ
MĚNIČKY DO
PROVOZU

Doplnění mincí do zásobníku měničky
Tzv. VÝCHOZÍ ČAS
uloží se do paměti
předchozích údajů.

v okamžiku

vymazání

SEC = STŘEDOEVROPSKÝ ČAS

Tzv. AKTUÁLNÍ ČAS
Čas, ke kterému byly v měničce zaznamenány
veškeré údaje, tedy do chvíle, kdy čtete dané údaje
z displeje.
Mazání paměti počitadel

K tomuto úkonu jsou určena 3 tlačítka v pravé části řídící desky měničky
(viz. nákres Řídící deska elektroniky str.11)

Postup:
na displeji čtete

1. Stiskněte v pořadí 1. tlačítko
Jestli chcete počitadla vymazat, stiskněte do 3
sec. 2. tlačítko.
Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko
nestisknete, vrátí se program automaticky do
základního menu.
2.

Stiskněte 2. tlačítko

na displeji čtete

Opravdu chcete smazat počitadla, stiskněte do 3
sec. 3. tlačítko.
Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete,
vrátí se program automaticky do základního menu.
3. Stiskněte 3. tlačítko

na displeji čtete

Počitadla jsou vynulována.

V této chvíli dojde ke změně v tzv. VÝCHOZÍM ČASU. Vymaže se
automaticky původní VÝCHOZÍ ČAS a dojde k zaznamenání času, kdy jste
počitadla vymazali. Do dalšího mazání paměti počitadel bude tento čas uváděn jako
VÝCHOZÍ ČAS tzn. „od“.
(viz. str. 13 Co lze vyčíst z LCD displeje?)

Počitadla doporučujeme vymazávat v případě, že není měnička zadlužena. Pokud
tomu tak je, prvně ji oddlužte a teprve potom vymažte krátkodobou elektroniku.
(Viz. str. 14 Oddlužení měničky).
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MěničkA SM02/ 2H

OBSLUHA
DALŠÍCH FUNKCÍ

Oddlužení měničky
Měnička se může zadlužit:

- v zásobníku nebyla dostatečná zásoba mincí;
- došlo k zaseknutí mincí v hopperu.

I. Nejsou mince v zásobníku
Na venkovním sedmisegmentovém displeji se střídavě rozsvěcuje dlužná částka
a na dveřích měničky bliká v intervalu 2 sec. kontrolka DOPLNIT.
Postup:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Odemkněte a otevřete přední dveře měničky.
Vypněte měničku hlavním vypínačem umístěným uvnitř měničky na pravé straně.
Odemkněte víko zásobníku mincí a doplňte mince. (viz. str. 8 Doplnění mincí do zásobníku
…). Věnujte pozornost typu mincí a tomu, aby do zásobníku nebyly vsypány
s mincemi i nežádoucí předměty, smetí apod.
Zapněte měničku hlavním vypínačem. Na vnitřním LCD displeji se zobrazí:
- logo firmy
- číslo verze programu
- v tzv. „ smyčce“ budou probíhat údaje z krátkodobé elektroniky
N e p r o d l e n ě zavřete přední dveře měničky a uzamkněte je.
Měnička sama doplatí dlužnou částku.
Pokud je vše v pořádku, na venkovním displeji svítí 0, dle stavu mincí
v zásobníku kontrolka DOPLNIT buď nesvítí, nebo blikne krátce jednou za 5
sec., svítí akceptor.
Měnička je připravena k proměňování bankovek.

II. Jsou zaseknuté mince v hopperu

Na venkovním sedmisegmentovém displeji se střídavě rozsvěcuje dlužná částka,
dle hladiny mincí v zásobníku buď kontrolka DOPLNIT nesvítí, nebo blikne krátce
jednou za 5 sec.

Postup:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Odemkněte a otevřete přední dveře měničky.
Vypněte měničku hlavním vypínačem umístěným uvnitř měničky na pravé
straně.
Zjistěte, jak vysoká je hladina mincí. Pokud jsou mince pouze v hopperu, je vše
v pořádku. Pokud jsou mince i v zásobníku mincí, je nutné zásobník ručně
vybrat. V opačném případě nepůjde vyjmout hopper.
Hopper vyjměte a vysuňte směrem ven. (viz. Popis vnitřních částí str. 5).
Jemným „nadhazováním“ hopperu se pokuste mince uvolnit.
Zasuňte hopper zpět do měničky, řádně dotlačte do konektoru. Nepoužívejte
násilí!
Dále pokračujte dle „Nejsou mince v zásobníku mincí“ bod 4. – 8.

8.
V případě, že dlužná částka nebyla vyplacena, nebo se na venkovním displeji zobrazí
„PORUCHA“, vypněte měničku hlavním vypínačem a volejte servisního technika!
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MěničkA SM02/ 2H

ZÁRUKA A RUČENÍ

Záruka a ručení
Záruční doba:
24 měsíců od data nákupu
1.

Reklamaci je nutno vznést písemně nebo faxem ihned po zjištění závady,
nejpozději však do 8 kalendářních dnů od zjištění závady. V případě prodlevy
oznámení reklamace nebude Vaše reklamace uznána.

2.

Pokud se měničku v záruční lhůtě pokusila opravit neoprávněná osoba, je každá
reklamace vyloučena. Oprávněnou osobou je jen servisní pracovník MOD
elektronik.

3.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
-

nesprávnou nebo neodpovídající údržbou;
součástmi, softwarem nebo doplňky nedodanými firmou MOD
elektronik;
provozováním v neodpovídajících provozních podmínkách uvedených
pro daný výrobek;
nesprávnou přípravou místa pro měničku nebo její špatnou údržbou.

4.

Jiří Modrák - MOD elektronik, dále jen MOD elektronik, Vám jako koncovému
uživateli zaručuje, že měnička SM 02 a její doplňky budou bez závad materiálu a
provedení od data nákupu po celou záruční dobu. Ručí za to však pouze v případě,
že budou dodrženy všechny podmínky pro správnou instalaci a obsluhu uvedené
v této Uživatelské příručce.

5.

MOD elektronik Vám zaručuje, že software měničky SM 02 bude bez závad
materiálu a provedení vykonávat své naprogramované funkce od data nákupu po
celou záruční dobu za předpokladu správné instalace a používání měničky. Pokud
obdrží MOD elektronik oznámení o takových závadách v průběhu záruční doby,
vymění nosiče se softwarem, který nevykonává své naprogramované funkce kvůli
vzniklým závadám.

6.

MOD elektronik se zavazuje opravit nebo vyměnit vadný výrobek do 7
kalendářních dnů od oznámení závady. Měnička může obsahovat opravené nebo
přepracované součásti ekvivalentní, co do použití, součástím novým.

7.

MOD elektronik v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo za
přímé, speciální, náhodné, následné (včetně ušlého zisku) nebo jiné škody vzniklé
např. občanskoprávním deliktem apod.
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MěničkA SM02/ 2H

ZÁRUKA A RUČENÍ

Záruka a ručení

1.

Uschovejte si náhradní klíče odděleně od klíčů originálních.

2.

Zvolte si dle vašich potřeb interval pro pravidelné smazávání údajů v krátkodobé
elektronice (viz. Mazání paměti počitadel str. 14).
Počitadla je nutné vymazat nejpozději po 65.000 ks proměněných bankovek.

3.

V případě, že si budete chtít informace z paměti počitadel tisknout pomocí vhodné
tiskárny, kontaktujte nás na adrese Jiří Modrák - MOD elektronik, Budovatelů 1490,
592 31 Nové Město na Moravě, tel./fax 566 617 413. Bezplatně Vám zašleme nový kryt
k řídící desce včetně kabeláže.

4.

Při doplňování mincí do měničky dbejte na to, aby se mezi mincemi nevyskytovala
nečistota, popř. nežádoucí předměty (prach, účtenky, klíče od měničky, , …)

5.

K bezproblémovému chodu měničky je třeba dělat průběžnou údržbu. Nezapomeňte na
vhodné umístění měničky.
(viz. Bezpečnostní pokyny str. 2, Příprava měničky pro provoz str. 6, Doporučená
výška pro instalaci měničky str.7).

6.

Po výměně cca 10.000.000,-Kč je třeba vyčistit hopper včetně optiky a akceptor.
Údržbu těchto dílů svěřte servisnímu technikovi. Pokud tuto možnost nemáte, obraťte se
na naši firmu, rádi Vám vyjdeme vstříc.

7.

Uživatelskou příručku dejte k dispozici obsluze měničky, v žádném případě ji
nevyhazujte.

8.

1x za měsíc zkontrolujte matice na víku zásobníku mincí, zda se nepovolují.

Výrobce:

MOD elektronik, s.r.o.
Budovatelů 1490
592 31 Nové Město na Moravě
tel/fax: +420 566 617 413
mobil: +420 602 511 708
e-mail: firma@mod-elektro.cz
http://www.modelektronik.com
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. 4
Prohlášení o shodě vydává výrobce:

MOD elektronik, s.r.o.
Budovatelů 1490
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 115 09 571
DIČ: 351 - 6404271973

Na výrobek:

Měnička SM02-2H

Popis a určení výrobku:
Výrobek je ocelový trezor o rozměrech 538 x 595 x 328 mm a hmotnosti 45 kg (prázdný);
uvnitř jsou 2 zásobníky na kovové mince, schránka na bankovky a elektronický akceptor na bankovky.
Výrobek se připojuje k napájecímu napětí 230 V/50 Hz, max. příkon je 22 W.
Výrobek je určen k výměně papírových bankovek hodnoty 50, 100, 500 a 1.000,- Kč (dle
ladění akceptoru) na kovové mince hodnoty 10 a 20,- Kč.
Údaje o použitém způsobu posouzení shody:

- postupem stanoveným v § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění
zákona č. 71/2000 Sb.

Technické předpisy, harmonizované a ostatní české technické normy použité při posouzení
shody:
-

nařízení vlády ČR č. 168/1997 Sb. (§ 3 odst. 1);
nařízení vlády ČR č. 169/1997 Sb. (§ 4 odst. 2);
ČSN EN 60950/2000; ČSN EN 55022/1996; ČSN EN 61000-4-2/1997;
ČSN EN 61000-4-3/1997; ČSN EN 61000-4-4/1997; ČSN EN 61000-4-5/1997;
ČSN EN 61000-4-6/1997; ČSN EN 61000-4-11/1996.

Údaje o akreditované osobě, která provedla zkoušky:
-

Středisko zkoušení techniky VTÚPV – akreditovaná zkušební laboratoř č.1103,
Víta Nejedlého 691, 682 03 Vyškov.

Uvedená akreditovaná osoba vydala na výrobek protokoly o zkouškách č.:
- 730-818/2000 z 1.11.2000, 730-824/2000 z 31.10.2000, 740-298/2000 z 9.2.2001.
Potvrzení výrobce:
Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti výrobku uvedeného v tomto prohlášení splňují
základní požadavky NV ČR č. 169/1997 Sb. a požadavky uvedených českých technických norem.
Dále výrobce potvrzuje, že výše uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a výrobcem
určeného použití bezpečný a že přijal opatření pro zabezpečení shody všech výrobků uváděných
na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených NV ČR.

V Novém Městě na Moravě
8. ledna 2003

……………………………….
Jméno odpovědné osoby výrobce,
podpis, razítko

