
** ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ “RBS MERCATO NET” ** 

Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. 

 

Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [�] ή [�] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή 

να διορθώσετε.  

1. CALIBRATION BATTERY 

2. POWER SAVE MODE 

Οθόνη Ενέργειες 
 

Με τη χρήση των πλήκτρων [�] ή [�] επιλέγετε: 

 

 

 

Κατά την λειτουργία αυτή, η μηχανή είναι ρυθμισμένη, σε 5 δευτερόλεπτα 

μετά την έκδοση της κάθε απόδειξης,  να μεταπίπτει σε κατάσταση χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας, γεγονός που επισημαίνεται και στην οθόνη της 

μηχανής με το μήνυμα “ΑΝΑΜΟΝΗ”. 

Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου η μηχανή επανέρχεται στην κανονική 

λειτουργία. 

Κατά την λειτουργία σε αυτή την επιλογή, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, 

να επιλέξει, μεταξύ της μισής και της μιας ώρας, ούτως ώστε η μηχανή μετά 

την έκδοση της τελευταίας απόδειξης και εφόσον δεν έχει ακολουθήσει 

άλλη, να κλείνει εντελώς, προκειμένου να μην εξαντληθεί η μπαταρία, στην 

περίπτωση που ο χρήστης παρέλειψε να την κλείσει μετά το πέρας της 

εργασίας.   

Στην λειτουργία με επιλογή “SLEEP”, η μηχανή είναι σε θέση να εκδώσει 

περισσότερες από 600 αποδείξεις των 25 γραμμών στην διάρκεια 16 

συνεχόμενων ή διακεκομμένων ωρών λειτουργίας. 

 

 

 

 

Κατά την λειτουργία αυτή ( ΕΝΕΡΓΟ ΝΑΙ ) η ταμειακή μηχανή είναι 

ρυθμισμένη , σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση της κάθε απόδειξης 

(μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη από 5 sec … ) να κλείνει εντελώς.  

Με το απλό πάτημα του ON/OFF η μηχανή άμεσα επανέρχεται στη 

λειτουργία “ΠΩΛΗΣΕΙΣ”και η οθόνη δείχνει “00:00”. 

Στην λειτουργία με επιλογή “POWER DOWN” η μηχανή είναι σε θέση να 

εκδώσει περισσότερες από 900 αποδείξεις των 25 γραμμών στην διάρκεια 

μιας περίπου εβδομάδας. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, το μήνυμα “φορτίστε μπαταρία”, εμφανίζεται έγκαιρα, μετά την έκδοση περίπου 

300 αποδείξεων σε οκτάωρη λειτουργία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της 

μηχανής κατά την διάρκεια της τρέχουσας ημέρας. Παρόλα ταύτα και μετά την εμφάνιση αυτού του 

μηνύματος  υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης επιπλέον 300 αποδείξεων και για ένα ακόμα οκτάωρο. 

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροβιότερη λειτουργία της μπαταρίας, αλλά και η υψηλή της 

απόδοση, είναι σκόπιμο, ανεξάρτητα από την δυνατότητα που παρέχεται για πολυήμερη αυτόνομη 

λειτουργία, να επιδιώκεται η καθημερινή πλήρης φόρτισή της, γεγονός που απαιτεί χρονική διάρκεια, σε 

διαδικασία φόρτισης, περίπου 3,5 ωρών.    

>ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

     <SLEEP> 

        

   <POWER DOWN> 

        

   >SET OFF ECR 

        

   TIME TO CLOSE 

<30min> 

ΕΝΕΡΓΟ ? 

  (ΝΑΙ)     ΟΧΙ 


