Technický list
na pokladní místa modelů
KM10BG
a
KM10B

5. Bezpečnostní pokyny
Kostra pokladního místa musí být patřičně uzemněna
(zemnící šroub je ve spodní části stojanu).
UPOZORNĚNÍ: ZAPÍNAT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ POKLADNÍHO MÍSTA
BEZ UZEMNĚNÍ A PŘEMÍSŤOVAT POKLADNÍ MÍSTO, KTERÉ JE POD NAPĚTÍM, JE
VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO!
6. Záruky výrobce.
Záruční lhůta použití výrobků – 24 měsíců při dodržení podmínek přepravy, uskladnění,,
instalace a použití.
Dopravovat jakýmkoli druhem dopravy podle směrnic pro přepravu platných pro příslušný
druh dopravy.

7. Příjmový doklad

Typ pokladního terminálu:
1. Kompletnost:

1. Stůl na vykládání zboží
2. Malý stojan
3. Velký stojan
4. Přední panel
5. Pracovní deska

6. Malá podpěra (plastová)
7. Velká podpěra (plastová)
8. Spojovací materiál (konzola-3ks,
šroub М6х30-4ks, matice М6-4ks,
podložka 6-4ks, samořez-24ks)

2.Rozměry pokladních míst KM10B(BG) a KM10B(BG).160
Typ
КМ10B
КМ10BG
КМ10B.160
КМ10BG.160

Délka,
mm
1400
1400
1600
1600

Šířka
stolu,mm
510
510
510
510

Rozměry
prac.desky
450х530
450х530
450х530
450х530

Výška,
mm
860
860
860
860

3. Montážní pokyny.
- Odstraňte obalový materiál (dodává se ve dvou balicích).
- Postavte stojany do plastových základů a pomocí samořezných šroubů upevněte mezi ně přední panel.
(konstrukce umožňuje provádět montáž pokladního místa jak v levém, tak i v pravém provedení
při stejné kompletaci).
- Instalujte stůl na vykládání zboží a připevněte ho na stojany samořeznými šrouby.
- Instalujte pracovní desku na velký stojan a připevněte ji za pomocí spojovacího materiálu M6.
- Pomocí upevňovacích konzolí a samořezů zafixovat stojany na podlaze.
4. Pokyny použití.
Výrobky používejte v uzavřených místnostech při minimální teplotě prostředí 00 a relativní
vlhkosti vzduchu od 45 do 70 %.
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Výrobce: ZAO "KC-Оktjabr"
156019 město Kostroma, ul. Meliorativnaja, 6
tel./fax: (4942) 41-10-51, tel. 41-11-61
е-mail: nech@ks.kmtn.ru
8. Údaje o prodeji zařízení
(vyplňuje prodávající organizace)
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(podpis zástupce organizace, která pokladní terminál prodala)

.
(název organizace, která pokladní terminál prodala)

