Návod na použitie zákazníckeho displeja OBERON
Ďakujeme vám za zakúpenie zákazníckeho displeja OBERON. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto
návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a prevádzky zariadenia, preto si návod starostlivo
prečítajte a uschovajte.
1. Bezpečnosť
 Zákaznícky displej OBERON je určený na použitie vo vnútornom prostredí na určený účel.
 Zariadenie je nutné chrániť pred pôsobením organických roztokov, rozpúšťadiel, korozívnych látok, vody a poveternostných
vplyvov.
 Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Držte ho mimo dosah detí a do zariadenia
nezasahujte. Zásahom do zariadenia strácate záruku.
 Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.
2. Predstavenie zariadenia
 Zákaznícky displej OBERON je hardvérové zariadenie, ktoré sa používa v prepojení s modulom Pokladnica OBERON na
informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby.
 Vyznačuje sa elegantným dizajnom a zároveň vysokou úžitkovosťou a všestrannosťou nasadenia.
 Displej zobrazuje 40 znakov v dvoch riadkoch veľkým, vysoko svietivým písmom s podporou diakritiky.
 Panel s displejom je možné natáčať a naklápať na zaistenie optimálneho uhla pre čítanie.
 Skladaním komponentov stojana možno dosiahnuť tri rôzne výškové konfigurácie displeja.
 Zákaznícky displej sa napája z počítača pomocou USB rozhrania.
Obsah balenia: zákaznícky displej OBERON, stĺpik (tri kusy), podstavec, návod na použitie (na stiahnutie).
3. Technická špecifikácia:
Spôsob pripojenia (rozhranie)
Displej
Veľkosť displeja
Svetlosť
Typ písma
Veľkosť znakov
Veľkosť bodu
Náklon panela
Natáčanie panela
Napájanie
Teplota
Vlhkosť vzduchu
Farba
Rozmery

Hmotnosť (balenie)

USB
STN LCD (modrá farba pozadia a biela farba textu)
40 znakov (2 riadky x 20 znakov)
300 cd/m2
8 x 16 bodová matica
15,68 (výška) x 7,84 (šírka) mm
0,93 x 0,93 mm
0° - 45°
360°
z PC pomocou USB rozhrania
prevádzka: 10 °C - 40 °C, skladovanie: -10 °C - 50 °C
prevádzka, skladovanie: 0 % - 90 % (bez kondenzácie)
čierna
panel: 224 x 85 x 40 mm (šírka x výška x hĺbka), stĺpik (dva kusy): výška 140
mm, priemer 34,5 mm, podstavec: 169,5 × 98,5 × 39 mm (šírka x výška x
hĺbka)
1 000 g

4. Inštalácia
 V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár
Zariadenie.
 Zadajte názov a vyberte typ zariadenia Zákaznícky displej a príslušný model. Zadajte ostatné údaje.
 Pomocou tlačidla Nastaviť zariadenie otvorte formulár Zákaznícky displej. Nastavte komunikačný port, do ktorého je zariadenie
pripojené. Ak je displej správne nastavený, zobrazí sa na ňom informácia o pripojenom porte a aktuálny dátum a čas. Následne
môžete vyplniť Text displeja po predaji (riadok 1 a 2).
 Inštalácia zákazníckeho displeja je ukončená.
5. Starostlivosť a údržba
 Zariadenie ošetrujte mäkkou handričkou.
 Skladovacia teplota zariadenia je -10 °C až 50 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.
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6. Likvidácia zariadenia
 Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC Zaobchádzanie
s použitým elektrickým a elektronickým zariadením. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte
miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre
zaobchádzanie s odpadmi.
Výrobca: WODE INDUSTRY Co., Ltd., 3rd Floor, No. 40 Building, GangBei South, LongCheng Street, LongGang district, SZ, Čína
Dovozca do SR/predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk
Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk
Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníkovi OBERON v príslušnej sekcii a na webovej
stránke https://exalogic.sk/.
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