
Technický list 

na pokladní boxy modelu KM20BT 
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                    2. Rozměry pokladních míst 
 

 

 

 

 

 

      Obr. 1. Obrysové rozměry  KM20BT           Obr. 2 Varianty montáže pokladního boxu. 
Typ Délka  L, mm А, mm В, mm 

KM20BT.180 1800 570 450 

    

          Tabulka k obr. 1 a  2 
3. Postup montáže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto2                                                        Foto3                                                         Foto4 
- Odstraňte obalový materiál (výrobek se dodává ve dvou krabicích). 
- Postavte stojany 3 do plastových podpěr 6 a pomocí samořezů upevněte mezí ně přední panel 5.   
- Na rovnou a čistou plochu položte rovný stůl a skluz a to lícní stranou dolů  (Foto 3) a to dle požadovaného 

Provedení pokladního místa ( Obr. 2 ). Konstrukce umožňuje provádět montáž pokladního místa jak v levém 
tak i v pravém provedení při použití  jednoho shodného kompletu vybavení. (Na fotografii uvedeno pokladní 
místo v pravém provedení). 

- Upevněte prostřední Čelo 7. a to s pomocí šroubů M6x30 a lícovou vložku 8. , stáhnout přiléhající konzoly  

skluzu a stolu s pomocí šroubů M6x40,ale tyto neutahovat až dokonce. 

- Dosáhněte správného sesazení a kontaktu lícových povrchů stolu skluzu a součásti 7.a 8.a utáhnete napevno  

   všechny spojovací prvky. 
- Upevněte obě spojky 9.a lištu 10. na rámu s pomocí šroubů M6x16 a to tak, jak je to uvedeno na Foto 3 
- Upevněte samořeznými šrouby panel pultu uprostřed stolu a připojte k pultu zásuvky od bubnového motoru 
   a řídícího pedálu. 
- Otočte smontovaný stůl a upevněte jej na podpěrných nohách s pomocí samořezných šroubů (Foto 4). 
- Upevněte  pracovní desku 4.na podstavci s pomocí šroubů М6х30. 
- S pomocí konzolí 11.a samořezných šroubů zafixujte opěrné nohy na podlaze. 
- Proveďte uzemnění tělesa pokladního místa, připojte elektrické napájení k napájecímu místu a zkontrolujte  
  činnost dopravníku ve všech režimech. 

4. Očištění dopravníkového pásu od případných nečistot 

K čištění dopravníkového pásu od mechanických nečistot je namontován čistící zásobník, který se nachází pod výklopným 

krytem uprostřed pokladního stol. Tento zásobník je bezpodmínečně nutné každý týden čistit. 

Před prvním zapojením dopravníku se přesvědčte, že je tento zásobník správně ustaven a upevněn. 

1. Základní kompletace: 
1. Stůl dopravníku     1ks  
2. Zásobník                1ks 
3. Velký stojan          2 ks 
4. Pracovní deska      1 ks 

5. Přední panel          1 ks 

6. Velká podpěra 
     (plastová)             2 ks 

7. Čelo prostřední     1 ks 

8. Vložka lícová       1 ks 

  9. Spojka                            2 ks 

10. Lišta                               1  ks 

11. Řídící pult  

       na panelu                      1 ks 
12. Ovládací pedál              1 ks 
13. Spojovací materiál  (konzola - 4ks, 
  šroub М6х30 - 8ks, matice М6 -  36ks, 
  podložka 6 – 36ks., samořez – 36ks, 
 šroub М6х16 – 20ks, šroub М6х40 - 8ks) 

  Dodatečně lze dodávat příslušenství : ochrana skeneru, oddělovač    

zboží v zásobníku, pokladní branka, poličky stojanů,  
zásuvka na peníze a další doplňky. 

5. Natažení , výměna dopravníkového pásu 

5.1. Pro případné natažení dopravníkového pásu je nutné: 

- odpojit elektrické napájení řídícího pultu, 

- povolit a opatrně sejmou z pod stolu dopravníku panel řídícího pultu, 

- uvolnit silový kabel jdoucí od řídícího pultu k bubnu, 

- sejmout plastový čelní díl stolu dopravníku a demontovat spojku (tato je upevněna dole z čela  

  Dopravníku a to s pomocí samořezných šroubů), 
- odšroubujte 2 šrouby М6, fixujících zezdola rám dopravníku k rámu stolu, 
- vytáhnout dopravník ze stolu na takovou vzdálenost, která je potřebná pro  přístup k natahovacím šroubům, 
- provést natažení pásu a to rovnoměrným otáčením natahovacích šroubů, 
- montáž provést v obráceném pořadí. 
5.2. Pro výměnu dopravníkového pásu je nutné: 
- odpojit elektrické napájení řídícího pultu, 

- odpojit zástrčku bubnového motoru z řídícího pultu, 

- provést práce dle bodu 5.1., 
- dopravníkový pás zcela vyjmout ze stolu a opatrně jej položit na rovnou plochu, 
- vyšroubovat úplně napínací šrouby, vyšroubovat samořezné šrouby, které upevňují stůl pásu a vyjmout stůl  
z rámů dopravníku, 
- stlačit dovnitř až do kontaktu s opěrkou napínací válec a vytáhnout z drážek rámu bubnový motor, 
- vyjmout napínací válec z rámu a provést výměnu dopravníkového pásu, 
- montáž provést v obráceném pořadí. 

6. Podmínky pro použití. 
 Výrobky  používejte  v uzavřených místnostech při teplotě prostředí ne méně než 0o C a relativní vlhkosti       

  vzduchu  od 45 do 70%. 
 

7. Bezpečnostní pokyny. 
Korpus pokladního místa musí být náležitým způsobem řádně uzemněn (zemnící šrouby  se nachází ve spodních částech  

stojanů). 
UPOZORNĚNÍ:  ZAPÍNAT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ POKLADNÍHO MÍSTA BEZ UZEMNĚNÍ A 
PŘEMISŤOVAT POKLADNÍ MÍSTO, KTERÉ JE POD NAPĚTÍM, JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO ! 

8. Záruky výrobce. 

 Záruční lhůta použití výrobků – 24 měsíců při dodržení podmínek přepravy, uskladnění, instalace a použití. 
Dopravovat je možné výrobek jakýmkoli druhem dopravy podle směrnic pro přepravu platných pro příslušný 

druh dopravy. Přeprava naplocho o více než 2 kusech nad sebou je zakázána. 
 

9. Příjmový doklad. 
Typ pokladního terminálu:                                                    . 
 

Sériové číslo:                                                      . 
 

Datum přijetí:  "        "                                 20        г.  razítko 
 

Kontrolor OTK:                                                                 .          
 

Výrobce:  ZAO "KC-Оktjabr" 
156019  město Kostroma, ul. Meliorativnaja, 6 

te./fax:  (4942) 41-10-51, тел. 41-11-61 

е-mail: nech@ks.kmtn.ru 
10. Údaje o prodeji zařízení ( vyplňuje prodávající organizace ) 

 

Typ pokladního terminálu:                                                     . 
 

Sériové číslo:                                                       . 
 

Datum prodeje:  "        "                                 20        . 
 

                                                                                        . razítko 
      (podpis zástupce organizace, která pokladní terminál prodala)           

 

                                                                                                               . 
       (název organizace, která pokladní terminál prodala) 
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