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PISMO PROIZVAJALCA 
 
Naprava je izdelana v skladu z EU 89/336 in 73/23 standardi. Vsi testi so bili izvedeni v skladu z EN-60-
950 standardi. 
Naprava ne predstavlja nevarnosti za uporabnika, če jo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ki jih 
je predpisal proizvajalec. Naprava za preprečevanje poškodb izpolnjuje tudi določbe DL 46/90 in DPR 
547/55. Preberite pozorno navodila tega priročnika, ker dajejo pomembna navodila o varnosti med 
namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem naprave. Navodila tudi potrjujejo, da je ob prejemu naprava v 
delujočem stanju. Uporabnik dobi navodila skupaj z napravo in prevzema odgovornost, da jih bo 
pazljivo prebral in jih upošteval. 
Proizvajalčeva želja je, da omogoči uporabniku polno izkoristiti zmožnosti naprave. Priročnik ne sme 
biti reproduciran na noben način, delno ali v celoti brez dovoljenja proizvajalca. Stalne raziskave in 
izboljšave z namenom izboljšanja tehnične kakovosti naprave lahko povzročijo, da se specifikacije 
naprave spremenijo brez predhodnega obvestila. 
Opozorilo. 
Naprava je » Class A« izdelek, kar pomeni, da v domačem okolju lahko povzroča radio frekvenčne 
interference. V tem primeru naj bi uporabnik ukrepal v skladu z navodili. 
 
IDENTIFIKACIJA NAPRAVE 
 
V primeru kakršne koli zahteve proizvajalcu/prodajalcu vedno navedite model in serijsko številko 
naprave, ki ju najdete na nalepki na zadnji strani naprave. 
 

 
 
GENERALNA NAVODILA 
 
Namestitev naprave mora izvesti kvalificirana oseba v skladu z navodili proizvajalca. Proizvajalec 
zavrača vsako odgovornost za poškodbe oseb, živali ali stvari, ki bi jih povzročila napačna namestitev 
naprave. Električna zaščita naprave je zagotovljena samo, če je naprava pravilno priključena na 
napajanje. Za priključitev uporabljajte samo priložene priključke. Za neupoštevanje navodil 
proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti. 
Naprava naj se uporablja samo za namene, za katere je bila izdelana. Vsaka druga raba se smatra kot 
nepravilna in nevarna, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti. 
 
REZERVNI DELI 
 
V primeru zahteve po rezervnih delih navedite model in serijsko številko na identifikacijski nalepki na 
zadnji strani naprave. 
Opozorilo. 
Embalaža ali deli embalaže ne smejo priti v doseg otrok, ker so lahko za otroke nevarni. 
Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami. 
Ne uporabljajte naprave bosi. 
Ne vlecite napajalnega/priključnega kabla ali naprave z namenom, da odklopite napravo z 
računalnika. 



Ne izpostavljajte naprave vlagi, soncu ipd. 
Ne dovolite otrokom in neizkušenim osebam, da uporabljajo napravo. 
Ne puščajte v bližini naprave odprtih steklenic in kozarcev. 
Preprečite, da v napravo zaidejo sponke, sponke za spenjač, deli papirja, ker lahko napravo 
poškodujejo. 
V primeru napake, nepravilnega delovanja ali čiščenja naprave izključi napravo iz napajanja in iz 
računalnika. 
Za kakršno koli popravilo se obrnite na Center za tehnično podporo odobreno s strani proizvajalca in 
zahtevajte originalne rezervne dele. 
 
OPIS NAPRAVE 
 

1. Skener 
2. USB priključni kabel 
3. Napajalnik 

 

 
 
OPIS OPCIJSKIH DELOV NAPRAVE 
 

4. Čitalec  kartic 
5. Čitalec/zapisovalec pametnih kartic 
6. Avtomatski podajalnik papirja 
7. Pojma nimam kaj je to 
8. Magnetna glava 
9. Termični tiskalnik 

 

 



Med transportom je naprava pakirana v kartonski škatli. Med prevzemom preverite, ali je škatla 
nepoškodovana, če vsebina ustreza specifikaciji, če je le ta nepoškodovana in vsebuje: 

 Standardni LECTOR skener 

 USB priključni kabel 

 Napajalnik 

 Čistilni kit 

 Navodila za uporabo 

 CD-ROM z namestitvenim programom 
V primeru poškodbe katerega koli dela opreme ali delov takoj obvestite dobavitelja. 
 
Dimenzije, podane v priročniku, niso zavezujoče in se nanašajo na standardno napravo. 
Slike in vsi ostali dokumenti, dobavljeni skupaj z napravo, so last podjetja Bancor, ki si pridržuje vse 
pravice. Prepovedano je posredovanje tretji osebi ali reprodukcija teksta in slik. 
 
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
 

Osnovne dimenzije naprave 

A - 380mm B – 150mm C – 150mm 

 
Masa: 1,5kg 
Delovna temperatura: med 10 in 40° C 
Relativna vlaga: med 30 %– 80% brez kondenzacije 
Napajalna napetost: 12V DC zagotovljena s priloženim napajalnikom 
Format dokumentov: 40x40mm – max. 216x297mm 
 

 
 
ZAGON 
 
Razpakirajte napravo. 
NE ONESNAŽUJTE NARAVE Z ODMETAVANJEM EMBALAŽE. 
Namestite napravo na gladko vodoravno površino stran od grelnih naprav. Za priklop USB naprave 
računalnika ni potrebno ugašati. Za instalacijo naprave sledite naslednjim korakom: 



1. Pred priključitvijo naprave na računalnik vstavite namestitveni CD v računalnik in sledite 
navodilom. Če se namestitveni program ne bo zagnal samodejno, zaženite »setup.exe« s CD-
ja ( slika 1. ). Namestite program in gonilnike s sledenjem navodil, ki se bodo prikazala. 

 

 
 

2. Priključite napravo na priloženi napajalnik. 
3. Napajalnik priključite na standardno lahko dostopno vtičnico 220V v bližini naprave. 
4. Priključite USB kabel v USB vtičnico računalnika. Vtiča USB kabla sta različna in jih lahko 

vključite samo v ustrezno vtičnico. Če se ne da priključiti na lahek način, ne skušajte tega 
storiti na silo, ampak preverite, ali sta vtič in vtičnica ustrezna. 

5. Počakajte na dokončanje instalacijo, skozi katero vas bo vodil čarovnik, ki se samodejno 
zažene. Ena ali več naprav bo instalirana v skladu z opcijami, ki jih lahko dokupite napravi 
(slike 2-4). 

 

                                     
 

 
 

6. Zaženite konzolo Programi in izberite program »Bancor« . 
7. Izvedite kalibracijo s klikom na »Calibration« kot zahteva program, ki vas bo vodil skozi 

kalibracijo (slika 5). 
 

 



 
Na koncu te operacije bo naprava pripravljena za uporabo. 
 
NAVODILA ZA UPORABO 
 
Branje čekov in/ali položnic. 
Vstavite ček ali položnico v ustrezno režo tako, da bo prednja stran obrnjena proti vam ( slika 7 ). 
 

                                   
 
Uporaba kartic in kreditnih kartic. 
Pametno kartico vstavite v ustrezno režo čitalca kartic tako, da bo čip obrnjen proti vam in spodaj ( 
slika 8 – 1 in 2). 
Kartico povlecite skozi ustrezno režo čitalca iz desne proti levi tako, da bo magnetni zapis obrnjen 
proti vam in spodaj. Kartico povlecite do konca, da izstopi na levi strani ( slika 8 -3). 
Gumbi in indikatorji 
Zelena lučka pomeni, da je naprava priključena na napetost. 
Gumb na prednji strani je namenjen za ponastavitev ( reset ) naprave. Pritisnite ga in držite nekaj 
sekund za ponastavitev. 
Branje MICR ( ček s prepoznavanjem  magnetnega črnila ) čekov 
Vstavite MICR ček v ustrezno režo čitalca tako, da bo ček obrnjen proti vam in navzdol in da bo 
magnetni zapis na sredini (slika 9). Če imate vgrajen avtomatski podajalec dokumentov (ADF), 
ustrezno nastavite vodili na levi in desni strani. 
 

 
 
Avtomatski podajalec dokumentov (ADF) 
Kapaciteta avtomatskega podajalnika papirja je 50 listov 80 gramskega papirja. 



Pred vstavitvijo papirja le tega poravnajte, nato zapognite, da se sprostijo listi, ki so morebiti 
zataknjeni skupaj (slika 10). Če tega ne storite, lahko avtomatski  podajalec potegne več listov 
naenkrat, kar povzroči, da se podajalec zabaše. 
 

 
 
Prepričaj se, da so vodila papirja nastavljena na pravilno širino vloženega papirja. Nepravilna 
nastavitev lahko povzroči napako v avtomatskem podajanju. 
Priporočamo, da prvi list vložite posamezno in šele nato vse ostale. 
 
4 LINIJSKI TISKALNIK 
4 linijski tiskalnik omogoča tiskanje logotipov in ostalih informacij na dokumente v visoki resoluciji. Za 
zamenjavo prazne kartuše sledi sledečim navodilom: 

1. Odpri zgornji pokrov modula ( slika 11 ). 
2. Odstrani prazno kartušo tako, da dvigneš zgornjo zeleno ročico in jo nadomesti z novo 

kartušo kot kaže slika 12. 
3. Zapri zeleno ročico in namesti zgornji pokrov modula. Sedaj je tiskalnik pripravljen za 

uporabo. 
 

                   
 
TERMIČNI TISKALNIK 
 
Termični tiskalnik je vgrajen v ohišje, skozi katerega dostopamo do rolice termičnega papirja in 
mehanizma tiskalnika. 
Gumb »FEED« je namenjen za ročno nastavitev role, če je to potrebno. 
Zunanja lučka LED kaže status tiskalnika kot je navedeno v spodnji tabeli: 
  



Status lučke  Opis 
___________________________________ 
Vedno prižgana  Tiskalnik prižgan 
Vedno ugasnjena Tiskalnik ugasnjen 
Utripa počasi  Zmanjkalo papirja 
Utripa hitro  Napaka pri tiskanju 

     
 
Za zamenjavo rolice papirja sledi sledeča navodila: 

1. Odpri prozorni pokrov kot prikazuje slika 16. 
2. Vstavi rolico papirja v ležišče upoštevajoč smer vrtenja rolice kot prikazuje slika 17. 
3. Potegni papir, dokler ne pride iz ležišča in zapri pokrov kot prikazuje slika 18. Tiskalnik je 

sedaj pripravljen za uporabo. 
  

               
 
ČIŠČENJE 
 
Naprava je opremljena s čistilnim kompletom (slika 20), ki je bil razvit posebej za čiščenje nečistoč s 
stekla tipal. V primeru, da potrošite čistilni komplet, lahko kupite novega na internetni trgovini 
www.bancor.it/shop ali pri vašem dobavitelju opreme. 
Slika 19 prikazuje vzorec slike belega papirja, na kateri je nečistoča povzročila vertikalne črne črte. 
 

                            
 
Za izvedbo čiščenja vstavite krpo kot list papirja in zaženite postopek čiščenja, ki ga najdete v konzoli 
čiščenja v nameščenem programu ( scanner cleaning ). Za optimalno vzdrževanje naprave je ta 
postopek potrebno izvesti enkrat tedensko. 
Ne čistite naprave z jedkimi sredstvi ali ostrimi predmeti. 
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastale med čiščenjem zaradi uporabe 
drugih čistil, kot jih dobavlja sam. 
 
Opozorilo. Uporaba čistilnega kompleta je namenjena preventivnemu vzdrževanju in ne popravilom. 
Prednost je v redni uporabi, kot je navedeno v tem priročniku. 
 

http://www.bancor.it/shop


UNIČENJE NAPRAVE 
 
Po odsluženju naprave je potrebno napravo in njene dele ( trde in tekoče kemične, plastične in 
kovinske materiale ) uničiti v skladu s Uredbo o ravnanju z rabljeno elektronsko in električno opremo 
( uredba 2002/96/CE ). 
 
 
 

 


