
A kijelzők fényerő/kontraszt értékei beállíthatóak egy éjszakai üzemmódhoz. A nappali és éjszakai mód  között egy 
billentyűkombináció segítségével válthatunk. Megnyitott adóügyi napon, kétszer egymás után le kell nyomni a 
 gombot, majd a   gombot ezzel, a kombinációval lehet váltani az üzemmódok között.

Az automatikus alvó módba kapcsolás idejét a P mód „Energiagazdálk.” menüpontjának „Háttérvilágítás” 
pontjában lehet beállítani a megjelenő idő intervallumok valamelyikének kiválasztásával. A kiválasztó sáv 
megfelelő értékre mozgatása       ...              után az             billentyű lenyomásával rögzíthetjük az új 
értéket. A kiválasztható értékek a következők lehetnek: Folyamatos, 20 mádoperc, 30 másodperc, 1 perc, 
3 perc, 5 perc.  

Ha egyáltalán nem szeretnénk, hogy a gép alvó állapotba kerüljön, akkor a “Folyamatos” opciót 
válasszuk ki. 

Az P mód “Fényerő/Kontr.” menüpontjában, külön-külön állítható az éjszakai üzemmódhoz tartozó, kezelőoldali és 
vevőkijelző fényerő/kontraszt értéke. Az átállítani kívánt kijelző, ("Főkijelző" vagy "Vevőkijelző")  majd az "Éjszakai" 
menüpont kiválasztása után              ...               gombokkal mídosíthatjuk 0-10-ig a kiválasztott kijelző kontraszt 
értékét, majd az                billentyű lenyomásával rögzítjhetjük az új értéket.

A P mód „Energiagazdálk.” menüpontjában az „Alvás módja” pontban kell kiválasztani, hogy csak a 
kijelzők háttérvilágításai kapcsoljanak le az első pontban kiválasztott idő lejárta esetén vagy a még 
takarékosabb opciót a „Teljes eszköz” alvó állapotba kerülését szeretnénk. A megfelelő menüpont 
kiválasztását az   gomb lenyomásával rögzíthetjük.

A pénztárgépen beállíthatóvá vált az un. alvó üzemmód, amivel a minimálisra csökkenthető a gép energia felvétele 
a beépített akkumulátorról. Alvó állapotban mindkét kijelző háttérvilágítása lekapcsol, ebből az állapotból bármely 
billentyű lenyomására újra üzemkész állapotba kerül a pénztárgép. Ezáltal az akkumulátoros üzemidő, az alvó 
üzemmód használatával akár 48 óra is lehet folyamatos üzemben. Az akkumulátoros üzemidő meghosszab-
bítható, ha az éppen alvó állapotban lévő gépet ki is kapcsoljuk a készülék alján található kapcsolóval, majd mielőtt 
fel szeretnénk ébreszteni a gépet, vissza kapcsoljuk a kapcsolóval. Ezzel a módszerrel akár egy hétre is növelhető 
az akkumulátoros üzemidő! Ezt az utóbbi, szakaszos üzemeltetést azon felhasználóknak érdemes választani, akik 
nagyon kevés nyugtát készítenek egy adott munkanap alatt.
Az alvó üzemmód mellőzésére is van lehetőség,  ha nem szeretnénk energiatakarékos működést. Ez az alapértel-
mezett üzemmódja a gépnek, ebben az esetben nincs szükség átállításra! Viszont az alvó üzemmód kizárólag a 
gép P módjában végzett beállítás után válik használhatóvá! 
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Beállítások

A CashCube Mini Hordozható 
kijelző kezelése és energiatakarékos 
üzemmódja megújult!

Új fejlesztések

ARMACASHARMACASH ARMACASHARMACASH

ARMACASH Pénztárgéptechnikai SzaküzletekARMACASH Pénztárgéptechnikai Szaküzletek


