Updating your CountEasy
for the new 5 Euro note
Uudet Europa setelisarjan 5, 10, 20 ja 50 euron setelin painon muutos
Uuden 5 euron setelin paino on eri kun nykyisen 5 euron setelin paino. Käyttäjän tulee eritellä
vanhat ja uudet setelit toisistaan laskeakseen ne CountEasy vaakalaskurilla. Alla olevilla ohjeilla
lisäät uuden 5 euron setelin ja poistat myöhemmin vanhan 5 euron setelin.
Mene asetuksiin “Setup 2”
Paina ja pidä pohjassa

(alas) näppäintä ja

näppäintä samaan aikaan noin 4-5 sekuntia.

Näyttöön tulee ‘SETUP’ jonka jälkeen näyttöön tulee Grams?
Paina ja pidä pohjassa

(alas) näppäintä ja

näppäintä samaan aikaan noin 4-5 sekuntia.

Näyttöön tulee ‘SETUP 2’ jonka jälkeen näyttöön tulee Grams?

Valitse ‘Note Enable’
Sellaa nuolinäppäimellä kohtaan

Paina

‘NOTE ENABLE?’ ja paina

kunnes näytössä on €5* tämän jälkeen paina

näytössä lukee ‘ON’, vahvista painamalla

kunnes

ja palaat takaisin ‘NOTE

ja selaa kohtaa ‘NOTE WEIGHT?’ Paina

kunnes €5* on näytössä jossa paino on ‘=1.000 g’, paina

näppäintä ja säädä painoa nuolinäppäimellä
painamalla

, paina nuolinäppäintä

. Tämän jälkeen paina

ENABLE?’ kohtaan. Paina ‘nuoli ylös’ näppäintä

näppäintä, selaa nuolinäppäimellä

näppäintä.

. Poistu asetuksista paimalla

kunnes paino on 0.714 g, vahvista painon muutos
2 x.

Nyt voit laskea vanhoja €5 ja uusia €5* seteleitä.
Uudet 5 euron setelit = €5*
Myöhemmässä vaiheessa kun vanha 5 euron seteli poistuu, niin poista 5 euron seteli
samoilla ohjeilla.
Uuden 10 EUR setelin kohdalla samat ohjeet, kuin yllä. Uuden 10 EUR setelin paino on
0,810g
Uuden 20 EUR setelin kohdalla samat ohjeet kuin yllä. Uuden 20 EUR setelin paino on
0.905g
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Uuden 50 EUR setelin kohdalla samat ohjeet kuin yllä. Uuden 50 EUR setelin paino on
1.008g

Painot:
€ 5 (vanha) 0.660g
€ 5* (uusi) 0.714g
€ 10 (vanha) 0.770g
€ 10* (uusi) 0.810g
€ 20 (vanha) 0.843g
€ 20* (uusi) 0.905g
€ 50 (vanha) 0,938g
€ 50* (uusi) 1.008g
Lisää tietoa: 044-2770 330, 044-2770 340 tai 050-5324586
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