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Til hamingju með Omron 2420
sjóðsvélina þína.

Efnisyfirlit Efnisliður

Rekstrarvörudeild: 569 7700
Þjónustudeild: 569 7777
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Þær íslensku leiðbeiningar sem þú ert nú með í höndunum ná yfir alla helstu vinnslumöguleika á 
Omron 2420 sjóðsvélinni þinni.  Einnig er farið yfir uppgjörsmöguleika, meðhöndlun vörunúmera 
ásamt ýmsum flóknari notkunarmöguleikum.  Efnisyfirlit fylgir hér að neðan.

Það er von okkar að hér sé um fullnægjandi leiðbeiningar að ræða, þannig að sem flestir geti nýtt 
sér þá möguleika sem eru í boði, án þess að þurfa mikillar aðstoðar við.

Ef vandamál koma upp á skrifstofutíma er þjónustusími Nýherja 569 7777 auk þess sem hægt er 
að koma skilaboðum áleiðis á ver@nyherji.is. .

Allar rekstrarvörur, rúllur og borðar fást í verslun Nýherja að Borgartúni 37 eða hægt er að panta 
það í síma 569 7620.

Með bestu kveðju,
Starfsfólk Nýherja
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The full manual can be found at http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/ 

 

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and 
support. 
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