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ADD / Sčítací funkce
Všechny postupně přidané dávky bankovek budou sečteny dohromady, počet ne-
bude vynulován po každé jednotlivé dávce.

BATCH / Nastavení dávky 
Zmáčknutím tlačítka BATCHmůžete přepínat mezi přednastavenými možnostmi 
dávkování bankovek po 100- 50- 20- 10- kusech, či tuto funkci vypnout (OFF)
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SPEED/ Rychlost počítání
Toto tlačítko vybírá jednu ze tří úrovní rychlosti. Čím vyšší úroveň, tím rychleji 
bude zařízení fungovat, ale také bude hlučnější. Střední úroveň nabízí nejlepší 
poměr hlučnosti a výkonu.

+1 / +10 
Přednastavené možnosti dávkování mohou být individuálně upraveny v rozmezí 
1 až 200 bankovek. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte počet o   jednu bankovku, 
podržením o 10 bankovek.
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MODE / Výběr módu počítání
Zde je možné si vybrat ze tří módů: 
MIX MODE (Počítání hodnoty), SINGLE MODE (Počítání kusů), 
PIECE MODE (Třídění)

CURRENCY / Výběr měny
Zde je možné volit mezi dostupnými měnami.

CLEAR
Vynulování výsledného počtu.

START
Odstranění chybových hlášení a opakování počtu 
po chybovém hlášení.

DETAIL / zobrazení sečtených bankovek
Po sečtení bankovek je možné tímto tlačítkem zobrazit podrobný soupis počtu 
jednotlivých nominálních hodnot a celkovou hodnotu.

PRINT
Je-li připojena tiskárna, je možné tímto tlačítkem vytisknout soupis počtu jednot-
livých nominálních hodnot a celkovou hodnotu.
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1. Zapnutí

Zapněte zařízení tlačítkem ON/OFF, které naleznete na zad-
ním panelu. Zařízení je připraveno po krátké samokontrole

2. Nastavení podavače

Jemně přitlačte vodiče bankovek k sobě a nastavte je na délku 
bankovky. Při sčítání více nominálníh hodnot nastavte vždy 
délku nejdelší bankovky. Bankovky umisťujte vždy shora 
doprostřed podavače.

3. Počítání

Počítání začne automaticky po vložení bankovek do 
podavače. Bankovky vkládejte pomalu. Ujistěte se, že se ban-
kovky nepohybují do strany a zkontrolujte, jestli se mezi 
nimi nenacházejí drobné předměty, jako mince nebo spon-
ky, které mohou poškodit senzory.
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4. Potvrzování chybových hlášení

V případě chybového hlášení se poslední bankovka vyhozená 
do zásobníku nezapočítá. Odstraňte bankovku a zkontrolujte 
ji. Pokud není jasná příčina chybového hlášení, vložte ji zpět 
do podavače a pokračujte v počítání. V případě těchto chy-
bových hlášení je třeba přepočítat všechny bankovky znovu: 
„DOUBLE, SLANT, CHAINED NOTES“.
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5. Dokončení počítání

Počítání je dokončeno ve chvíli, kdy v už podavači nejsou 
žádné bankovky, nebo je dosaženo nastavené dávky. Na ob-
razovce je zobrazen počet bankovek a jejich celková hodnota.

Pro dosažení správného podávání i s nekvalitními bankovkami, můžete při počítání 
bankovky zlehka usměrňovat dvěma prsty.

Před počítáním klepněte s hromádkou bankovek jejich delší stranou o stůl, čímž je 
srovnáte do řady. Vložte bankovky do podavače touto stranou.

Vždy zkontrolujte nekvalitní bankovky. Odstraňte přeložené bankovky a ohnuté rohy. 
Bankovky by vždy měly být suché, jinak hrozí jejich slepení k sobě.

Tipy:
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Čištění a údržba

Odírání bankovek způsobuje výskyt prachu v zařízení. Jed-
nou za čas, nebo v případě chybového hlášení, odstraňte 
prach jemným kartáčkem.
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MIX MODE / Počítání hodnoty

V základním továrním nastavení funguje zařízení v tomto 
módu. 

U smíšené dávky bankovek je nejdříve ověřena pravost, a je 
sečtena hodnota. Tento mód je označen symbolem měny ( 
např. €)  a nápisem MIX MODE v horní části obrazovky.

SINGLE MODE / Třídění

V tomto módu jsou všechny bankovky porovnány s první po-
dle jejich rozměrů.

Pokud je detekována jiná bankovka, zařízení ji vyhodí jako 
poslední do zásobníku a zastaví se. Odstraňte poslední ban-
kovku ze zásobníku a zmáčkněte “START” pro pokračování 
počítání. Odstraněná bankovka nebude započítána.
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PIECE MODE / Počítání kusů

V tomto módu je počítán jenom počet kusů a není ověřována 
pravost. Můžete také počítat i jiné předměty, než bankovky, 
jako například kupony, pokud mají rozměry 110×51 ~ 75×85 
mm.

5

- ČESKY -



46

Fluorescence sensor

Banknote feeding sensor

Banknote receiving sensor

Left counting sensor

Right counting sensor

Ext IR sensor

Rotate speed sensor

Internal memory fault

Zařízení vůbec nefunguje

Chained / Double / Slant notes

Incomplete notes

UV error
IR error
Magnetic feature fail

Width/Length error

Denomination different

Chybové hlášení Příčina a řešení

Cannot judge Denomination

Receiver stacker full

UV senzor je zašpiněný, zakrytý cizími tělesy nebo vystavený přímému 
slunci. Vyčistěte senzor kartáčkem, případně odstrantě nežádoucí 
tělesa a vyhýbejte se silným zdrojům světla.

Odstraňte bankovky z podavače a vyčistěte senzor.

Odstraňte bankovky ze zásobníku a vyčistěte senzor.

Senzor je zašpiněný nebo zakrytý cizími tělesy. Vyčistěte senzor, případně 
odstraňte cizí tělesa

Senzor je zašpiněný nebo zakrytý cizími tělesy. Vyčistěte senzor, případně 
odstraňte cizí tělesa

Senzor je zašpiněný nebo zakrytý cizími tělesy. Odstraňte cizí tělesa ma-
nuálním posunutím podávacího zařízení, odstraňte prach.

Objevuje-li se tato chyba často, kontaktujte servisní organizaci.

Zařízení bylo vypnuto během počítání. Restartujte zařízení v továrním nasta-
vení. Podržte tlačítko CLEAR a zapněte zařízení. na obrazovce se objeví “-DEF-
H-”. Podtvrďte stisknutím tlačítka START.

Vyměňte pojistku vedle konektoru napájecího kabelu.

Některé bankovky jsou spojené, překrývající se nebo šikmé. Vyndejte všechny 
bankovky ze zásobníku a spočítejte je znovu. Pokud se tato chyba objevuje 
častěji, nastavte podavač přitáhnutím nebo povolením šroubu.

Roztržená nebo nekompletní bankovka. odstraňte poslední bankovku v zá-
sobníku a stiskněte START pro pokračování.

Padělaná, nebo podezřelá bankovka. Odstraňte poslední bankovku v zásob-
níku a stiskněte tlačítko START pro pokračování. Pokud se často objevuje 
toto hlášení i u pravých bankovek, můžete nastavit citlivost na nižší úroveň.

Bankovka má nevyhovující rozměry. Odstaňte poslední bankovku ze zásob-
níku a stisknětě tlačítko START.

Bankovka neodpovídá očekávanému referenčníu typu. Odstraňte poslední 
bankovku ze zásobníku a stiskněte START.

Bankovku není možné rozpoznat. Odstraňte poslední bankovku ze zásobníku 
a stiskněte START.

V zásobníku je 200, je naplněna jeho kapacita. Odstraňte všechny bankovky 
ze zásobníku.
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