
                                                                                   Návod k obsluze
R317 - Počítačka bankovek, UV+MG detekce

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 

Pozornost a ochrana
1. Ujistěte se, že máte správné uzemnění (pozemní linky elektrického zdroje). Nenechávejte ji 
na mokrém místě, aby se zabránilo připojení s elektřinou.
2. Pracovní prostředí: 0-40 ° C
3. Při použití zařízení, není vhodné mít poblíž jiné nebezpečné elektrické přístroje (např. 
elektrickou vrtačku, elektrická svářečka), také nenechávejte přístroj na přímém slunečním 
světle či blízko magnetického pole, počítačka pak bude správně fungovat.
4. Pravidelně čistěte stroj od prachu. Ujistěte se, že je vypnut z napájení při čištění prachu.
5. Ujistěte se, že je vypnut z napájení, pokud není používán.
6. Pokud nastane některý z následujících případů, kontaktujte prodejce:
  - Kapalné spreje na stroji
  - Stroj je vážně rozbitý.
  - Funkce stroje jsou neobvyklé.

Technické parametry
Kapacita zásobníku: 200 ks
Kapacita stohovače: 200 ks
Plnící systém: třecí válec
Počítací rychlost: -> 1000 ks / min
Spotřeba energie: -> 70W
Napájecí zdroj: AC230 + -10% 50Hz + -5% AC120V + -10% 60Hz + -5%
Velikost počitatelných bankovek: 50 x 100 až 110 x180 mm
Tloušťka počitatelných bankovek: 0,075 - 0,15 mm
Čistá hmotnost: 5kg
Hrubá hmotnost: 6,1 kg
Počítací displej: 3 číslice LED / LCD
Dávkovací displej: 3 číslice LED / LCD

Funkce
UV (ultrafialové) Detekce: Stiskněte tlačítko "FUNC" pro volbu UV detekce, přístroj začne 
počítat s UV detekcí poté, co jsou bankovky správně umístěny v zásobníku. Pokud přístroj 
zachytí falešnou bankovku, při počítání se zastaví a začne pípat. Falešná bankovka bude vždy 
poslední ve stohovači. Odstraňte falešnou bankovku ze stohovače a stisknutím libovolného 
tlačítka pokračujte v počítání. Podezřelé bankovky mají jiné UV vlastnosti, na falešné bankovky
se často používají bílé nebo bělené papíry, který odráží UV záření a učiní povrch bankovky 
velmi jasný. Skutečné bankovky absorbují UV světlo.
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MG (Magnetická) detekce: Stiskněte tlačítko "FUNC" pro volbu detekce MG, přístroj začne 
počítat s UV, MG detekcí poté, co jsou bankovky správně umístěny v zásobníku. Pokud přístroj 
zachytí falešnou bankovku, při počítání se zastaví a začne pípat. Falešná bankovka bude vždy 
poslední ve stohovači. Odstraňte falešnou bankovku ze stohovače a stisknutím libovolného 
tlačítka pokračujte v počítání. Podezřelé bankovky mají jiné vlastnosti MG, nebo je nemají 
vůbec, protože většina bankovek je vytištěna pomocí magnetického inkoustu.

Počet: Když je "UV" a "MG" detekce vypnutá, přístroj počítá bankovky bez detekce.
PRESET: Stiskněte tlačítko "PRESET" a dávkovací funkce se zapne.
100: V dávkovací funkci stiskněte tlačítko "100" číslo šarže přidá 100.
10: V dávkovací funkci stiskněte tlačítko "10" číslo šarže přidá 10.
1: V dávkovací funkci stiskněte tlačítko "1" číslo šarže přidat 1.
ADD/sčítat: Stiskněte tlačítko "ADD" a funkce sčítání bude zapnuta. V rámci této funkce, bude
přičteno nové počítání k předchozímu počítání. Číslo zobrazené na displeji, je celkové číslo 
počítání.
CLEAR: Vymaže současný počet zobrazených na displeji.

Provozní metody
1. Připojte napájecí kabel s napětím AV 220 nebo 110 V a zapněte napájení, stroj třikrát 
zapípá pro vlastní kontrolu a na displeji se zobrazí "0". Pokud zazní jiný signál, přečtěte si 
prosím "Společný problém a řešení".
2. Aby se předešlo nesprávnému zjištění, zkontrolujte a vyjměte před počítáním tyto 
bankovky:
a) spravte bankovky
b) seprané bankovky
c) velmi špinavé bankovky
d) pokrčené a roztrhané bankovky

Správné plnění bankovek
obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

Nastavení zásobníku
Pokud počítání není plynulé nebo správné, zkontrolujte podavač. Vzdálenost mezi odolnou 
gumou a počítacím válečkem lze nastavit nastavovacím šroubem. Podržte bankovku, vložte 
mezí váleček a gumu k testování tažné síly. Ve směru hodinových ručiček je sníženo utažení 
nákladu, proti směru hodinových ručiček je uvolněno zvýšení nákladu.

Chybová zpráva a řešení

Kód 
chyby

důvod řešení

A Falešná bankovka zjištěná UV 
systémem; Problém v UV 
systému

Odstraňte falešnou bankovku z 
odkládacího zásobníku, stisknutím 
libovolného tlačítka pokračujte

b Falešná bankovka zjištěné MG 
systémem; problém v systému 
MG

Odstraňte falešnou bankovku z 
odkládacího zásobníku, stisknutím 
libovolného tlačítka pokračujte

C Řetězová detekce bankovek Sejměte řetěz bankovek z odkládacího 
zásobníku, stisknutím libovolného tlačítka
pokračujte

d Zjištěna dvojitá bankovka Odstraňte dvojitou bankovku z 
odkládacího zásobníku, stisknutím 
libovolného tlačítka pokračujte

H Zjištěna poloviční bankovka Odstraňte poloviční bankovku z 
odkládacího zásobníku, stisknutím 
libovolného tlačítka pokračujte
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EEA Problém s pravým senzorem 
počítání

Vyčistěte snímač nebo jej vyměňte

EEL Problém s levým snímačem 
počítání

Vyčistěte snímač nebo jej vyměňte

EEF Problém se senzorem zakladače Vyčistěte snímač nebo jej vyměňte
EE5 Problém se senzorem zásobníku Vyčistěte snímač nebo jej vyměňte
EEY Problém se senzorem šířky Vyčistěte snímač nebo jej vyměňte

Společný problém a řešení
Před údržbou zkontrolujte problémy, jak je uvedeno níže:
PS: před vyřešením problému, musíte vypnout hlavní vypínač a odpojit zásuvku.

Problémy Důvody a řešení
Stroj nemůže pracovat 1. Obě strany zástrčky nejsou připojeny ve správném výstupu

nebo stroji.
     Řešení: Správně připojte napájení
2. Výkon se nezapne
     Řešení: zapněte napájení
3. Pojistka je vypálena
     Řešení: Vyměňte pojistku
4. Napětí je nízké
    Řešení: Nastavte napětí

Problém v zapnutí a 
vypnutí

1. Snímač zásobníku je zaprášený
    Řešení: Vyčistěte snímač zásobníku
2. Senzor zakladače je špatně připojen k obvodu
     Řešení: Zkontrolujte připojení obvodu
3. Dopravníkový pás je zlomený
     Řešení: Vyměňte dopravníkový pás
4. Bankovka uvízla v zařízení
     Řešení: Odstraňte uvíznutou bankovku a upravte 
seřizovací šroub

Nepřesné počítání 1. Postavení zásobníku není správné
     Řešení: Upravte pozici
2. Senzor počítání je zaprášený
     Řešení: Vyčistěte prach
3. Odolná guma nebo počítací válec je opotřebovaný
     Řešení: Změňte opotřebované příslušenství
4. Bankovky jsou nesprávně umístěny v zásobníku
     Řešení: Správně umístěte bankovky do zásobníku

Údržba
- Nepoužívejte přístroj v místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí, stroj nemusí 
správně fungovat nebo počítání může být nepřesné.
- Není-li přístroj používán delší dobu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v silném světle.
- Čistěte stroj pravidelně po vypnutí a odpojení.
- Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde je vystaven působení vody či jiných kapalin.
- Odpojte produkty ze zásuvky před čištěním. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky 
nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.
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