ΚΩ∆:ΜΠΙΛ
BILL COUNTER
Κουµπί UV
Πράσινο
Οθόνη Κουµπί Εκκίνησης
LED
Κουµπί MG
Κουµπί πρόσθεσης
Κουµπί WM
Μαγνητική Κεφαλή
Βοηθητικό εξάρτηµα
καταµέτρησης

Αισθητήρας
µετρήµατος

Τροχός µετρήµατος
Προστατευτικό Κάλυµµα
Σχισµή
Παράθυρο Ελέγχου
Επαλήθευσης
Υδατογραφήµατος
Γλωσσίδι οδηγού µετρητή
UV
Επιφάνεια
τροφοδοτικού άξονα

Οδηγίες Ασφαλείας
- ∆ιαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευή.
- Η λειτουργία αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται µόνο από την ενεργειακή πηγή που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Αν δεν
είστε σίγουροι για το είδος της τροφοδοσίας στην περιοχή σας, συµβουλευτείτε την τοπική εταιρία παροχής ενέργειας (ηλεκτρισµού/
∆ΕΗ κλπ.).
- Χρησιµοποιήστε µόνο το µετασχηµατιστή AC/ DC που περιλαµβάνεται στην συσκευασία. Η χρήση άλλων µετασχηµατιστών AC/ DC
µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρή βλάβη στην συσκευή.
- Μην περάσετε ποτέ αντικείµενα από τις εγκοπές µέσα στην συσκευή, γιατί µπορεί να έρθουν σε επαφή µε επικίνδυνα σηµεία τάσης και
να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα του τοίχου και απευθυνθείτε για σέρβις στο κατάλληλο προσωπικό στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα έχει φθαρεί ή έχει βλάβη.
• Αν έχει χυθεί υγρό µέσα στη συσκευή.
• Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
• Εάν η συσκευή παρουσιάζει σηµαντική αλλαγή στην απόδοση.
- Μην χρησιµοποιήσετε την συσκευή σε περιοχές που µπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά µε αεροζόλ.
Χρησιµοποιήστε ένα υγρό πανί για να την καθαρίσετε.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αποσυναρµολογήσετε την συσκευή. Πηγαίνετε την σε εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό όταν χρειάζεται σέρβις ή επισκευή. Εάν ανοίξετε ή µετακινήσετε τα καπάκια µπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη ηλεκτρική
τάση ή άλλους κινδύνους. Η λανθασµένη επανασυναρµολόγηση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία κατά τη χρήση της συσκευής.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε περιοχές µε υψηλή θερµοκρασία ή υψηλή υγρασία, γιατί µπορεί να εµποδίσουν την ορθή λειτουργία
της.
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο ή εάν η υποδοχή της πρίζας είναι χαλαρή. Η παραβίαση αυτών των
οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά ή άλλους κινδύνους.
- Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για µεγάλο διάστηµα βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Λειτουργίες Καταµέτρησης Χαρτονοµισµάτων
Όταν η συσκευή είναι αναµµένη, όλα τα κουµπιά θα ανάψουν για περίπου µισό δευτερόλεπτο ενώ η οθόνη θα δείξει ‘0’.
Λειτουργία Καταµέτρησης
Συνδέστε τον συµπεριλαµβανόµενο µετασχηµατιστή (100-240V) µε τη συσκευή. Μόλις ασφαλίσει, βάλτε το µετασχηµατιστή στην πρίζα.
Ανάψτε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη ΟΝ/ΟFF στο πίσω µέρος.
Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι δεξιά της συσκευής.
Τοποθετήστε σταθερά το συµπεριλαµβανόµενο βοηθητικό εξάρτηµα καταµέτρησης.
Μόλις βάλετε το βοηθητικό εξάρτηµα καταµέτρησης στη συσκευή, τοποθετήστε τα χρήµατα στην επιφάνεια καταµέτρησης (ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ιδια χαρτονοµίσµατα π.χ. όλα 20€ ή όλα 50€). Η σωστή τοποθέτηση των χρηµάτων στην επιφάνεια καταµέτρησης έχει καλύτερα
αποτελέσµατα καταµέτρησης (συµβουλευτείτε την επιφάνεια του τροφοδοτικού άξονα).
Αφού τοποθετήσετε τα χρήµατα, ξεκινήστε την καταµέτρηση πατώντας το κουµπί «Start» (εκκίνησης). Η ποσότητα των
καταµετρηµένων χαρτονοµισµάτων θα φανεί στην οθόνη. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)
Βγάλτε τα χαρτονοµίσµατα και ξαναµετρήστε τα αν το επιθυµείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται η καταµέτρηση του ίδιου πακέτου χαρτονοµισµάτων περισσότερες από µία φορές για
µεγαλύτερη ακρίβεια.
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Λειτουργία Πρόσθεσης
Αν θέλετε η συσκευή να προσθέσει περισσότερα από ένα πακέτο χαρτονοµισµάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
- Μετρήστε ένα πακέτο χαρτονοµισµάτων όπως αναφέρεται παραπάνω.
- Βγάλτε τα καταµετρηµένα χαρτονοµίσµατα.
- Βάλτε το νέο πακέτο χαρτονοµισµάτων που θέλετε να µετρήσετε και αντί να πατήσετε το κουµπί «Start» (εκκίνησης), πατήστε το
κουµπί «Add» (πρόσθεσης). Το προηγούµενο ποσό θα προστεθεί µε το νέο.
- Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα, εάν θέλετε να συνεχίσετε να προσθέτετε πακέτα χαρτονοµισµάτων.
Μηνύµατα λάθους και αποκατάσταση
Μήνυµα

Λάθος

Λύση

Ε-1

Παρεµπόδιση του κάτω αισθητήρα

Καθαρίστε τον αισθητήρα και/ή τον τροχό καταµέτρησης

Ε-2

Παρεµπόδιση του πάνω αισθητήρα

Καθαρίστε τον αισθητήρα και/ή τον τροχό καταµέτρησης

Ε-3

Τα χαρτονοµίσµατα δεν είναι στοιχισµένα
ή έχουν τοποθετηθεί λάθος

Τακτοποιήστε τα χαρτονοµίσµατα, ξαναρυθµίστε την συσκευή
και ξαναµετρήστε τα χαρτονοµίσµατα

Λειτουργίες Ανίχνευσης Πλαστών.
Αναφορικά µε τα χαρτονοµίσµατα: δεν έχουν όλα τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν υπεριώδη και µαγνητικά
χαρακτηριστικά καθώς και υδατογράφηµα. Πρώτα απ’όλα βεβαιωθείτε ότι το είδος του χαρτονοµίσµατος που θέλετε να
αναλύσετε έχει το χαρακτηριστικό που θέλετε να ελέγξετε. Έχετε µεγαλύτερη πιθανότητα να ανιχνεύσετε πλαστά
χαρτονοµίσµατα εάν γνωρίζετε το νόµισµά σας. Κάθε χώρα, όταν εκδίδει το νόµισµά της, δηµοσιεύει τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας που φέρει, έτσι ώστε το κοινό να επαληθεύσει ότι έχει το γνήσιο.
Λειτουργία Υπεριώδους Ανίχνευσης (UV)
-Τοποθετήστε το χαρτονόµισµα που θέλετε να αναλύσετε στην σχισµή υπεριώδους ανίχνευσης (επαλήθευσης UV).
- Ενεργοποιήστε το κουµπί «UV» που βρίσκεται στη λειτουργική κονσόλα.
- Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά UV των χαρτονοµισµάτων κάτω από το φως UV.
- Η λειτουργία αυτή ανοίγει αυτόµατα όταν ανάβετε τη µηχανή.
- Η λειτουργία αυτή κλείνει αυτόµατα αν παραµείνει αχρησιµοποίητη για πάνω από 5 λεπτά. Ξανανοίγει όταν ένα χαρτονόµισµα
τοποθετηθεί στην σχισµή ανίχνευσης.
Λειτουργία Μαγνητικής Ανίχνευσης (ΜG)
- Ενεργοποιήστε το κουµπί ΜG (µαγνητικό) ανίχνευσης που έχει τοποθετηθεί στη λειτουργική κονσόλα.
- Τρίψτε το σηµείο του χαρτονοµίσµατος που περιέχει µαγνητικό µελάνι στη µαγνητική κεφαλή, πάνω στη λειτουργική κονσόλα.
- Εάν το «Πράσινο» LED σβήσει όσο τρίβετε το χαρτονόµισµα, αυτό σηµαίνει ότι περιέχει µαγνητικό µελάνι. Εάν το «Πράσινο» LED
δεν σβήσει όσο τρίβετε το χαρτονόµισµα, είναι ένδειξη ότι δεν έχει µαγνητικό µελάνι, που είναι κοινό χαρακτηριστικό
των πλαστών χαρτονοµισµάτων.
- Η ευαισθησία της λειτουργίας ΜG µπορεί να ρυθµιστεί, βγάζοντας το πλαστικό καπάκι που βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής και
γυρνώντας τη βίδα (προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να αυξήσετε την ευαισθησία και αντίθετα προς τη φορά των δεικτών
του ρολογιού για να τη µειώσετε).
Λειτουργία Ελέγχου Υδατογραφήµατος
- Ενεργοποιήστε το κουµπί ανίχνευσης «WM» (υδατογράφηµα) που έχει τοποθετηθεί στη λειτουργική κονσόλα.
- Τοποθετήστε το χαρτονόµισµα για ανάλυση στο παράθυρο επαλήθευσης υδατογραφήµατος.
- Ελέγξτε ότι υπάρχει υδατογράφηµα στο χαρτονόµισµα.
- Η λειτουργία υδατογραφήµατος σβήνει αυτόµατα µετά από 30 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η λειτουργία µπορεί να σβήσει επίσης, αν πατήσετε τα κουµπιά «Start» (εκκίνησης) ή «Add» (πρόσθεσης).
Σηµείωση: Τα συστήµατα υπεριώδους και µαγνητικής ανίχνευσης και ελέγχου υδατογραφήµατος, που έχουν
ενσωµατωθεί στην συσκευή είναι πολύτιµα εργαλεία, που βοηθούν τον χρήστη να ελέγξει τη νοµιµότητα των
χαρτονοµισµάτων. Ωστόσο, η συσκευή, όπως και όλοι οι άλλοι µετρητές µε ενσωµατωµένους ανιχνευτές στην αγορά, δεν
µπορούν να εγγυηθούν 100% τη νοµιµότητα κάθε χαρτονοµίσµατος που αναλύει, εξαιτίας των απρόβλεπτων
βελτιώσεων στις τεχνικές που χρησιµοποιούν οι πλαστογράφοι.
Παράµετροι
∆ιαστάσεις Συσκευής
Ταχύτητα Καταµέτρησης
Μέγεθος χαρτονοµισµάτων προς καταµέτρηση
Οθόνη
Κατανάλωση ενέργειας
Παροχή ενέργειας

180mm x 200mm x 105mm
600 χαρτονοµίσµατα το λεπτό(κατά προσέγγιση)
130mm x 50mm – 180mm x 100mm
Έως 3 ψηφία (999 µάξιµουµ)
4 watt
100 - 240V – 50/60Hz AC/DC µετασχηµατιστής

Σωστή τοποθέτηση των χαρτονοµισµάτων
Πριν την καταµέτρηση, βεβαιωθείτε ότι τα χαρτονοµίσµατα είναι του ιδίου µεγέθους.
Κατά τη διάρκεια της καταµέτρησης, τοποθετήστε τα χαρτονοµίσµατα τακτοποιηµένα και στοιχισµένα για να έχετε
καλύτερα αποτελέσµατα.
Η ακατάστατη τοποθέτηση των χαρτονοµισµάτων οδηγεί σε εσφαλµένα αποτελέσµατα καταµέτρησης.
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