SELECTIC RH-100VC
WARTOŚCIOWA LICZARKA BANKNOTÓW

1. Specyfikacja zewnętrzna

1. Skrzydełka

1. Obudowa

2. Panel

3. Odbierak

1. Rolki
odbierające

1. Łopatki
odbieraka

4. Rolki
podające

2. Czujnik
odbieraka

5. Podajnik

3. Czujnik
odbieraka
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1. Rączka
2. Port USB
Wyświetlacz

3. Port
wyświetlacza

zewnętrzny

4. Wejście
zasilania
5. Przycisk
zasilania
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2. Specyfikacja
Zasilanie

100－240V～/50－60Hz/600mA

Pobór mocy

60W (Max)

Prędkość liczenia

900 szt./min

Batch

1-999 szt.

Rozmiar banknotów

50～100mm x 90～190mm

Grubość banknotów

0.075～0.15mm

Pojemność podajnika

300 szt.

Pojemność odbieraka

200 szt.

Waga netto

4.02 kg

Wymiary

268mm x 210mm x 237mm
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3. Opis przycisków

L.P.

PRZYCISK

1

WALUTA

2

SUMA

3

MENU

4

RESET

5

KASUJ

FUNKCJA
Wybór waluty
Włącza/wyłącza funkcję sumowania
1. Wejście do MENU
2. Powrót do poprzedniego ekranu
1. W MENU przycisk ten służy do zachowania zmian i wyjścia / powrotu do trybu liczenia
2. W trybie manualnym, wciśnij aby rozpocząć liczenie
1. Kasowanie wyniku przeliczenia
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2. W MENU służy do przejścia do kolejnej pozycji
3. W ustawieniach daty i czasu – wciśnij aby ustawić
1. Wciśnij aby wybrać tryb liczenia: UV/ILOŚĆ/MIX/SORT
UV: liczenie banknotów z detekcją UV
MIX: liczenie różnych nominałów jednej waluty – pokazuje wartość i ilość banknotów
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TRYB

SORT: pierwszy nominał jest wzorem, liczarka zatrzyma się po wykryciu innego nominału
– pokazuje wartość i ilość banknotów.
ILOŚĆ: liczenie sztuk (bez podawania wartości)
2. W MENU wciśnij aby przejść do kolejne pozycji.
3. W ustawieniach daty i czasu wciśnij aby przejść do kolejnej pozycji
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DRUK

8

RAPORT
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BATCH

Wciśnij aby wydrukować raport z przeliczenia
Wciśnij aby wyświetlić raport z przeliczenia
Włącza/wyłącza funkcję BATCH. Zaprogramowane ilości: 100/50/20/10/5 szt.
1. W trybie odliczania BATCH pojedyncze kliknięcie zwiększa o 1,

10

+1/+10

przytrzymaj aby zwiększyć o 10.
2. W MENU zmienia czułość detekcji.
3 W ustawieniach daty i czasu zmienia wartość o 1.
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4. Opis wyświetlacza

1

5

2

6

3

7

4

8

1

WALUTA

5

MANUAL/AUTO START

2

TRYB LICZENIA

6

SUMOWANIE

3

BATCH WŁĄCZONY

7

WARTOŚĆ

4

ILOŚĆ BATCH

8

ILOŚĆ SZTUK
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5. Obsługa
MANUALNY/AUTOMATYCZNY START
Wciśnij MENU – przejdź do pozycji START (P06) – ustaw (AUTO/MAN) za pomocą +1/+10 i wciśnij RESET aby
zatwierdzić.
AUTO: kiedy położysz banknoty maszyna rozpocznie liczenie automatycznie.
MAN: kiedy położysz banknoty, wciśnij RESET aby rozpocząć liczenie.

SUMOWANIE - SUMA
Przyciśnij SUMA aby włączyć/wyłączyć sumowanie. Kiedy na wyświetlaczu zapali się SUMA oznacza, że funkcja
jest aktywna. Funkcja SUMA działa również z BATCH.

FUNKCJA ODLICZANIA - BATCH
Wciśnij BATCH aby włączyć funkcję odliczania plików. Kolejne użycie przycisku spowoduje zmianę ilości w
odliczanym pliku 100/50/20/10/5. Pojedyncze wciśnięcie lub przytrzymanie przycisku [+1/+10] zwiększy ilość
odliczanych banknotów kolejno o 1 lub o 10. Po odliczeniu przez urządzenie zadanej ilości banknotów liczenie
zostanie zatrzymane. Gdy wyjmiemy odliczone banknoty a w podajniku będą kolejne banknoty urządzenie ponownie
odliczy żądaną ilość.
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FUNKCJA MIX
Liczenie różnych nominałów jednej waluty – pokazuje wartość i ilość banknotów

FUNKCJA SORT
Pierwszy nominał jest wzorem, liczarka zatrzyma się po wykryciu innego nominału – pokazuje wartość i ilość
banknotów.

FUNKCJA ILOŚĆ
Liczenie sztuk (bez podawania wartości)

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Wciśnij MENU – przyciskiem TRYB lub KASUJ przejdź do pozycji USTAWIENIA FABRYCZNE (P11), następnie
wciśnij RESET.
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6. Środki ostrożności dotyczące obsługi maszyny
Podczas korzystania z urządzenia zwróć szczególną uwagę na następujące elementy:
 Nie licz wilgotnych, przedartych lub
mocno poplamionych banknotów,
 Zwróć uwagę czy w liczonym pliku
banknotów nie znajduje się gumka, spinacz,

Przedarty/zniszczony banknot

Ciała obce w pliku banknotów

zszywka lub kawałek papieru,
 Złożone lub zwinięte banknoty należy
wyprostować przed liczeniem,

Zrolowane banknoty

Zagniecenia

Prawidłowe ułożenie pliku

Nieprawidłowe ułożenie pliku

 Banknoty powinny być uporządkowane
przed

liczeniem,

w

przeciwnym

razie

spowoduje to problem podczas liczenia
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7. Uwaga
• Urządzenie jest zasilane napięciem z sieci.
• Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą
spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki oraz dołączonego pędzelka
• Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania
• Regularnie czyść urządzenie z osadzającego się kurzu

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć kabel zasilający. WAŻNE: Nigdy nie
używaj chemicznych detergentów do czyszczenia maszyny. Jeżeli po wyczyszczeniu czujników maszyna dalej liczy
niepoprawnie niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą w celu weryfikacji usterki oraz przeprowadzenia serwisu.
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