Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Καταμετρητής χαρτονομισμάτων
EasyCount EC1000

ΠΡΟΣΟΧΗ


Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τον
τροφοδότη χαρτονομισμάτων κατά την είσοδο και έξοδο αυτών.



Μην εκθέσετε ή λειτουργείτε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου, μιας και μπορεί να προκαλέσει
ανακρίβεια στην ανίχνευση και στην καταμέτρηση.



Μη χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει
διαρροή ηλεκτρισμού και να οδηγήσει στη συνέχεια σε ηλεκτροπληξία.



ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΤΑΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



Χαρτονομίσματα που έχουν αλλοιωθεί με τα χρόνο μπορεί να αντανακλούν στην ακτινοβολία UV και να
δημιουργούν σφάλματα πλαστότητας κατά την ανίχνευση-καταμέτρηση.



Βρώμικα χαρτονομίσματα μπορεί να επηρεάσουν την υπέρυθρη ακτινοβολία και να προκαλέσουν σφάλματα
πλαστότητας κατά την ανίχνευση-καταμέτρηση.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταμετρητή χαρτονομισμάτων. Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της μηχανής.
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
1.1 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
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1.Χοάνη εισαγωγής χαρτονομισμάτων
3.Οθόνη
5. Βοηθητική κασετίνα χοάνης

2.Πληκτρολόγιο
4. Μονάδα στοίβαξης
6. Οδηγοί προώθησης χαρτονομισμάτων.

1.2 ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
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1.Χειρολαβή μεταφοράς
3.Διακόπτης ON/OFF
5.Σειριακή θύρα

2. Κομβίον ρύθμισης
4. Υποδοχή τροφοδοσίας
6. Θύρα αναβάθμισης
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1.3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

START/CLEAR

Πιέστε το πλήκτρο

START για να εκκινήσετε τη διαδικασία καταμέτρησης και για να

καθαρίσετε οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος που μπορεί να έχει εμφανιστεί νωρίτερα.
Πιέστε το πλήκτρο SET για να αλλάξετε τις δευτερεύουσες λειτουργίες 4，5，6，7，8，9，0,

SET

0~9

Πιέστε το πλήκτρο SET παρατεταμένα για να μπείτε στο κεντρικό μενού

Πιέστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε τον αριθμό χαρτονομισμάτων ανά δεσμίδα.
Η δεσμίδα μπορεί να είναι μεταξύ 0~999. Το 0 σημαίνει ότι η λειτουργία δεσμίδας είναι
απενεργοποιημένη. Αν ο αριθμός δεσμίδας είναι το 10, το μηχάνημα θα σταματήσει μόλις έχει
καταμετρήσει 10 χαρτονομίσματα. Αφαιρέστε τα 10 χαρτονομίσματα ώστε να συνεχίσει η
καταμέτρηση. Θα σταματά μετά από κάθε 10 χαρτονομίσματα.

Πιέζοντας το πλήκτρο Setting
πλήκτρα.

που εμφανίζεται στην οθόνη, θα μπορούν να λειτουργήσουν τα παρακάτω

CFD

Πιέστε το πλήκτρο 4/CFD ώστε να ενεργοποιήσετε – απενεργοποιήσετε όλους τους τρόπους
ανίχνευσης. Λειτουργεί μόνο με τον Πρώτο τρόπο λειτουργίας (Τρόπος Ι).

DEN

Πιέστε το πλήκτρο 5/DEN ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DEN.
Λειτουργεί μόνο με τον Πρώτο τρόπο λειτουργίας (Τρόπος Ι).

Speed

Πιέστε το πλήκτρο 6/Speed ώστε να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα καταμέτρησης.

Report

Πιέστε το πλήκτρο /Report για να ελέγξετε τη συνολική αξία των χαρτονομισμάτων και κάθε
ομάδας χαρτονομίσματος ξεχωριστά.

MNL

Πιέστε το πλήκτρο MNL για να επιλέξετε εάν η καταμέτρηση θα ξεκινά αυτόματα ή χειροκίνητα.

CUR

Πιέστε το πλήκτρο CUR για να αλλάξετε νόμισμα.

Mode

Πιέστε το πλήκτρο Mode για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας.
Τρόπος I: Αρίθμηση χαρτονομισμάτων. (Καταμετρά τον αριθμό των χαρτονομισμάτων).
Τρόπος II: Καταμέτρηση αξίας (Καταμετρά τη συνολική αξία μικτών χαρτονομισμάτων).
Τρόπος III: Λειτουργία ταξινόμησης (Ταξινομεί τις διαφορετικές ομάδες χαρτονομισμάτων).

ADD

Πιέστε το πλήκτρο ADD για την εισαγωγή σας στη λειτουργία πρόσθεσης. Η ένδειξη ADD θα
εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν πατήσετε πάλι το πλήκτρο ADD η λειτουργία θα τερματίσει. Αν η
λειτουργία ADD είναι ενεργοποιημένη, κάθε καταμέτρηση προστίθεται στην προηγούμενη. Στον
τρόπο λειτουργίας Ι με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ADD προστίθενται μόνο οι δεσμίδες.
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SET πιέστε το πλήκτρο SET παρατεταμένα για να μπείτε στο κεντρικό μενού
›CFD

SENSOR

3D

SENSOR

DEFAULT
SPEED
TESTMODE
DOWNLOAD
PRINT

Μπείτε στο μενού, επιλέξτε ↑ ↓ και πιέσετε το πλήκτρο SET για να επιλέξετε μια από τις
παρακάτω λειτουργίες.
.
CFD
SENSOR: Τρόπος ανίχνευσης
3D SENSOR: Πυκνότητα, πλάτος και 3D.
DEFAULT:
Εργοστασιακές λειτουργίες.
SPEED:
Ταχύτητα καταμέτρησης
TESTMODE: Δοκιμή των παραμέτρων της συσκευής.
DOWNLOAD: Αναβάθμιση προγράμματος.
PRINT:
Εκτύπωση αποτελέσματος καταμέτρησης .(Για συσκευές με εκτυπωτή)
Οι επιλογές TESTMODE και DOWNLOAD αφορούν συσκευές με 3D αισθητήρα.

CFD ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
›UV

Μπείτε στο μενού, επιλέξτε ↑ ↓ και πιέσετε το πλήκτρο SET για να επιλέξετε το βαθμό
ασφάλειας ανίχνευσης.
UV : 0~3
MG:0~4
MT : 0~4
IR : 0~1
Το 0 σημαίνει ότι η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη.
Το υψηλότερο επίπεδο σημαίνει ότι ο τρόπος ανίχνευσης είναι αυστηρότερος.
Συνιστάται το εργοστασιακό επίπεδο ασφαλείας.
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3D ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
›DEN

2

DD

2

3D

2

Μπείτε στο μενού, επιλέξτε ↑ ↓ και πιέστε το πλήκτρο SET για να επιλέξετε το βαθμό
ασφάλειας 3D ανίχνευσης.
DEN : 0~3 DD : 0~3
3D : 0~3(Ισχύει σε συσκευές με 3D αισθητήρα)
Το 0 σημαίνει ότι η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη.
Το υψηλότερο επίπεδο σημαίνει ότι ο τρόπος ανίχνευσης είναι αυστηρότερος. Συνιστάται το
εργοστασιακό επίπεδο ασφαλείας.

DEFAULT
Επιλέξτε ENABLE για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Επιλέξτε DISABLE για απενεργοποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

›ENABLE
DISABLE

SPEED
›SPEED 1

800

SPEED 2

1000

SPEED 3

1500

Επιλέξτε την ταχύτητα καταμέτρησης ( Αριθμός χαρτονομισμάτων ανά λεπτό).
Η 3η ταχύτητα είναι διαθέσιμη μόνο στον Τρόπο λειτουργίας Ι.

TESTMODE
›1 ENABLE TESTMODE
2 DISABLE TESTMODE

Αυτή η παράμετρος είναι για τον έλεγχο της κατάστασης της συσκευής.
Παρακαλώ να συμβουλευτείτε τεχνικό για τη χρήση της παραμέτρου αυτής. (Για
συσκευές με αισθητήρα 3D μόνο).

DOWNLOAD
›1 DOWNLOAD MAIN MCU
2 DOWNLOAD COLOR MCU

Αυτή η παράμετρος αφορά την αναβάθμιση του λογισμικού. Παρακαλώ
συμβουλευτείτε τεχνικό για τη χρήση της παραμέτρου αυτής. (Για συσκευές με
αισθητήρα 3D μόνο).

3 DOWNLOAD 3D MCU
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2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Πριν τον καθαρισμό της συσκευής παρακαλώ να σβήνετε τη συσκευή και να αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Καθαρίστε περιοδικά τον αισθητήρα της χοάνης εισαγωγής χαρτονομισμάτων, τον αισθητήρα της μονάδας
στοίβαξης και τον αισθητήρα καταμέτρησης με ένα μαλακό βουρτσάκι.
Καθαρίστε το περίβλημα, τη χοάνη και τη μονάδα στοίβαξης με ένα στεγνό πανί. Εάν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε κάποιο καθαριστικό παρακαλώ να το ελέγξετε πρώτα στο κάτω μέρος ή σε κάποιο άλλο μέρος του
περιβλήματος πριν το χρησιμοποιήσετε σε όλη την επιφάνεια. Προσοχή, μη χρησιμοποιήσετε μεγάλη ποσότητα
καθαριστικού (στεγνό πανί με λίγο καθαριστικό). Το καθαριστικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους
αισθητήρες.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την ομαλή καταμέτρηση ρυθμίστε τη βοηθητική κασετίνα χοάνης για να προσαρμόσετε το πλάτος των
χαρτονομισμάτων πριν την καταμέτρηση. 1 εκ. φαρδύτερα από το πραγματικό πλάτος του χαρτονομίσματος είναι
αρκετό.
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4. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Σφάλμα
Αιτία
Δεν περνάνε τα Λανθασμένη
τοποθέτηση
χαρτονομίσματα
χαρτονομισμάτων

Οπτικό σφάλμα

Σφάλμα
αισθητήρα
καταμέτρησης

Χαρτονομίσματα
στη στοίβα

Σφάλμα
στοίβας

αισθητήρα

Χαρτονομίσματα
στη χοάνη

Σφάλμα
χοάνης

αισθητήρα

Σφάλμα
μισού
χαρτονομίσματος
Σφάλμα
διαφορετικών
διαστάσεων
Σφάλμα
διπλού
χαρτονομίσματος

Χαρτονομίσματα
λανθασμένο μήκος

Σφάλμα
μπλεγμένων
χαρτονομισμάτων
Ανίχνευση
σφάλματος UV
Ανίχνευση
σφάλματος MG
Ανίχνευση
σφάλματος MT
Ανίχνευση
σφάλματος IR
E1D

με

Τα
χαρτονομίσματα
έχουν
διαφορετικό
πλάτος από το πρώτο.

Πιθανή λύση
1. Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα από τη χοάνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο START.
3. Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα στη χοάνη
σωστά.
1. Πιέστε το πλήκτρο Start και ξαναμετρήσετε τα
χαρτονομίσματα.
2. Αν έχουν μπλοκάρει κάποια χαρτονομίσματα,
αφαιρέστε
τα
και
ξαναμετρήστε
τα
χαρτονομίσματα.
3. Αν το σφάλμα E1 εμφανίζεται συνεχώς
παρακαλώ
καθαρίστε
τον
αισθητήρα
καταμέτρησης.
1. Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα από τη στοίβα
και πατήστε το πλήκτρο START.
2. Αν το σφάλμα E2 εμφανίζεται συνεχώς
παρακαλώ καθαρίστε τον αισθητήρα στοίβας.
1. Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα από τη χοάνη
και πιέστε το πλήκτρο START.
2. Αν το σφάλμα E3 εμφανίζεται συνεχώς
παρακαλώ καθαρίστε τον αισθητήρα χοάνης.
1. Ελέγξτε το ύποπτο χαρτονόμισμα.
2. Πιέστε το πλήκτρο Start.
3. Ξαναμετρήστε τα χαρτονομίσματα.
1. Ελέγξτε το ύποπτο χαρτονόμισμα.
2. Πιέστε το πλήκτρο Start.
3. Ξαναμετρήστε τα χαρτονομίσματα.

1. Ελέγξτε το ύποπτο χαρτονόμισμα.
Χαρτονομίσματα
με 2. Πιέστε το πλήκτρο Start και ξαναμετρήστε τα
λανθασμένο πάχος ή
χαρτονομίσματα.
ανίχνευση
διπλού 3. Αν περνάνε συχνά διπλά χαρτονομίσματα,
χαρτονομίσματος
ρυθμίστε το κενό της χοάνης από το κομβίο
ρύθμισης.
1. Πιέστε το πλήκτρο RESTART.
Τα
χαρτονομίσματα 2. Αφαιρέστε τα χαρτονομίσματα από τη στοίβα
και ξαναμετρήστε τα.
εξέρχονται αλυσιδωτά.
Ύποπτο χαρτονόμισμα
ανιχνεύτηκε από τον
αισθητήρα UV
Ύποπτο χαρτονόμισμα
ανιχνεύτηκε από τον
αισθητήρα ΜG
Ύποπτο χαρτονόμισμα
ανιχνεύτηκε από τον
αισθητήρα MT
Ύποπτο χαρτονόμισμα
ανιχνεύτηκε από τον
αισθητήρα IR
Ύποπτο χαρτονόμισμα
ανιχνεύτηκε από τον
αισθητήρα χρώματος ή
αισθητήρα
3D
ή
αισθητήρα CIS

1. Αφαιρέστε το τελευταίο χαρτονόμισμα από τη
στοίβα και ελέγξτε το.
2. Πιέστε το πλήκτρο RESTART.
3. Ξαναμετρήστε το ύποπτο χαρτονόμισμα.
Αν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, επιβεβαιώστε
ότι η συσκευή υποστηρίζει το νόμισμα αυτό ή
επικοινωνήστε με τεχνικό.
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Θερμοκρασία λειτουργίας:
 Υγρασία:
 Σύστημα τροφοδοσίας χαρτονομίσματος:
 Χωρητικότητα χοάνης :
 Χωρητικότητα μονάδας στοίβαξης:
 Μέγεθος επιτρεπτού χαρτονομίσματος:
 Πάχος επιτρεπτού χαρτονομίσματος:
 Εμφάνιση στοιβάδας στην οθόνη:
 Εμφάνιση αρίθμησης στην οθόνη:
 Εμφάνιση σφαλμάτων στην οθόνη:
 Τροφοδοσία :
 Κατανάλωση ενέργειας:
 Διαστάσεις:
 Βάρος:
 Ευαισθησία πλάτους χαρτονομίσματος:
 Ταχύτητα καταμέτρησης:

0C-40 oC
20%-80%
Σύστημα κυλίνδρων με τριβή
400 χαρτονομίσματα
200 χαρτονομίσματα
50*90-110*185(MM)
0.05-0.2(MM)
Τρία ψηφία (LCD)
Επτά ψηφία (LCD)
Τρία ψηφία (LCD)
AC110V-220V,50-60HZ
55W
272MM*235MM*239MM
5.5KG
3/4/5MM
800 χαρτ./λεπτό-1500 χαρτ./λεπτό
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