Liczarka banknotów WJD-F988/F688/F2008
Uwaga! Po otwarciu zestawu liczarki należy sprawdzić czy znajdują się w nim wszystkie
poniższe elementy:
-zewnętrzny wyświetlacz -gumowy pasek -gumowe rolki (4szt.) -gumowa wkładka
-pędzel czyszczący -śrubokręt -liczarka
Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Nie narażać urządzenia na przegrzanie. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed
wilgocią i zamoczeniem.
Używanie urządzenia przez dzieci jest zabronione.
Przygotowanie liczarki i liczenie banknotów:
1. Podłączyć zewnętrzny wyświetlacz. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
Następnie umieścić przełącznik w pozycji I.
2. Banknoty do przeliczenia umieścić w podajniku. Banknoty muszą być równo ułożone,
wyprostowane.
3. Po przeliczeniu usunąć banknoty z odbiornika. W celu przeliczenia kolejnej grupy banknotów
nacisnąć dwukrotnie przycisk ADD/PRESET na panelu kontrolnym (na wyświetlaczu zapali się
kontrolka ADD) i włożyć banknoty do podajnika (nie dotyczy modelu WJD-F688).
Odliczanie banknotów:
1. Nacisnąć przycisk ADD/PRESET na panelu kontrolnym (na wyświetlaczu zapali się kontrolka
PRESET. Domyślna ilość odliczanych banknotów to 5. Kolejne naciskanie przycisku +5
spowoduje zwiększenie wartości o 5. (maksymalna wartość 100). Ustawić żądaną ilość.
Banknoty umieścić w podajniku, jeśli podajnik zostanie opróżniony przed końcem odliczania
liczba na wyświetlaczu wskaże przeliczoną ilość.
2. Po odliczeniu banknotów wyjąć je z odbiornika.
Sprawdzanie znaków widocznych w świetle UV:
1. Ustawić czułość detekcji naciskając przez 3 sekundy przycisk UV. Na wyświetlaczu pojawi się
napis U-x (gdzie w miejscu x będzie liczba od 0 do 8). Za pomocą przycisków +5 i RESET
ustawić żądaną czułość (0 – najmniejsza, 8 – największa). W celu potwierdzenia ustawień
nacisnąć przez 3 sekundy przycisk UV. Wykonać test czułości z jednym falsyfikatem w grupie
banknotów w celu ustawienia optymalnej czułości (punkty 2 i 3).
2. W celu automatycznego sprawdzenia znaków UV przed włożeniem banknotów do liczarki
nacisnąć przycisk UV na panelu kontrolnym (dioda UV na panelu kontrolnym będzie świecić).
3. Włożyć banknoty do podajnika. Podejrzane banknoty zostaną zasygnalizowane komunikatem
E02 oraz sygnałem dźwiękowym. Podejrzany banknot będzie ostatnim w odbiorniku, w celu
kontynuowania liczenia nacisnąć przycisk RESET.
Uwaga! Grubość podawanych banknotów może być regulowana za pomocą pokrętła
na tylnej ścianie urządzenia
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