Επαγγελματικός ανιχνευτής νομισμάτων

ALFA - EC500

Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή
υγρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Προωθήστε το σε εξειδικευμένο τεχνικό
εάν απαιτείται επισκευή.
Πριν ενεργοποιήσετε την ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των κυλίνδρων και των
τροχών.
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε
υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολυμάτων. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί
για τον καθαρισμό του καλύμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: "Μην αλλάζετε τη θέση των οπτικών αισθητήρων."
Συνιστούμε στον χρήστη να επαληθεύσει ότι το κουτί περιέχει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται εδώ:
◆

Ανιχνευτής νομισμάτων

1 τεμάχιο

◆

Τροφοδοτικό ρεύματος

1 τεμάχιο

◆

Εγχειρίδιο χρήσης

1 τεμάχιο

◆

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (προαιρετικό)

◆

Καλώδιο σύνδεσης με PC – Αναβάθμιση (προαιρετικό)

Τα παραδείγματα και οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι για το EURO. Ελέγξτε
με τον προμηθευτή σας σε ποιο νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
ανιχνευτής(√):

USD
EUR
ZAR

√

CHF

RMB

INR

SEK

TRY

GBP

CFA
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Παρουσίαση
Μπροστινή πλευρά
1. LCD Οθόνη

1

2. Υποδοχή εισαγωγής νομίσματος
3. Πλήκτρο CLEAR / DIRECTION
(Πατήστε και κρατήστε πατημένο
αυτό το πλήκτρο αλλαγή κατεύθυνσης)

4. Πλήκτρο REPORT/CURRENCY
(Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο
για να αλλάξετε τη ρύθμιση του νομίσματος
αν υποστηρίζεται)
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2
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Κάτω & πίσω πλευρά
6

2
1
1. Κάλυμμα μπαταρίας
2. USB Θύρα (για αναβάθμιση)
3. DC 5V Υποδοχή εσόδου τάσης
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Υποδοχή εξόδου νομίσματος
6. Ανιχνευτής φωτός UV
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Λειτουργία
1. Τροφοδοσία συσκευής
◆

DC Power: Συνδέστε το μετασχηματιστή σε πρίζα 110V ή 220V και στη συνέχεια συνδέστε το
τερματικό στην υποδοχή εισόδου DC 5V του μηχανήματος

◆

Μπαταρία λιθίου (προαιρετικό): Όταν η μπαταρία ήταν πλήρως φορτισμένη, η μονάδα μπορεί
να λειτουργήσει χωρίς τροφοδοτικό.

2. Ενεργοποιήση συσκευής
◆

Το μηχάνημα θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο κατά την εκκίνηση. Οι ενδείξεις " Value " και "
Sheets" στην οθόνη εμφανίζουν την ένδειξη 0. Οι
λειτουργίες CFD (Ανίχνευση πλαστογραφίας),
ADD, CURRENCY, VALUE, SHEETS θα
ενεργοποιηθούν όταν η μονάδα είναι έτοιμη,
όπως φαίνεται στην εικόνα (Το νόμισμα ρύθμισης
στην εικόνα είναι EURO).

3. Ρυθμίσεις λειτουργιών
◆

Ρυθμίσεις νομίσματος: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο REPORT / CURRENCY
για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε το νόμισμα ανίχνευσης. Το νόμισμα θα αλλάξει από ευρώ σε
GBP, USD ή σε άλλο νόμισμα
Σημείωση: Μόνο η μηχανή εκδόσεων πολλαπλών νομισμάτων έχει αυτή τη λειτουργία

◆ Κατεύθυνση εξαγωγής χαρτονομίσματος: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLEAR /
DIRECTION για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της εξαγωγής του νομίσματος.
Το σύμβολο ένδειξης θα εναλλάσσεται μεταξύ “

” και “

”.

Αυτή η κατεύθυνση σημαίνει την έξοδο αυθεντικών νομισμάτων από τη θυρίδα εξόδου
νομισμάτων και την έξοδο των πλαστών νομισμάτων από την υποδοχή εισαγωγής νομίσματων.
Αυτή η κατεύθυνση σημαίνει την έξοδο αυθεντικών νομισμάτων από τη θυρίδα εισόδου
νομισμάτων και την έξοδο των πλαστών νομισμάτων από την υποδοχή εξόδου νομισμάτων.
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4. Σωστή τοποθέτηση χαρτονομισμάτων
Εισάγετε τα χαρτονομίσματα όπως φαίνεται στην φωτογραφία ① ή στην
φωτογραφία ②. Αν το χαρτονόμισμα τοποθετηθεί εσφαλμένα, το μηχάνημα θα
το αρνηθεί και θα ειδοποιήσει.
◆USD & CHF πρέπει να τοποθετούνται κοντά στην αριστερή πλευρά και προς
μία κατεύθυνση, όπως στη φωτογραφία ① .
◆EUR, GBP, SEK, TRY & ZAR μπορεί να τοποθετηθεί σε 4 κατευθύνσεις και
δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί κοντά στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται
στη φωτογραφία ②. Οι φωτογραφίες ③ και ④ είναι εσφαλμένοι τρόποι.
◆RMB and INR must be placed near the left side without the limit of direction.

①

√

②

Σωστό

╳╳

√
Σωστό

╳

Λάθος
③

④
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Λάθος

Αφού εισαχθεί το χαρτονόμισμα, το σύστημα ανίχνευσης θα το ελέγξει και στη συνέχεια θα
ειδοποιήσει τον χρήστη με ένα ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας εάν είναι γνήσιο ή πλαστό.
◆ Τα ύποπτα ή πλαστά χαρτονομίσματα θα απορριφθούν με δύο μπιπ και στην οθόνη
θα εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος. Αυτό το χαρτονόμισμα δεν θα προστεθεί στη
συνολική αξία και τα συνολικά φύλλα.
◆

Τα γνήσια χαρτονομίσματα θα περάσουν από το μηχάνημα ή θα επιστρέψουν χωρίς
προειδοποίηση, αυτά τα χαρτονομίσματα θα προστεθούν τόσο στη συνολική αξία
όσο και στα συνολικά φύλλα.

Συνολικά φύλλα

Συνολική αξία

Πατήστε το πλήκτρο "CLEAR / DIRECTION" για να διαγράψετε τα συνολικά φύλλα και τη
συνολική τιμή.

5. Λειτουργία αναφοράς
◆

Πατήστε το πλήκτρο "REPORT / CURRENCY" για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες των
σημειώσεων που εντοπίστηκαν. Ο αριθμός των φύλλων και η συνολική αξία κάθε
ονομαστικής αξίας εμφανίζονται μία προς μία με κάθε πάτημα. Για το EURO η
ακολουθία είναι: “500→200→100→50→20→10→5→500”.

Ποσότητα φύλλων των
500 ΕΥΡΩ

Η ονομαστική αξία
είναι 500 ευρώ
Κατά την ανίχνευση των χαρτονομισμάτων στη λειτουργία "REPORT", θα εμφανιστεί
αυτόματα η ονομασία και τα φύλλα που ανιχνεύτηκαν.
Πατήστε το πλήκτρο "CLEAR / DIRECTION" για έξοδο από την αναφορά.

5

Συντήρηση - Καθαρισμός
Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα προς τα επάνω.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πινέλο για να καθαρίσετε τους αισθητήρες.

Επάνω κάλυμμα

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κωδικός
σφάλματος

Λύση

Σφάλμα
1.

Χαρτονόμισμα

μπλοκαρίστηκε

στο

μηχάνημα.

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε προσεκτικά

E0~E11

Σφάλμα
αισθητήρα

το χαρτονόμισμα.
2. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται αυτό το σφάλμα αλλά δεν
υπάρχει χαρτονόμισμα στο μηχάνημα, καθαρίστε τους
αισθητήρες

ή

αντικαταστήστε

τους

κατεστραμμένους

αισθητήρες.

EH/EC
EJ

Σφάλμα

Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα σωστά όπως στην

μεγέθους

φωτογραφία ① ή ②.

Σκεβρωμέ-

Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα σωστά όπως στην

νο φύλλο

φωτογραφία ① ή ②

CF0

UV Σφάλμα

Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα όπως στην

CF1~CF7

IR Σφάλμα

φωτογραφία ① (USD/CHF/INR/Korea W/etc) ή

CF8

MG Σφάλμα

②

CF9

MT Σφάλμα

επιβεβαιώστε αν είναι ύποπτο ή πλαστό.

(EUR/GBP/SEK/etc)
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Χαρακτηριστικά
1. Θερμοκρασία λειτουργίας : 0ºC- 40ºC
2. Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20ºC- 70ºC
3. Υγρασία : 25% - 80%
4. Διαστάσεις : 139 x 127 x 70 (mm)
5. Καθαρό βάρος : 0.616kg
6. Οθόνη : Μεγάλη οθόνη LCD με μπλε οπίσθιο φωτισμό.
7. Τροφοδοσία : DC 5V ή μπαταρία Λιθίου (προαιρετικό)
8. Ταχύτητα ανίχνευσης : < 0.5 δευτ./χαρτονόμισμα
9. Κατανάλωση ρεύματος: 5W
10. Πιστοποίηση: CE, ROHS

11. Τύποι επαλήθευσης : 2D Size Detection\Ultraviolet detection-UV
\Magnetic ink detection-MG\ Metal Thread detection-MT\ Infrared accurate
detection-IR\ Paper quality detection\Water Mark Detection
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7 ΤΥΠΟΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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