
 INSTRUKCJA  OBSŁUGI LICZARKI  BANKNOTÓW        LB-6000

         

 Klawisze funkcyjne 

naciśnij klawisz aby wybrać których z możliwych trybów roboczych  MIXED, SINGLE COUNT.

naciśnij klawisz i wyświetlić się na wyświetlaczu następujący obraz:
Naciśnij dziesięciocyfrowy klawisz numeryczny od 0 do 9  to wybrać ilość
odliczonych  banknotów  i  wcisnąć  klawisz  funkcyjny  ON.  Naciśnij klawisz

 aby skasować ilość banknotów do odliczenia pokaże 0, a funkcyjna odliczania
zostanie wyłączona.

Naciśnij  klawisz,  aby  odczytać  wynik  liczenia,  a  na
wyświetlaczu  pojawi  się  całkowity  wynik.  W  przypadku modelu z 2
czujnikami  CIS,  należy   ponownie  nacisnąć  klawisz,  aby sprawdzić
wyświetlanie numeru seryjnego określonej waluty, na przykład USD  lub
EUR.

Naciśnij klawisz, aby wybrać aktualną walutę do przeliczenia.
       Naciśnij odpowiedni numer, aby wybrać walutę i wyjść.
       Proszę zwrócić uwagę, że liczarka posiada również tryby AUTO.C i  MIX.C w

trybie wyboru waluty, a ich funkcje są następujące:

AUTO.C --  automatycznie  rozpoznaje  waluty  po  przeliczeniu pierwszych
banknotów, liczarka zatrzyma się w wypadku wykrycia na banknotów różnych
walut.
MIX.C -  liczenie walut mieszanych, tzn.  liczarka  rozpoznaje i liczy walutę  i
nominał banknotów.

* Funkcja jest ważna tylko dla trzech pierwszych walut na liście walut

Naciśnij klawisz, aby potwierdzić wybór i wyjść z odpowiedniego interfejsu. Naciśnij również klawisz
po zakończeniu liczenia aby wydrukować końcowy wynik

Naciśnij klawisz, aby uruchomić liczarkę i wyjść bez zapisywania zmian.

Naciśnij  klawisz aby wejść do menu liczarki. Aby wejść do menu ustawień urządzenia, jak poniżej,
pamiętaj, że potrzebujesz kodu PIN, aby wejść do menu serwisowego.
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 MENU USTAWIEŃ MENU UŻYTKOWNIKA       MENU SERWISOWE

Naciśnij klawisz, aby zmienić prędkość liczenia maszyny, gdy funkcja partii jest wyłączona.

Jeżeli funkcja partii jest wyłączona, naciśnij klawisz, aby włączyć / wyłączyć ręczne / automatyczne  
        liczenie.

Kiedy funkcja odliczania jest wyłączona, naciśnij klawisz, aby włączyć / wyłączyć funkcję dodawania.

Gdy funkcja partii jest wyłączona, naciśnij klawisz, aby wyczyścić wynik liczony z powrotem do 0.

W przypadku urządzenia  z  funkcją  rozpoznawania  NS (numer  seryjny)naciśnij  długo  przycisk,  aby
włączyć funkcję rozpoznawania NS.

 Konserwacja
Upewnić się,  aby rolki w liczarce nie zostały zabrudzone jakimkolwiek smarem gdyż może to spowodować
powoduje niedokładne liczenie. Wymagane jest cotygodniowe czyszczenie z kurzu torów przesuwu banknotów.
 Jak sprawdzić dane obrazu i zapisać dane

     
*wybierz funkcję zachowaj obraz danych lub sygnał danych dot. MG 

Aktulizacja opogramowania liczarki

     
* Podłącz dysk U (wraz z aktualizacją oprogramowania w katalogu systemowym) do portu U urządzanie na przedniej stornie
liczarki banknotów i następnie włącz ją. Wyłącz liczarkę, odłącz dysk U I wyłącz liczarkę i  następnie włącz ponownie liczarkę
banknotów.
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