
 
 

LICZARKA BANKNOTÓW LAURA 60 LED 
 

Włączanie Maszyny 

          Upewnij się, ze używasz odpowiedniego rodzaju zasilania, zgodnego z parametrami technicznymi liczarki. 

W momencie uruchomienia – liczarka przez 3 sek. Będzie testować urządzenie. Po zakończeniu testu na 

wyświetlaczu pojawi się informacja z wersją oprogramowania. Po zakończeniu uruchamiania (testu) – na wy- 

świetlaczu pojawi się cyfra 0, co oznacza ze urządzenie jest gotowe do pracy. Umieść banknoty na podajniku, 

urządzenie automatycznie rozpocznie odliczanie. 

        Przedni panel obsługi. 

 
 

Klawiatura numeryczna 
Spośród 10 (0-9) klawiszy numerycznych wybierz żą- 

daną wartość do odliczenia. Aby wyłączyć funkcję 

odliczania przytrzymaj przycisk „C” przez 2 sekundy. 

Wartość do odliczenia będzie wyzerowana. 
 

Główne klawisze funkcyjne 
CF - w celu wykrycia podejrzanych banknotów w UV, MG, IR podczas procesu liczenia. 
ADD - sumowanie wszystkich wyników z liczenia. 

AUTO - Aby włączyć i wyłączyć funkcję ręcznego liczenia. 

DD - Aby włączyć i wyłączyć funkcję wykrywania rozmiaru banknotów. 

SPEED - ustawianie szybkości liczenia. 

RESTART - do zaakceptowania ustawień parametrów, do zerowania wyników, do rozpoczęcia ręcznego liczenia  

BATCH - do odliczania żadanej ilości banknotów 

JAK USTAWIĆ SZCZELINĘ POBIERANIA BANKNOTÓW - MOC DOCISKU POBIERANIA BANKNOTÓW -REGULACJĄ POKRĘTŁA 

( np. monetą ):   ..... " metalowe pokrętło na górnej części liczarki "  .... 
(1) Przy uzyciu monety przekręć pokrętło w prawo  (do „+”) aby powiększyć rozmiar otworu np. gdy liczarka 

pobiera banknoty "pracuje za ciężko" - za mocno pobiera banknoty,  lub  przekręć pokrętłem w lewo  (do „-”) aby 

zmniejszyc otwór pobierania banknotów - zwiekszyć moc ( nacisk)  pobieranych  banknotów do liczenia  np :  gdy 

liczarka nie liczy dokładnie  lub  pobrała banknot podwójnie ,  gdy banknoty są nowe  itp. 

(2)  Uwaga: nie obracać pokrętła regulacji w duzym stopniu, należy to robić delikatnie - stopniowo do uzyskania pożądanego efektu , 

po każdej zmianie sprawdzić jak liczarka ponownie policzy banknoty. 

REGULACJI PROWADNICY BANKNOTÓW 
(1) Szerokość  prowadnicy  banknotów         powinna       być dosunięta   do  szerokości      banknotów   umieszczonych    w    podajniku. 

(2) Do  podajnika   należy    wkładać  banknoty   w stosie,  równo  (względem siebie)  ułożone . 

WYKRYWANIE BANKNOTÓW O RÓŻNYCH ROZMIARACH 

Urządzenie  alarmuje  gdy wykryje   banknot  o  innym  rozmiarze  niż   reszta  liczonych  banknotów  w  stosie.  Kiedy  

wykryty  jest  banknot o mniejszych rozmiarach niż w liczonym stosie banknotów, maszyna zatrzyma się, a wyświetli 

komunikat „DD 0-1”. 

WYKRYWANIE FAŁSZYWYCH BANKNOTÓW. 

Po uruchomieniu  liczarka   włączy  się  z  fabrycznie  ustawioną  detekcja   fałszywych  banknotów  w świetle  UV oraz funkcją  

kontroli rozmiaru banknotów DD .   Naciśnij    klawisz "  CF "  następnie    naciśnij    klawisz       funkcji     np.     DD   l ub      UV    czy     MG     -    tryb  wybranej    detekcji. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Prędkość liczenia: 600/1000/1500/1800bankn./min. 

Rozmiar banknotów: 50×80 ~ 95×195 mm 
Grubość banknotów: 0.06 – 0.2mm 

Wykrywanie banknotów: 
podwójne, połówki, podejrzanych w UV, MG, IR 
Wyświetlacz: 

4cyfrowy LED wyświetlacz liczenia 

4cyfrowy LED wyświetlacz odliczania (batching) 

Pojemność podajnika: 500 banknotów. 

Pojemność odbieraka: 200 banknotów. 

Rozmiar urządzenia: 240×266×238 mm 

Waga: 6.5kg 

Zasilanie: 240V 50/60hz 
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fax.: (58) 768 00 22 

e-mail: info@grand.com.pl 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Obsługa 



 

UWAGA : przy liczeniu banknotów PLN wyłącz  funkcje MG 

detekcja MG -  dla banknotów Euro , $  lub dla  innych  walut które mają te zabezpieczenia naniesione na 

banknotach  

 

 

REGULACJA PRĘDKOŚCI 

Urządzenie posiada 4 poziomy prędkości do wyboru: 600/1200/1500/1800 szt./min  Aby wybrać żądaną prędkość, 

naciśnij klawisz funkcyjny SPEED. Ogólnie rzecz biorąc, w celu umożliwienia najefektywniejszej i bezawaryjnej pracy 

zaleca się prędkość 1200 szt/min 

SUMOWANIE WYNIKÓW LICZENIA 

Naciśnij klawisz ADD, zapali się lampka sygnalizująca włączenie tej funkcji i na wyświetlaczu pojawi się faktyczną war- 

tość przeliczonych banknotów od chwili kiedy liczarka jest włączona.  Liczarka będzie kontynuować liczenie 

rozpoczynając od całkowitej wartości. 

ODLICZANIE BANKNOTÓW 

Ustawianie batchowania można dokonać bezpośrednio naciskając klawisze na klawiaturze numerycznej. Po doko- 

naniu tej czynności, liczarka zatrzyma pracę w momencie osiągnięcia zaprogramowanej wartości -  po usunięciu 

banknotów z odbieraka - urządzenie  wznowi  odliczanie. 

KASOWANIE / WYŁĄCZANIE ODLICZANIA 

Wciśnij przycisk „C„ przez 2 sekundy aby usunąć wartość do odliczania (na „małym” wyświetlaczu). 

W tym momencie funkcja odliczania została wyłączona. 

PAMIĘĆ OSTATNIEGO USTAWIENIA 

Urządzenie posiada funkcję automatycznego zachowywania parametrów ostatniego ustawienia. Gdy  funkcja i 

praametry sa ustawione, wciśnij  klawisz start/stop aby zapisac ustawienia. Urządzenie bedzie pracowac  z  zapamie- 

tanymi  parametrami  przy kolejnym włączeniu. 
 

Kody błędów i ich eliminacja 

KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE W TEŚCIE PRZY STARCIE URZĄDZENIA, ICH ZNACZENIE I ELIMINACJA. 

 

KOD BŁĘDU ZNACZENIE USUNIĘCIE BŁĘDU 

   
Usuń wszystkie banknoty i wyłącz liczarkę. Delikatnie wyczyść wszyst- 

kie optyczne czujniki. Jeżeli problem będzie nadal występować pro- 
szę skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

EA3 Bład czujnika prędkości 

EAL Bład czujnika lewego liczenia 

EAR Bład czujnika prawego liczenia 

 
 

JEŻELI URZĄDZENIA ZATRZYMA SIĘ PRZY WYKRYWANIU PODEJRZANYCH BANKNOTÓW, KODY BŁĘDÓW I ICH 

USUWANIE SĄ NASTĘPUJĄCE: 

Kod błędu Opis Usuwanie 

EH Połówka banknotu Usunąć  banknot i przycisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenie 

ED Podwójne banknoty Sprawdzić banknoty, mógł się włączyć fałszywy alarm, jeżeli banknoty są bardzo stare, 

nacisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenie 

EC Zakleszczenie banknotów Wyjąć banknoty z odbieraka i włożyć do zasobnika i nacisnąć START/KASUJ aby 

kontynuować liczenie 

DD0  

Różnica w rozmiarze banknotów 
 

Wyjąć ostatni banknot i nacisnąć START/KASUJ aby dalej liczyć banknoty 
DD1 

St Banknot w odbieraku Wyjąć banknoty z odbieraka i włożyć do zasobnika i nacisnąć START/KASUJ aby 

kontynuować liczenie 

EJ zakleszczenie Wyjąć banknoty z odbieraka i włożyć do zasobnika i nacisnąć START/KASUJ aby 

kontynuować liczenia 

CF1 Podejrzane banknoty UV MG IR MT Podejrzane banknoty Wyjąć banknoty i sprawdzić podejrzany egzemplarz 

banknotu i nacisnąć START/KASUJ aby liczyć ponownie 

 

NAPRAWA I KONSERWACJA 

Przeprowadzać codzienną czyszczenie całościowo czyszcząc obudowę i powierzchnię czujników oraz 

części wewnątrz w odstępie tygodniowym. 

 

UWAGA: 

Zatrzymaj karton wraz z styropianem zabezpieczającym - ochrona liczarki w czasie transportu do 

serwisu przez firme kurierską . 


