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Kasutusjuhend B20 / B40 

Tutvustus 

Austatud klient, 

Täname, et otsustasite soetada pangatähtede loendur ratiotec rapidcount B20/B40. Te tegite õige 

valiku ostes kvaliteetse toote. Rapidcount B on kupüüride loendaja, mis on saadaval B20 (kontrollib 

rahatähe ultraviolett- ja infrapunaomadusi) ja B 40 (kontrollib rahatähtede ultraviolett-,  infrapuna- ja 

magnetilisi omadusi). Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada sujuv ja tõrgeteta seadme 

kasutamine. Lisaks soovitame iga-aastast hooldust. Ideaalne seadme loendamise maht on kuni 0,2 

miljonit pangatähte aastas. 

Ettevaatusmeetmed 

Palun kasutage seadet ettevaatlikult. Ärge hoidke masinat kuumas või niiskes kohas. Ärge jätke masin 

otsese päikesevalguse või vihma kätte. Kasutage seadet ainult tasasel ja kindlal pinnal. Madalatel 

temperatuuridel, oodake 3 minutit pärast masina sisse lülitamist enne kui asute kupüüre loendama, 

sest anduritel võib olla kondenseerunud vesi. Ärge sisestage rahatähtede söötjasse münte ega muid 

esemeid, välja arvatud rahatähed. Ärge nõjatuge üle seadme, et vältida juuste või lipsu kinni jäämist 

pangatähtede söötjasse. 

Eesvaade 

 

1. Pangatähtede söötja 

2. Käepide seadme transportimiseks 

3. LED ekraan 

4. Rahatähtede virnastaja 

Vaade tagant 

 

1. Sisse/välja lüliti 

2. Tarkvara uuenduskaabli ühenduse pistik 

3. Toitekaabli ühenduse pistik 
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Juhtimispaneel 

 

1. +/-: valige partii suurus 

2. BATCH: valige eelnevalt määratud partii suurus 

3. START/RESET: alustage lugemisprotsessiga kui automaatne lugemine on välja lülitatud. 

Kustutage lugemistulemus Lisamise (addition) režiimis. 

Hoidke mõned sekundid all: Aktiveerige / Lülitage välja automaatne lugemise alustamine. 

4. MG: Aktiveerige / Lülitage välja kupüüride MG omaduste tuvastamine (ainult B40 puhul) 

5. UV: Aktiveerige / Lülitage välja kupüüride UV omaduste tuvastamine 

6. ADD: Aktiveerige / Lülitage välja Lisamise režiim 

Seadme töö 

Ühendage toitekaabel ja lülitage masin sisse. Masin teostab enesekontrolli. Selleks, et vältida 

katkestusi, sorteerige välja kahjustatud või määrdunud pangatähed ning eemaldada kirjaklambrid ja 

kleeplint. Asetage sorteeritud pangatähtede virn (nt ainult 20 eurosed pangatähed) pangatähtede 

söötja keskele. Masin alustab automaatselt lugemise protsessi ja näitab loendatud pangatähtede 

kogust. Automaatne alustus on vaikimisi aktiveeritud. Sõna AUTO kuvatakse ekraanil. Hoides all 

nuppu START / RESET, saate tühistada automaatse lugemise alustamise. Loendusprotsessi saab nüüd 

käivitada käsitsi, vajutades nuppu START / RESET. 

Partii funktsioon 

Kasutades Partii funktsiooni on võimalik lugeda etteantud rahatähtede koguse (nt 10 tükki) 

suuremast pangatähtede virnast, näiteks kui soovite lugeda kindla koguse pangatähti nende 

talletamiseks. Võite valida eelseadistatud partii koguseid 100/50/20/10/ --- vajutades BAT nuppu. 

Mis tahes muu portsjonikoguse valimiseks 1 ja 100 vahel, vajutage klahve + või -, et suurendada või 

vähendada kogust, või hoidke klahvi koguse kiiremaks muutmiseks. Nüüd alustage rahatähtede  

lugemise protsessi pannes pangatähtede virna söötjasse. Kui valitud partii kogus on saavutatud, 

seade peatub. Pärast pangatähtede eemaldamist virnastajast, masin alustab uut loendamist, kui on 

söötjas veel pangatähti. Vali --- vajutades nuppu BATCH, Partii funktsiooni välja lülitamine. 

Lisamise funktsioon 

Lisamise funktsioon võimaldab teil lugeda erinevad loendamise tulemused kokku. Vajuta ADD (lisa), 

et aktiveerida antud funktsioon. Sõna ADD näidatakse ekraani alumises vasakus nurgas. Kui kõik 

pangatähed on loendatud ei seata loendajat uuesti nulli, kuid näitab kõikide loendatud pangatähtede 

üldkogust. Seda funktsiooni saab aktiveerida ainult pärast ühte loendamise protsessi. See loendamise 

tulemus lisatakse üldkogusele. Vajutage ADD uuesti, et tühistamida Lisamise funktsioon. Selleks, et 

lugeda teise nominatsiooni rahatähti Lisamise funktsiooni abil, eemaldage kõik loetud rahatähed 

virnastajast. Peale Lisamise funktsiooni deaktiveerimist ADD nupu abil, nullige koguse loendur 

vajutades nuppu START / RESET. Nüüd aktiveerige Lisamise funktsioon uuesti ja lugege teise 

nominatsiooni rahatähti. 
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Valeraha tuvastamine 

Rapidcount B 20 kontrollib ultraviolett ja infrapuna funktsioone ja B 40 kontrollib lisaks rahatähtede 

magnetomadused. Kui tuvastatakse kahtlane pangatäht, masin peatub automaatselt, kõlab 

hoiatussignaal ja ekraanile ilmub veateade. Pangatähtede virnastaja ülemine pangatäht on kahtlane. 

Eemalda see ja vajutage START / RESET jätkamaks lugemise protsessi. Vajutades UV või MG nuppu, 

on võimalik lülitada sisse / välja ultraviolett või magnetomaduste kontrollimine. 

Veateated 

Rapidcount B seeria seade on usaldusväärne pangatähtede loendur. Samas võib esineda vigu 

töötamise ajal, sest pangatähtede loendur tuvastab ka võltsingud. Tõrgeteta töö tagamiseks, 

soovitame seadme iga-aastast hooldust ja regulaarset puhastamist kasutades puhastamise 

komplekti, suruõhku, pehmet lapi või harja. Lülita kindlasti masin välja enne seadme puhastamist. 

 

Järgmised veateated võivad ilmuda enesekontrolli ajal peale masina sisse lülitamist ja loenduse 

protsessi käigus. Muu hulgas nad näitavad ka kahtlaseid pangatähti. 

Veateade Põhjus Tegevus 

A UV viga Eemalda kahtlane rahatäht 
ja jätka lugemise protsessi 
vajutades nuppu START / RESET. 

B MG viga Eemalda kahtlane rahatäht 
ja jätka lugemise protsessi 
vajutades nuppu START / RESET. 

C IR viga Eemalda kahtlane rahatäht 
ja jätka lugemise protsessi 
vajutades nuppu START / RESET. 

D Suuruse viga Eemalda kahtlane rahatäht 
ja jätka lugemise protsessi 
vajutades nuppu START / RESET. 

F Mittetäielik rahatäht Eemalda plastkate ja puhasta 
andurid. 

E-0 Vasaku sensori viga Palun võtke ühendust meie 
hooldusmeeskonnaga 

E-1 Parema sensori viga Palun võtke ühendust meie 
hooldusmeeskonnaga 

E-2 Algsensori viga Palun võtke ühendust meie 
hooldusmeeskonnaga 

E-3 Kiiruse sensori viga Palun võtke ühendust meie 
hooldusmeeskonnaga 
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Tehnilised andmed 

Funktsioonid Rapidcount B20 Rapidcount B40 

Loeb sorteeritud / 
sorteerimata rahatähed 

Jah / ei Jah / ei 

Valuuta Euro Euro 

Suuruse kontroll Kuni 100 EUR Kuni 100 EUR 

Võltsingute tuvastamine UV, IR omadused UV, IR, MG omadused 

Kiirus 1000 rahatähte minutis 1000 rahatähte minutis 

Lugemise maht 0,2 miljonit rahatähte aastas 0,2 miljonit rahatähte aastas 

Söötja / virnastaja maht 100 / 200 100 / 200 

Automaatne start-stop 
funktsioon 

Jah Jah 

Partii funktsioon Jah Jah 

Lisamise funktsioon Jah Jah 

Lisavõimalused Tolmukate, suruõhk, 
puhastuse komplekt 

Tolmukate, suruõhk, 
puhastuse komplekt 

Toide 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Suurus ( p x l x k, mm) 289 x 260 x 174 289 x 260 x 174 

Kaal, kg 5,1 5,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


