
Kasutusjuhend rapidcount T 575



Austatud klient,
Täname, et olete valinud Ratioteci Rapidcount T 575 sedelilugeja. Palun tutvuge hoolikalt 
seadme kasutusjuhendiga, veendumaks seadme probleemideta kasutuseks. Soovitame 
regulaarset seadme hooldust - vähemalt ühe korra aastas. Õigeaegaselt hooldatud seadme 
eluiga on kordades pikem, kui hooldamata seadmel. Soovituslik seadme lugemisvõimekus 
aastas on 800 000 kupüüri.

1. Rahasahtel, laius reguleeritav
2. Juhtpaneel
3. Ekraan
4. Sedelite väljutaja
5. Rahasedelite tasku
6. Rahasahtli reguleerimise nupp
77. Seadme käepide
8. Seadme avamise nupp

1. ON/OFF lüliti
2. Kaitse
3. Voolujuhtme pesa
4. LAN pesa (puudub)
5. Printeri pesa
6. Lisaekraani pesa (DB9)
77. USB ühendus (hooldus)
8. SD kaardi pesa
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Sissejuhatus

Seade eestpoolt

Seade tagantpoolt
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Väljatrükk on võimalik valikuliselt saadaoleva RTP 300 termoprinteri abil. Kui 
printer on ühendatud seadmega, siis saate kviitungi printida, hoides all klahvi 
PRINT

Aktiveerib või lülitab välja batch funktsiooni. Batch (partii) funktsiooniga loeb 
seade ainult kindla koguse kupüüre, mis on eelnevalt paika pandud. Selleks, 
et paika panna batch funktsioon, selleks tuleb vajutada BATCH nuppu. Nüüd 
ilmub ekraanile hetkel paikasätitud batch väärtus, nt. “B:100” (Seade loeb 
100 kupüüri ja jääb seisma). Kui nüüd vajutada uuesti BATCH nuppu, siis saab 
ise määrata uue batch väärtuse. Uue batch määramiseks tuleb valida 1/+10 
nuppu vajutades uus väärtus (5, 10, 20, 50, 100). Kui uus sobiliks batch väär-
tus on paitus on paika pandud, siis tuleb panna kupüürid seadme rahasedelite taskusse. 
Masin alustab kupüüride lugemist. Kui masin jõuab paikapandud batch väär-
tuseni, siis masin lõpetab automaatselt kupüüride lugemise.

Kustutab loetud kupüüride koguse või lülitab välja BATCH funktsioni.
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Juhtpaneel
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Kuvab loendamise tulemused. Toimib ka navigeerimisnupuna alla.
Pärast loendamist kuvab seade nii kupüüride koguväärtuse kui ka loendatud 
pangatähtede arvu ekraanile. Täpsema loendustulemuse kuvamiseks vajutage 
REPORT nuppu.

Lisamisfunktsiooni sisse ja väljalülitamine. Kui ADD funktsioon on sisse lülitatud, 
siis loendustulemus salvestatakse ja lisatakse järgnevatele loendatavatele 
kupüüridele ning seade kuvab kõikide loetud kupüüride tulemused korraga.
Väärtuste kustutamiseks vajutage nuppu CLEAR.

Avab kasutajamenüü. Toimib ka tagasi- või tühistamisnupuna.

Selle nupuga saab alustada kupüüride loendamist, kui ei ole automaatne 
lugemine sisse lülitatud. Toimib ka kinnitusnupuna.
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Sedelilugeja seadistamiseks vajutage menüüsse sisenemiseks juhtpaneelil nuppu MENU. Kasutage
navigeerimisnuppe, et valida soovitud valik ja kinnitada see nupuga START. Kasutage nuppu MENU ka-
sutajamenüüst väljumiseks.

Toimimine

Seaded
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Tehniline info

Võltsingute tuvastamine

Loendamise kiirus

Rahasahtli mahutavus

Rahatasku mahutavus

Töötemperatuur

ÕhuniisÕhuniiskus

Toitevool

Energiatarve

Seadme mõõdud (Pikkus * Laius * Kõrgus)

Seadme kaal

Välised liidesed

rapidcount T 575

IR │ MG │ MT │ CIS │ SD │ UV

1000 │ 1200 │ 1500 kupüüri minutis

300 kupüüri

200 kupüüri

0~40 °C

40~90%40~90%

AC 100-240V, 50/60 Hz

<80 W

263 * 268 * 255 mm

6,4 kg

DB9, USB, Printer, SD kaart

Tehnilised näitajad
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1. Eemalda seadmest kupüürid ja puhastage 
seadme sensorid.
2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb seade 
uuesti kalibreerida.

1. Eemalda seadmest kupüürid ja puhastage 
CIS andur.
2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb teostada 
CIS anduri kalibreerimine.
1. Puhasta sensorid tolmust
2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb teostada 
seadme anduritele tolmupuhastus.
Eemalda kõik kupüürid seadmest ja korda 
uuesti kupüüride loendamine.

Eemalda veaga kupüür ja vajuta uuesti START, 
et jätkata kupüüride loendamist.
Eemalda veaga kupüür ja vajuta uuesti START, 
et jätkata kupüüride loendamist.

Eemalda kõik kupüürid rahasedelite väljutajast

1. Eemalda kõik kupüürid ja korda loendamist.
2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb reguleeri-
da rahasahtli rullikuid, selleks tuleb keerata 
rahasahtli reguleerimise nuppu vasakule.
Palun võta ühendust maaletoojaga
Hooldus@safeeuro.ee või tel. 59 123 455

Left#1 counting sensor
Right#1 counting sensor
Left#2 counting sensor
Right#2 counting sensor

CIS fault #1 (**)!
CIS fault #2 (**)!
CIS fault #3 (**)!CIS fault #3 (**)!

Counting sensor dust warning!

Incomplete notes!

Width error!
Length error!
Cannot judge Denomination!
Denomination not in circulation!
Denomination diDenomination different!

Stacker full!

Double notes!
Chained notes!

Service required!

LahendusVeateade

Veateated
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