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1.  Rahasedelite virnastaja
2.  Ekraan
3.  Juhtpaneel
4. Rahasedelite väljutaja
5. Rahasedelite söötja
6. Tõstmise pesa
7.7. ON/OFF lüliti
8. USB pesa

1.  Rahasedelite virnastaja  
 seadistamise kruvi
2. Kaane avamise nupp
3. Toitepesa
4. Printeri pesa (sobib    
 RTP300 printer)*
5. USB pesa
6. RJ6. RJ11 pesa lisaekraani   
 jaoks

* Lisamärge:
printeri tavakaabel (RTP300) sobib X400 mudelile.

Kinni jäänud või -kiilunud ra-
hasedelid saab eemaldada 
seadme tagantpoolt. Selleks 
tuleb avada tagumine kaas. 
Masina puhastamine on lihtne 

NB!
Palun veenduge, et rahasedelite virnastaja 
küljed on paika pandud, enne seadme sisse-
lülistamist. Küljed on eraldi pakendatud 
seadme pakendis. Võtke küljed ettevaatlikult 
pakendist välja ja asetage oma pesadesse.  

Austatud klient,

Täname Teid, et olete otsustanud soetada meie seadme - rapidcount X400 sedelilugeja. Te olete teinud 
väga hea valiku ostes antud kvaliteetse seadme. Meie seadmega saate lugeda ja kontrollida suurtes ko-
gustes sularaha kiirelt ja lihtsalt.

Palun tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist, et veenduda seadme probleemi-
vabas kasutuses. Soovitame seadet korra aastas hooldada, et olla kindel seadme probleemivabas töös. 
Seadme loendamisvõimsus on 1 000 000 kupüüri aastas.

Seade eestpoolt

Seade tagantpoolt

Seadme lühituvustus - rapidcount X400
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Juhtpaneel

Seadmel on kõrgekvaliteediline puutetundlik TFT ekraan, millelt saab valida 5 erineva valuuta vahel.

Valuuta valik

1. CURR:___________ Lühike vajutus: Valuuta määramine ja muutmine (EUR | USD | GBP | CHF | PLN).
         Puuteekraaniga on lihtne valida erinevate valuutade vahel. Kasutuses olev    
         valuuta on kirjas ekraani ülemises vasakus nurgas.

         Pikk vajutus: seadme kasutusmenüü

2. MODE:__________ Rahalugemise valikute seadistamine

                  MIX CF: Vajuta MODE ja vali funktsioon MIX CF, et seadistada masin       
         lugema ja kontrollima sorteerimata rahatähti.

         SORT: Vajuta MODE ja vali funktsiooni SORT, et seadistada masin lugema     
         ja kontrollima sorteeritud rahatähti.

         COUNT: Vajuta MODE ja vali funktsioon COUNT, et seadistada masin lugema    
         ainult kupüüride kogust ilma valeraha tuvastuseta (nt. välismaa kupüürid).

                  MIX ADD: Vajuta MODE ja vali funktsioon MIX ADD, et seadistada masin      
         raha lugedes liitma eelmisele loetud rahakogusele järgmist koguse summat.

3. CLEAR:_________  Kustuta ekraanilt loetud rahakupüüride tulemus (hoia nuppu all 3 sekundit)
         CLEAR nupp viib kasutajamenüüs tagasi eelmise sammu juurde.

4. START: _________ Vajuta START, et alustada kupüüride lugemist.
         Rahakupüüride loendamise alustamine | kui ekraanile ilmub veateade, siis     
         saab jätkata vajutades START nuppu.



5. AUTOSTART_____  Kui sisestate seadmesse raha, siis on 2 varianti: 1) seade hakkab automaatselt   
         lugema, 2) raha lugemiseks tuleb vajutada START.
         AUTOSTART sisse/väljalülitamiseks tuleb hoida nuppu 6 all mõned sekundid.

6. SPEED: ________  Kiirust saab seadistada hoides nuppu 7 all kolm sekundit.
         Seadmel on 2 kiirust: 1) 800 kupüüri minutis, 2) 1000 kupüüri minutis

7. PRINT: _________  *Prindi välja loendamistulemus hoides all nuppu 8 kolm sekundit, peale mida   
         seade annab häälega märku (*vajalik printer RTP300)

8. S/N: ___________8. S/N: ___________  Prindi välja loetud kupüüride seerianumbrid hoides all nuppu 9 kolm sekundit,   
         peale mida seade annab häälega märku.
         Hoides all nuppu 4, saab sisse lülitada seerianumbrite tuvastamise funktsiooni.  
         Seade tuvastab seerianumbreid igas kupüüri asendis (laiem serv allapoole).

9. BAT: ___________  BATCH funktsioon, mille abil saab seadistada seadme lugema kindlat kupüüride  
         kogust. Seade lõpetab kohe lugemise kui seadistatud kupüüride kogus täis    
         saab, nt 100tk.

10. NOO10. NOOL ÜLES: ___  Pikk vajutus: Kahtlaste kupüüride teabe kuvamine (Report RJ).

11. NOOL ALLA: ___  Pikk vajutus: Kõikide loetud kupüüride teabe kuvamine (Report RC).

12. KELLAAEG:  ___  Vajutage CURR nuppu ja hoidke all 3 sekundit. Peale seda avaneb kellaaja     
         seadistamise menüü.
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Seaded

1.   Vajuta CURR nuppu ja hoia all 3 sekundit, kuni ilmub ekraanile lisamenüü
2.  Vajuta noolenuppe, et liikuda menüüs edasi ja tagasi. CURR nupuga saad menüüs kinnitada valikuid.
3.   Kui seadistamine on lõpetatud, vajutage CLEAR et väljuda menüüst.

Seadme kasutamine

Ühenda toitekaabel ja lülita seade sisse. Masin teostab enesekontrolli, veendumaks et kõik töötab nagu peab. Kui 
test on edukalt teostatud, siis masin on valmis kasutamiseks. Kui ekraanile ilmub veateade, vaadake palun lk. 8, kus 
on veadeateade ülevaade koos lahendusega.

Pane rahakupüüride üks serv sirgeks ja aseta rahapakk seadme rahasedelite virnastaja keskele.

Garanteerimaks seadme probleemivaba kasutamist on kohustuslik seadme korraline puhastamine ja vähemalt korra 
aastas hooldamine. Kui seadme anduritele koguneb liiga palju mustust (kaasa arvatud tolmu), siis see suurendab 
veateadete ilmumise tõenäosust.

Alati kasuta õigeid puhastamise tarvikuid ja suruõhku Ratiotecilt.



Pane kogu pakk rahasedelite virnastaja keskele ning korrigeeri külgi, et need oleksid kõige laiema kupüüri laiused. 
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Rahakupüüride asetamine

Ära sisesta seadmesse niiskeid ja osaliselt kahjustatud rahakupüüre.
Ära loenda katkiseid ja deformeerunud rahakupüüre, mille tõttu võib masina mehhnism kinni kiiluda. 

Veendu, et raha vahel ei oleks kirjaklambreid, nõelu, kummipaelu jne., et vältida seadme kinnikiilumist või loendamise 
vigu.

Aseta raha korrapäraselt seadmesse nii nagu on näidatud järgneval pildil.



Seadmes olid rahakupüürid enne seadme töölepanemist.
Kontrolli rahasedelite virnastajat ja eemalda kupüürid 
virnastajast.
Kontrolli ja puhasta seadme starti sensor. 

Eemalda rahakupüürid rahasedeli väljutajast.
Kontrolli ja puhasta rahasedeli väljutaja sensor.

Kontrolli ja puhasta CIS lugeja.
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Veateated ja lahendused

Veateade Lahendus
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Tehnilised näitajad

Tehnilised näitajad               rapidcount X400

Valuuta                   EUR | GBP | USD | CHF | PLN

Väärtus | koguse loendamine            Jah | Jah

Loeb sorteeritud | sorteerimata rahakupüüre      Jah | Jah

Tuvastusmeetod                UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Kiirus                   800 | 1000 rahakupüüri minutis

Rahaloendamise võimsusRahaloendamise võimsus             1 miljon rahakupüüri aastas

Rahavirnastaja | väljastaja suurus          500 | 200

Kasutuskeel                 Inglise

Liitmise funktsioon | Batch funktsioon        Jah | Jah

Veateadete funktsioon              Jah

Automaatne start-stop              Jah

Pordid                   Lisaekraan | Printer | USB

UuendamineUuendamine                 USB uuenduskaart | Update Manager

Karbis sisaldub                Seade | Juhtmed | ENG kasutusjuhend

Juurde soetatavad lisad             Printer RTP300

Mõõdud (P x L x K, mm)             240 x 280 x 297

Kaal (kg)                  7,4


