
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής.  
Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες της 
συσκευής και να εξοικειωθείτε µ’ αυτές. 
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1. ΟΨΕΙΣ 

 
Εικ.1: Εµφάνιση 

 
1. Χοάνη 2. Αισθητήρας αυτόµατης εκκίνησης 3. Ράβδοι αναστροφής  
4. Πληκτρολόγιο & αισθητήρας 5. Συσσωρευτής 6. Αισθητήρας επανάληψης 
7. Ροδάκι ρύθµισης πάχους 8. ∆ιακόπτης τροφοδοσίας  
9. Θύρα εξωτερικής οθόνης 10. Υποδοχή τροφοδοσίας  
 
 
 



 
Εικ. 2 Πληκτρολόγιο & οθόνη 

11. Πλήκτρο DD 12. Ένδειξη επιπέδου DD 13. Πλήκτρο DEN  
14. Ένδειξη επιπέδου πυκνότητας 15. Πλήκτρο ADD 16. Ένδειξη ADD  
17. Πλήκτρο BATCH 18. Πλήκτρο START 19. Πλήκτρο CF 20. Ένδειξη CF 
21. Αριθµός µέτρησης 22. Αριθµός δεσµίδας 23. Πληκτρολόγιο  
24. Πλήκτρο C (Clear). 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Χοάνη: Εδώ τοποθετείτε τα χαρτονοµίσµατα που θέλετε να µετρήσετε. 
2. Αισθητήρας αυτόµατης εκκίνησης: Όταν βάλετε χαρτονοµίσµατα πάνω 

στη συσκευή, θα ξεκινήσει αυτόµατα να τα µετράει. 
3. Ράβδοι αναστροφής: Αναποδογυρίζει τα χαρτονοµίσµατα στη χοάνη όταν 

το σύστηµα ξεκινήσει να λειτουργεί.  
4. Πληκτρολόγιο & οθόνη: Πληκτρολόγιο, ενδείξεις, αριθµός µέτρησης και 

αριθµός δεσµίδας (Εικ. 2). 
5. Συσσωρευτής: Εδώ συγκεντρώνονται τα καταµετρηµένα χαρτονοµίσµατα. 
6. Αισθητήρας επανάληψης: Αισθητήρας επανάληψης καταµέτρησης. 
7. Ροδάκι ρύθµισης πάχους: Χρησιµοποιείται για να κάνετε πιο οµαλή την 

καταµέτρηση. Το ροδάκι αυτό είναι ρυθµισµένο από το εργοστάσιο στη 
συνήθη θέση.  

8. ∆ιακόπτης τροφοδοσίας: Χρησιµοποιείται για να ενεργοποιήσετε ή να α-
πενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

9. Θύρα εξωτερικής οθόνης: Αυτή η θύρα χρησιµοποιείται για να συνδέσετε 
τη συσκευή σε εξωτερική οθόνη.  

10. Υποδοχή τροφοδοσίας: Το παρεχόµενο καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει 
να συνδεθεί σε κάποια πρίζα ώστε να υπάρχει τροφοδοσία.  

11. Πλήκτρο DD: Μ’ αυτό το πλήκτρο η συσκευή ρυθµίζεται για να αναγνωρί-
σει χαρτονοµίσµατα µικρότερα ή µεγαλύτερα κατά 3, 4 ή 5 χιλιοστά από 
το πρώτο χαρτονόµισµα.      



12. Ένδειξη επιπέδου DD: Χρησιµοποιείται για να απεικονίσει το επίπεδο DD 
που θέσατε.  

13. Πλήκτρο πυκνότητας (DEN): Αυτό το πλήκτρο χρησιµοποιείται για να αλ-
λάξετε το επίπεδο πυκνότητας. 

14. Ένδειξη επιπέδου πυκνότητας: Χρησιµοποιείται για να εµφανίσετε το τρέ-
χον επίπεδο πυκνότητας.  

15. Πλήκτρο ADD: Χρησιµοποιώντας αυτό το πλήκτρο, µπορείτε να ενεργο-
ποιήσετε ή ν’ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόσθεσης. 

16. Ένδειξη ADD: ∆είχνει αν είναι ενεργοποιηµένη ή απενεργοποιηµένη η 
λειτουργία πρόσθεσης.  

17. Πλήκτρο BATCH: Πλήκτρο συντόµευσης για ρύθµιση δεσµίδας. 
18. Πλήκτρο START: Χρησιµοποιείται για να ξεκινήσετε κάποια καταµέτρηση 

ή να διαγράψετε κάποιο µήνυµα σφάλµατος.  
19. Πλήκτρο CF (προαιρετικά): Πλήκτρο συντόµευσης για να ενεργοποιήσετε/ 

απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων 
UV, MG ή MT.  

20. Ένδειξη CF: Χρησιµοποιείται για να απεικονίζει την τρέχουσα µέθοδο ανί-
χνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων.  

21. Αριθµός µέτρησης: Εδώ απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της µέτρησης 
(Μέχρι 4 ψηφία). 

22. Αριθµός δεσµίδας: Εδώ απεικονίζεται ο αριθµός δεσµίδας ή τα µηνύµατα 
σφάλµατος (µέχρι 3 ψηφία). 

23. Πληκτρολόγιο: Είναι ένα σετ αριθµηµένων πλήκτρων (0-9). Χρησιµοποιεί-
ται για να καταχωρήσετε προαιρετικά το µέγεθος της δεσµίδας (µέχρι 3 
ψηφία).  

24. Πλήκτρο Clear: Το πλήκτρο Clear αφαιρεί τον αριθµό δεσµίδας από την 
οθόνη ή σβήνει τα µηνύµατα σφάλµατος.  

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος 0℃～40℃ 

Υγρασία περιβάλλοντος 30 ~ 80% 

Σύστηµα τροφοδοσίας Κυλινδρικό (τριβής) 

Χωρητικότητα χοάνης Μέχρι 200 τεµάχια 

Χωρητικότητα συσσωρευτή Μέχρι 200 τεµάχια 

Μέγεθος µετρήσιµων χαρτονοµισµάτων 50×100～100×175(mm) 

Πάχος µετρήσιµων χαρτονοµισµάτων 0.06～0.12(mm) 

Απεικόνιση δεσµίδας 3 ψηφία LED 

Απεικόνιση µέτρησης  4 ψηφία LED 

Τροφοδοσία AC220V/50HZ ή AC110V/60HZ 



Κατανάλωση ρεύµατος ≤70W 

∆ιαστάσεις 289mm×252mm×190mm 

Καθαρό βάρος 8.0 κιλά 

Υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης 4/5/6 ±1mm 

Ταχύτητα καταµέτρησης 1000 χαρτονοµίσµατα/ λεπτό 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ: Επιτρέπει στη συσκευή να προσθέσει όλα τα 
αποτελέσµατα µέτρησης. Το πλήκτρο ADD µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ώστε να χρησιµοποιήσετε άµεσα τη λειτουργία πρόσθεσης.  

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MG: Η λειτουργία MG µπορεί να επιλεγεί αφού πιέσετε το 
πλήκτρο CF. Μ’ αυτή τη λειτουργία, η συσκευή θα ανιχνεύσει πλαστά 
χαρτονοµίσµατα µε τη µέθοδο του µαγνητισµού. Όταν εντοπιστεί πλαστό, 
η συσκευή θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί το µήνυµα CF2. Τα ύποπτα 
χαρτονοµίσµατα είναι τα δύο τελευταία.  

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ UV: Η λειτουργία UV µπορεί να επιλεγεί αφού πιέσετε το 
πλήκτρο CF. Μ’ αυτή τη λειτουργία, η συσκευή θα ανιχνεύσει πλαστά 
χαρτονοµίσµατα µε τη µέθοδο των υπεριωδών ακτίνων. Όταν εντοπιστεί 
πλαστό, η συσκευή θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί το µήνυµα CF1. Το 
ύποπτο χαρτονόµισµα είναι το τελευταίο.  

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MT: Η λειτουργία MT µπορεί να επιλεγεί αφού πιέσετε το 
πλήκτρο CF. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθούν 
οι λειτουργίες UV, MG και IR (CF3). 

5. Λειτουργία DD: Η λειτουργία DD µπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το πλήκτρο 
DD. Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει τα πλαστά µε βάση το µέγεθος. Αν ανι-
χνευτεί πιο µεγάλο ή πιο µικρό χαρτονόµισµα, η συσκευή θα σταµατήσει 
και θα εµφανιστεί το µήνυµα DD. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 3 ε-
πίπεδα ευαισθησίας, 4mm, 5mm και 6mm. 

6. Ανίχνευση τροφοδοσίας δύο χαρτονοµισµάτων ταυτόχρονα: Αυτή η συ-
σκευή θα σταµατήσει και θα εµφανίσει το µήνυµα «Ed» όταν τροφοδοτη-
θούν ταυτόχρονα δύο χαρτονοµίσµατα. Μπορείτε να αλλάξετε την ευαι-
σθησία αυτής της λειτουργίας µέσω του DEN (DENSITY). Το σύνηθες ε-
πίπεδο είναι 2. 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• ∆ύο τρόποι τοποθέτησης χαρτονοµισµάτων 

• Εύκολη και βολική χρήση 

• Μέθοδος ελεύθερης µέτρησης και µέτρησης δεσµίδας. 



• Σύστηµα ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων (προαιρετικά).  

• Αυτόµατη αποµνηµόνευση ρυθµίσεων. 

6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ρυθµίστε το επίπεδο πυκνότητας (density) 
και άλλες λειτουργίες ανάλογα µε τα χαρτονοµίσµατά σας. 
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να τοποθετήσετε τα χαρτο-
νοµίσµατα. ∆είτε τις παρακάτω εικόνες: 

 
 

 
 

ΛΑΘΟΣ 

ΣΩΣΤΟ 

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ 



 
 
� Ελεύθερη καταµέτρηση όλων των χαρτονοµισµάτων: Αν ο αριθ-

µός δεσµίδας είναι σε «0», η συσκευή θα καταµετρήσει όλα τα χαρτο-
νοµίσµατα που βρίσκονται στη χοάνη χωρία να σταµατήσει. Το πλή-
κτρο «C» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ρυθµίσετε την δεσµίδα σε 
«0». 

� Καταµέτρηση ανά δεσµίδα: Πιέστε το πλήκτρο «BATCH» ή χρησι-
µοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό 
δεσµίδας. Η συσκευή θα ξεκινήσει την καταµέτρηση και θα σταµατή-
σει στον αριθµό που έχετε πληκτρολογήσει. Σηµείωση: Η επόµενη 
καταµέτρηση θα ξεκινήσει αυτόµατα αφού πρώτα αφαιρέσετε τα κα-
ταµετρηµένα χαρτονοµίσµατα από το συσσωρευτή. Αν η καταµέτρηση 
σταµατήσει πριν φτάσει στον επιθυµητό αριθµό ενώ µετρήθηκαν όλα 
τα χαρτονοµίσµατα, απλά τοποθετήστε κι άλλα χαρτονοµίσµατα και η 
συσκευή θα συνεχίσει την καταµέτρηση.  

1. Καταµέτρηση χαρτονοµισµάτων µε λειτουργία ανίχνευσης: Αν η συ-
σκευή σταµατήσει την καταµέτρηση λόγω ανίχνευσης, ελέγξτε τα δύο τε-
λευταία χαρτονοµίσµατα και αποµακρύνετε το ύποπτο. Πιέστε το πλήκτρο 
START για να συνεχίσετε την καταµέτρηση. Να έχετε υπόψη σας ότι το 
ύποπτο συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της καταµέτρησης.  
� Με λειτουργία DD: Για να καταµετρήσετε χαρτονοµίσµατα µε τη λει-

τουργία DD ενεργοποιηµένη, θα ΠΡΕΠΕΙ να βάλετε τα χαρτονοµίσµα-
τα στη σειρά. Όλες οι πτυχώσεις και τσακίσµατα θα πρέπει να ισιω-
θούν πριν τα βάλετε στη χοάνη. 

� Με λειτουργία ανίχνευσης UV: Η λειτουργία ανίχνευσης UV µπορεί 
να ενεργοποιηθεί ή ν’ απενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο CF. Αν 
η συσκευή εντοπίσει πλαστά µε αυτή τη λειτουργία, θα εµφανίσει την 
ένδειξη CF1. Ελέγξτε τα δύο τελευταία χαρτονοµίσµατα, βγάλτε το 
ύποπτο και πιέστε το πλήκτρο START για να συνεχίσετε την καταµέ-
τρηση. Να έχετε υπόψη σας ότι το ύποπτο συµπεριλαµβάνεται στα 
αποτελέσµατα της καταµέτρησης. 

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ 



� Με λειτουργία ανίχνευσης MG: Η λειτουργία ανίχνευσης MG µπορεί 
να ενεργοποιηθεί ή ν’ απενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο CF. Αν 
η συσκευή εντοπίσει πλαστά µε αυτή τη λειτουργία, θα εµφανίσει την 
ένδειξη CF2. Ελέγξτε τα δύο τελευταία χαρτονοµίσµατα, βγάλτε το 
ύποπτο και πιέστε το πλήκτρο START για να συνεχίσετε την καταµέ-
τρηση. Να έχετε υπόψη σας ότι το ύποπτο συµπεριλαµβάνεται στα 
αποτελέσµατα της καταµέτρησης  

� Με λειτουργία ανίχνευσης MT: Η λειτουργία ανίχνευσης MT µπορεί 
να ενεργοποιηθεί ή ν’ απενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο CF. Αν 
η συσκευή εντοπίσει πλαστά µε αυτή τη λειτουργία, θα εµφανίσει την 
ένδειξη CF1, CF2 ή CF3. Ελέγξτε τα δύο τελευταία χαρτονοµίσµατα, 
βγάλτε το ύποπτο και πιέστε το πλήκτρο START για να συνεχίσετε 
την καταµέτρηση. Να έχετε υπόψη σας ότι το ύποπτο συµπεριλαµβά-
νεται στα αποτελέσµατα της καταµέτρησης. 

2. Για να χρησιµοποιήσετε το ροδάκι ρύθµιση του πάχους: Το ροδάκι 
ρύθµισης του πάχους είναι ήδη ρυθµισµένο από το εργοστάσιο για συνή-
θη χρήση. Εντούτοις, µπορείτε να το αλλάξετε στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:  
� Αν παρουσιάζεται συχνά σφάλµα EC και/ή Ed, σπρώξτε το ροδάκι 

προς το «-» (στενό). 
� Αν η τροφοδοσία δεν είναι οµαλή λόγω παλιών ή τσαλακωµένων χαρ-

τονοµισµάτων, στρέψτε το ροδάκι προς το «+» (παχύ).  

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Αν η συσκευή σταµατήσει λόγω ανίχνευσης, το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος 
θα εµφανιστεί στην οθόνη. Ελέγξτε τα δύο τελευταία καταµετρηµένα χαρτονο-
µίσµατα και βγάλτε το ύποπτο. Πιέστε το πλήκτρο START για να συνεχίσετε 
την καταµέτρηση ή να ξαναµετρήσετε όλα τα χαρτονοµίσµατα. Ακολουθούν τα 
µηνύµατα σφάλµατος και οι ενέργειες αντιµετώπισης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κωδικός Σηµασία Αιτία Αντιµετώπιση 

Ej Εµπλοκή 

Το χαρτονόµισµα 
έχει κολλήσει µέσα 
στη συσκευή ή ο 
αισθητήρας κατα-
µέτρησης είναι 
λερωµένος ή έχει 
υποστεί βλάβη.  

Αφαιρέστε τα χαρτονοµί-
σµατα από τη χοάνη και το 
συσσωρευτή. Πιέστε το 
πλήκτρο «START» και η 
συσκευή θα βγάλει το κολ-
ληµένο χαρτονόµισµα. Ε-
ναλλακτικά µπορείτε να α-
πενεργοποιήσετε την τρο-
φοδοσία και να βγάλετε το 
κολληµένο χαρτονόµισµα 

χειροκίνητα.  

Ed 
∆ύο χαρτονο-
µίσµατα µαζί 

Εντοπίστηκαν πε-
ρισσότερα από 
δύο χαρτονοµί-
σµατα ή ένα χαρ-
τονόµισµα µεγα-
λύτερης πυκνότη-
τας από το κανο-
νικό.  

Αφαιρέστε όλα τα χαρτονο-
µίσµατα από τη χοάνη. Πιέ-
στε το πλήκτρο «START» 
για να διαγράψετε το µήνυ-
µα σφάλµατος. Μετρήστε 
ξανά όλα τα χαρτονοµίσµα-

τα.  

Ec 
Αλυσιδωτή 
τροφοδοσία 

Περισσότερα από  
δύο χαρτονοµί-
σµατα που έχουν 
τροφοδοτηθεί α-
λυσιδωτά. 

Eo 
Υπέρβαση 
δεσµίδας 

Το αποτέλεσµα 
της καταµέτρησης 
υπερβαίνει την 
δεσµίδα 

Eh 
Μισό χαρτο-
νόµισµα 

Έχει περάσει κά-
ποιο µισό χαρτο-
νόµισµα. 

DD 
Ύποπτο χαρ-
τονόµισµα Υπάρχει κάποιο 

ύποπτο χαρτονό-
µισµα 

Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Εκκίνηση καταµέτρησης» 

για λεπτοµέρειες  

CF1 
Πλαστά χαρ-
τονοµίσµατα 

CF2 

CF3 

 
  
 
 



8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Καθώς οι αισθητήρες είναι οπτικοί, µπορεί να µην παράγονται ακριβή α-
ποτελέσµατα αν υπάρχουν κοµµάτια σκόνης, χαρτιού κ.ά.τ. πάνω τους. 
Αν οι αισθητήρες έχουν λερωθεί, µπορεί να µην ξεκινά καθόλου η καταµέ-
τρηση. Για καλύτερα αποτελέσµατα, είναι αναγκαίο να καθαρίζετε περιοδι-
κά τους αισθητήρες µε στεγνό βουρτσάκι. 

• Η συσκευή διαθέτει οπτικούς αισθητήρες, οπότε θα πρέπει να κρατάτε τη 
συσκευή µακριά από άµεση ηλιακή ακτινοβολία.  

• Το σύστηµα τροφοδοσίας απαρτίζεται από ροδάκια τριβής, οπότε πρέπει 
να κρατάτε µακριά τυχόν καρφίτσες, συνδετήρες, αλυσίδες, τρίχες κ.ά.τ. 
για ν’ αποφύγετε την εισχώρησή τους στη συσκευή. 

Σηµειώσεις: Να καθαρίζετε τη συσκευή µόνο αφού την απενεργοποιήσετε. 
Μη χρησιµοποιείτε χηµικά για τον καθαρισµό της συσκευής. 

9. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Καλώδιο    1τµχ. 
Οδηγίες χρήσης    1τµχ. 
Εξωτερική οθόνη (προαιρετικό) 1τµχ. 
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