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Rövid útmutató/tájékoztató

LED-kódok / Üzemmódok

LED kikapcs. Kikapcsolva, hiányzó táp feszüldsék

Világít Bankjegzolvasó működik és kommunikál – kész fogadni bj-t

Világít Vezérlő rendszer tiltja a működést / kommunikáció hiba

Világít A rendszer elfoglalt (érme fogadás / tárolás)

Felvillan 1x Bankjegy elakadás / alsó modul nincs a helyén (kihúzva)

Felvillan 2x A tároló tele van

Felvillan 3x A tároló nincs rendesen a helyén (hiányzik)

Felvillan 4x Komoly rendszer probléma – szerviz beavatkozást igényel

Programozás

Bankjegy típus fogadás engedélyezése
1x nyomja meg a szervíz gombot. Helyezze be azt a bankjegy típust, amely elfogadását
engedélyezni szeretné.

LED gyorsan villog Bankjegy fogadás engedélyezése

Bankjegy típus fogadás tiltása
2x nyomja meg a szervíz gombot. Helyezze be azt a bankjegy típust, amely elfogadását tiltani
szeretné.

LED gyorsan villog Bankjegy fogadás tiltása

A bankjegy behelyezése és felismerése után ezt az olvasó vissza adja és sikeres folyamat esetén
a  LED-dióda ZÖLDEN villogni fog. Ha a tiltás/engedélyezés nemsikerült, akkor a LED-dióda
PIROSAN fog villogni, és az egész folyamatot meg kell ismételni (pl. egy másik bankjeggyel ).

Rendszer újraindítása (RESET)
Nyomja meg és kb. 5 mp-ig tartsa lenyomva a szerviz gombot.

Karbantartás és tisztítás
A bankjegyolvasó csak általános tisztítást igényel. Erre a célra a legmegfelelőbb szer a habos antisztatikus
spray, esetleg egy 50:50 %-os izopropylalkoholos oldat. Nehasználjon töményebb oldatot, mivel ez
megsértheti a műanyagból készült takaró lencséket.
1. Kapcsolja ki a táp feszültséget – az olvasónak nem szabad áram alatt lenni.
2. Vegye le a tárolót. A hátsó fülekkel engedje fel és húzza ki az alsó felismerő modult.
3. Az optikai lencsék és a többi műanyag felület tisztításához használjon a korábban említett folyadékban

benedvesítet gyapot rongyot (gézt).
4. Ezután folytassa a görgők és a hajtószíjak tisztításával. Közben tologatja a szíjat a fogaskerék

érintkezési helyén, hogy a szíj egész hosszában kitisztuljon.
5. A felületek kiszárításához használjon száraz gyapot rongyot.
6. A folyamat végén tolja vissza az alsó modult a helyére és illesztje fell a tárolót.


