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1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις 
 

 
Αριθµητικό πληκτρολόγιο: Τα αριθµητικά πλήκτρα (0-9) χρησιµοποιούνται για να 
καθορίσετε τον αριθµό των καταµετρούµενων χαρτονοµισµάτων που θα αποτελούν µια 
δεσµίδα (µέχρι 3ψηφιος αριθµός). 
 
Κουµπί Clear (C) : Πατώντας αυτό το κουµπί µηδενίζετε τον αριθµό καταµέτρησης της 
δεσµίδας που εµφανίζεται στην οθόνη (µηδενίζετε την ένδειξη καταµέτρησης). 
 
Κουµπί καθορισµού πάχους χαρτονοµίσµατος (DEN): Το πάχος αναφοράς για την 
ανίχνευση διπλών (κολληµένων) χαρτονοµισµάτων µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τον χρώµα 
(διαφάνεια) των χαρτονοµισµάτων. (Ανατρέξτε στην παράγραφο 4 για περισσότερες 
λεπτοµέρειες 
 
Κουµπί επιλογής ταχύτητας καταµέτρησης (SPD): Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη 
ταχύτητα καταµέτρησης πιέζοντας διαδοχικά αυτό το κουµπί. Υπάρχουν διαθέσιµες τρεις 
ταχύτητες (High, Medium και Low). 
 
Κουµπί επιλογής χειροκίνητης ή αυτόµατης λειτουργίας (A/M): Πιέζοντας αυτό το κουµπί 
επιλέγετε την αυτόµατη (AUTO) ή χειροκίνητη (MANUAL) λειτουργία. 
 
Κουµπί ενεργοποίησης λειτουργίας πρόσθεσης (ADD): Πιέζοντας αυτό το κουµπί 
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την λειτουργία πρόσθεσης. 
 
Κουµπί ενεργοποίησης υπεριώδους ανιχνευτή (UV) (αυτή η λειτουργία δεν είναι 
διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα) : Αυτή η λειτουργία χρησιµεύει στην ανίχνευση πλαστών 
χαρτονοµισµάτων, ανιχνεύοντας τον φθορισµό του χαρτονοµίσµατος όταν δέχεται 
ακτινοβολία από µια υπεριώδη πηγή. Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιείτε την λειτουργία 
και ρυθµίζετε την ευαισθησία της ανίχνευσης UV. 
 

Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής  χαρτονοµισµάτων 

Αισθητήρες εκκίνησης 

Πληκτρολόγιο και οθόνη 

Αισθητήρες καταµέτρησης 

Αισθητήρες επανάληψης 

Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος 

Συρόµενη λαβή 

Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικής 

∆ιακόπτης τροφοδοσίας 

Ρευµατολήπτης 
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Κουµπί ενεργοποίησης µαγνητικού ανιχνευτή (MG): (αυτή η λειτουργία δεν είναι 
διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα) : Αυτή η λειτουργία χρησιµεύει στην ανίχνευση πλαστών 
χαρτονοµισµάτων. Ανιχνεύει την µεταλλική λωρίδα που διαθέτουν τα γνήσια χαρτονοµίσµατα. 
 
Κουµπί ενεργοποίησης λειτουργίας (ID) (αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα 
µοντέλα) : Αυτή την λειτουργία µπορείτε να την επιλέξετε αφού προηγουµένως έχετε πατήσει 
το κουµπί CF. Aν ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλες οι 
λειτουργίες ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων. 
 
Κουµπί ενεργοποίησης λειτουργίας ανίχνευσης διαφορετικού µεγέθους (DD Key) (αυτή 
η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα) : Ενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία η 
συσκευή αναγνωρίζει χαρτονοµίσµατα που έχουν µέγεθος 3mm ή  4mm ή 5mm µεγαλύτερο 
από το πρώτο χαρτονόµισµα που καταµετρείται. 
 
Κουµπί επανεκκίνησης (ST): Πιέστε αυτό ο κουµπί για να µηδενίσετε την ένδειξη µέτρησης 
ή για να σβήσετε ένα µήνυµα σφάλµατος που έχει εµφανιστεί στην οθόνη. 
 
2.0  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Θερµοκρασία λειτουργίας : 0 έως 40ο C 
Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 30 έως 80 % 
Σύστηµα τροφοδοσίας χαρτονοµισµάτων: Κύλινδροι τριβής 
Χωρητικότητα υποδοχής καταµέτρησης: 200 έως 300 χαρτονοµίσµατα ανάλογα µε το 
πάχος τους. 
Χωρητικότητα υποδοχής εναπόθεσης καταµετρηθέντων χαρτονοµισµάτων: 100 έως 
200 χαρτονοµίσµατα ανάλογα µε το πάχος τους. 
Μέγιστες ∆ιαστάσεις χαρτονοµισµάτων: 50 x 100 x 190 (mm) 
Πάχος χαρτονοµισµάτων: 0,06 έως 0,12mm 
Ένδειξη προκαθορισµένης καταµέτρησης:  3 ψηφία (LED µικρού µεγέθους) 
Ένδειξη καταµέτρησης : 4 ψηφία (LED µεγάλου µεγέθους) 
Τροφοδοσία: Μονοφασικό 110V έως 240V / 50-60Hz 
Κατανάλωση: < 50W 
Βάρος: 6Kg 
∆ιαστάσεις συσκευής: 280 x 250 x 210 (mm) 
Ταχύτητα καταµέτρησης: 
High:  1300 ± 100 χαρτονοµίσµατα ανά λεπτό 
Medium: 1000 χαρτονοµίσµατα ανά λεπτό 
Low: 800 χαρτονοµίσµατα ανά λεπτό 
 
3.0 ∆υνατότητες 
• Βολική και εύκολη λειτουργία 
• Γρήγορη και ακριβής καταµέτρηση 
• ∆ύο τρόποι λειτουργίας (Auto/Manual) 
• Τρία (κατ’ επιλογή) πάχη αναφοράς για 
ανίχνευσης διπλών χαρτονοµισµάτων 
• ∆υνατότητα καταµέτρησης για δηµιουργία 
δεσµίδων ή απλής καταµέτρησης 
 
 

• ∆υνατότητα άθροισης επιµέρους 
ρυθµίσεων 
• Ανίχνευση χαρτονοµισµάτων 
διαφορετικής προέλευσης 
• Ανίχνευση πλαστών χαρτονοµισµάτων 
(κατ επιλογή) 
• Ενδείξεις εσφαλµένης λειτουργίας ή 
πλαστών χαρτονοµισµάτων στην οθόνη 

 
4.0 Λειτουργία 
 
1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας (θέση ΟΝ) 
2. Ελέγξετε την ρύθµιση ανίχνευσης διπλών χαρτονοµισµάτων (πάχος χαρτονοµίσµατος) 
και κάντε τις κατάλληλες ρυθµίσεις ώστε η συσκευή να λειτουργεί κανονικά. Πιέστε διαδοχικά 
το κουµπί DEN ώστε να επιτύχετε την κατάλληλη ρύθµιση (θέση του ανιχνευτή), ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που η ένδειξη σφάλµατος Ed εµφανίζεται συχνά στην οθόνη 
Για χαρτονοµίσµατα του έχουν ένας µέρος της επιφάνειας του πολύ σκουρόχρωµο βάλτε τον 
ανιχνευτή να φωτίζει αυτή την επιφάνεια. 
Για χαρτονοµίσµατα που είναι σχετικά καινούργια ή σχετικά διάφανα βάλτε τον ανιχνευτή να 
φωτίζει την επιφάνεια που έχει διαφάνεια. 
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3. Επιλέξτε τον τρόπο καταµέτρησης 
Αυτή η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει µε δύο τρόπους καταµέτρησης: την απλή 
καταµέτρηση και την καταµέτρηση σε δεσµίδες µε προκαθορισµένο αριθµό χαρτονοµισµάτων. 
Ο τρόπο καταµέτρησης µπορεί να επιλεγεί απλά καθορίζοντας τον αριθµό των 
χαρτονοµισµάτων που θα περιέχει η δεσµίδα. 
Απλή καταµέτρηση 
Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας η συσκευή καταµετρά όλα τα χαρτονοµίσµατα που βρίσκονται 
στην υποδοχή καταµέτρησης χωρίς να σταµατά. Αυτός ο τρόπος καταµέτρησης είναι 
ενεργοποιηµένος στην περίπτωση που δεν έχετε καθορίσει αριθµό χαρτονοµισµάτων που θα 
περιέχει µια δεσµίδα και η αντίστοιχη ένδειξη είναι κενή.  
Καταµέτρηση δεσµίδας 
Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας η καταµέτρηση σταµατά κάθε φορά που η συσκευή 
συµπληρώσει (καταµετρήσει) τον αριθµό χαρτονοµισµάτων που έχετε προκαθορίσει. 
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ενεργοποιείται κάθε φορά που καθορίζεται οποιοδήποτε αριθµό 
χαρτονοµισµάτων που θα αποτελούν µια δεσµίδα. (Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθµό από το 
1 έως το 999). Πριν αρχίσετε την καταµέτρηση χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 
ορίσετε τον αριθµό των χαρτονοµισµάτων που θα αποτελούν την δεσµίδα και στην συνέχεια 
ξεκινήστε την διαδικασία καταµέτρησης. 
 
Σηµείωση: H επόµενη µέτρηση θα ξεκινήσει αυτόµατα µόνα αν αφαιρέσετε τα 
χαρτονοµίσµατα που έχουν καταµετρηθεί. Αν η καταµέτρηση σταµατήσει επειδή έχουν 
τελειώσει τα χαρτονοµίσµατα προς καταµέτρηση χωρίς να έχει συµπληρωθεί µια δεσµίδα 
απλά τοποθετήσετε και άλλα χαρτονοµίσµατα στην αντίστοιχη υποδοχή και η συσκευή θα 
συνεχίσει να καταµετρά µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός χαρτονοµισµάτων της δεσµίδας. 
 
4. Λειτουργία άθροισης µετρήσεων 
Αν ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία ο συνολικός (από τις επιµέρους µετρήσεις) αριθµός 
χαρτονοµισµάτων θα εµφανίζεται στην οθόνη του µετρητή. Πιέστε το κουµπί ADD για να 
ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. Η αντίστοιχη ένδειξη θα φωτοβολεί. Πιέστε ξανά το 
κουµπί ADD για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
 
5. Προσωρινό σταµάτηµα και συνέχιση µιας καταµέτρησης 
Για να σταµατήσετε προσωρινά µια καταµέτρηση πιέστε το κουµπί ST. Πιέστε εκ νέου του 
κουµπί ST για να συνεχίσετε την καταµέτρηση. 
 
6. Αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία 
Όταν η ένδειξη A/M φωτοβολεί τότε η συσκευή λειτουργεί χειροκίνητα (MANUAL). Σε αυτή την 
περίπτωση η συσκευή θα ξεκινήσει µια καταµέτρηση µόνο αν πατήσετε τον διακόπτη ST. 
Όταν η ένδειξη Α/Μ δεν φωτοβολεί η συσκευή λειτουργεί αυτόµατα (ΑUTO). Σε αυτή την 
περίπτωση η καταµέτρηση θα ξεκινά αυτόµατα κάθε φορά που τοποθετείται χαρτονοµίσµατα 
στην υποδοχή καταµέτρησης. 
 
7. Καθορισµός της ρύθµισης πάχους 
H ρύθµιση του πάχους, των καταµετρηµένων χαρτονοµισµάτων, έχει καθορισθεί από το 
εργοστάσιο. Όµως αυτή την ρύθµιση µπορείτε να την αλλάξετε σε µια από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
Αν οι ενδείξεις σφάλµατος “EC” και “Ed” εµφανίζονται συχνά γυρίστε την βίδα προς την µεριά 
της ένδειξης “-“. 
Αν η διαδικασία τροφοδοσίας των χαρτονοµισµάτων δεν είναι οµαλή εξαιτίας διπλωµένων 
χαρτονοµισµάτων, ή χαρτονοµισµάτων µε µεγάλο πάχος γυρίστε την βίδα προς την µεριά της 
ένδειξης “+”. 
 
Επιλογή της λειτουργίας ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων (δεν είναι διαθέσιµη 
σε όλα τα µοντέλα): 
Όταν µια ή όλες από τις παρακάτω λειτουργίες είναι ενεργοποιηµένες η συσκευή θα σταµατά 
την καταµέτρηση όποτε ανιχνεύεται ένα πλαστό χαρτονόµισµα. 
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Ανίχνευση µέσω υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 
 
Ένα πλαστό χαρτονόµισµα έχει διαφορετική συµπεριφορά όταν φωτίζεται από υπεριώδη 
ακτινοβολία. Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία και ανιχνευθεί ένα πλαστό 
χαρτονόµισµα η καταµέτρηση θα σταµατήσει και στην οθόνη που ορίζεται τον αριθµό των 
χαρτονοµισµάτων που θα αποτελούν µια δεσµίδα θα εµφανιστεί η ένδειξη CFU.  
H λειτουργία ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων µέσω υπεριώδους ακτινοβολίας 
ενεργοποιείται πιέζοντας το κουµπί UV. Όταν η καταµέτρηση σταµατήσει επειδή ανιχνεύθηκε 
ένα πλαστό χαρτονόµισµα αφαιρέστε το πλαστό χαρτονόµισµα (το τελευταίο που 
καταµετρήθηκε) πιέστε το κουµπί ST για να φύγει η ένδειξη σφάλµατος και µετρήστε ξανά όλα 
τα χαρτονοµίσµατα. 
 
Ανίχνευση µέσω µαγνητικού αισθητήρα 
 
Μέσω αυτής της λειτουργίας ανιχνεύετε τα πλαστά χαρτονοµίσµατα που δεν έχουν λωρίδα 
µετάλλου. Όταν ανιχνευθεί ένα πλαστό χαρτονόµισµα µέσω του µαγνητικού αισθητήρα η 
καταµέτρηση θα σταµατήσει και η ένδειξη σφάλµατος “CFΠ” θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
H λειτουργία ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων µέσω του µαγνητικού αισθητήρα 
ενεργοποιείται πιέζοντας το κουµπί MG. Όταν η καταµέτρηση σταµατήσει επειδή ανιχνεύθηκε 
ένα πλαστό χαρτονόµισµα αφαιρέστε το πλαστό χαρτονόµισµα (το τελευταίο που 
καταµετρήθηκε) πιέστε το κουµπί ST για να φύγει η ένδειξη σφάλµατος και µετρήστε ξανά όλα 
τα χαρτονοµίσµατα. 
 
Λειτουργία ανίχνευσης ID 
H λειτουργία ID µπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί µέσω του κουµπιού CF. Όταν η 
λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη και εµφανιστεί µήνυµα σφάλµατος CFU, CFΠ ή CF= ελέγξετε 
τα δύο τελευταία χαρτονοµίσµατα που έχουν καταµετρηθεί, αφαιρέστε το ύποπτο και πιέστε 
το κουµπί ST για να συνεχιστεί η καταµέτρηση. Το ύποπτο χαρτονόµισµα δεν περιλαµβάνεται 
στα καταµετρηθέντα. 
 
Λειτουργία ανίχνευσης διπλού χαρτονοµίσµατος DD 
Για να καταµετρήσετε χαρτονοµίσµατα ενώ η λειτουργία DD είναι ενεργοποιηµένη πρέπει να 
τακτοποιήσετε τα χαρτονοµίσµατα στην υποδοχή καταµέτρησης. Τα χαρτονοµίσµατα που 
είναι τσακισµένα ή διπλωµένα πρέπει να ισιώσουν πριν τα τοποθετήσετε στην υποδοχή 
καταµέτρησης. Επίσης πρέπει να χρησιµοποιήσετε τους οδηγούς που υπάρχουν στην 
υποδοχή ώστε τα χαρτονοµίσµατα να είναι στο κέντρο της υποδοχής. 
 
Σωστοί και λανθασµένοι τρόποι για να τοποθετήσετε τα 
χαρτονοµίσµατα στην υποδοχή καταµέτρησης 

 
 
Όταν ελέγχετε τα χαρτονοµίσµατα πριν τα τοποθετήσετε στην υποδοχή καταµέτρησης δώστε 
προσοχή στα ακόλουθα σηµεία. 
 
• Αποφύγετε να βάζετε σκισµένα ή τσαλακωµένα χαρτονοµίσµατα. 
• Αποφύγετε να βάζετε διπλωµένα χαρτονοµίσµατα 
• Αποφύγετε να βάζετε καµπυλωµένα χαρτονοµίσµατα  
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5.0 Καθαρισµός και συντήρηση 
• Οι αισθητήρες της µηχανής βασίζονται στην οπτική ανίχνευση, έτσι µπορεί να προκληθεί 
λανθασµένη µέτρηση αν σωµατίδια χαρτιού ή σκόνης επικαθίσουν πάνω σε έναν αισθητήρα. 
Επίσης µπορεί να είναι δύσκολο να ξεκινήσει η καταµέτρηση αν ο αισθητήρας της αυτόµατης 
έναρξης καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων είναι λερωµένος. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη 
δυνατή απόδοση πρέπει να καθαρίζετε όλους τους αισθητήρες τακτικά µε µια καθαρή µαλακή 
στεγνή βούρτσα. 
 
• Κρατάτε την συσκευή µακριά από το άµεσο ηλιακό φως ή έντονο τεχνητό φως. 
 
• Το σύστηµα τροφοδοσίας του καταµετρητή βασίζεται σε κυλίνδρους τριβής. Ξένα 
αντικείµενα όπως: συνδετήρες, τρίχες, καρφίτσες κλπ µπορεί να προκαλέσουν την 
καταστροφή του ή την ελαττωµατική λειτουργία του. 
 
• Αν η συσκευή σας διαθέτει ανιχνευτή πλαστών, µέσω υπεριώδους ακτινοβολίας, είναι πολύ 
σηµαντικό να κρατάτε την λάµπα UV καθαρή. 
 
ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ). 
 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΗΜΙΚΑ Ή ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 
 
6.0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 
Μήνυµα 
σφάλµατος 

Σηµασία Πιθανή αιτία Πιθανή λύση του 
προβλήµατος 

Ed ∆ιπλό χαρτονόµισµα Περισσότερα από ένα 
χαρτονοµίσµατα 
ανιχνεύθηκαν ή 
ανιχνεύθηκε ένα 
χαρτονόµισµα µε πολύ 
σκούρο χρώµα 

Εο Υπέρβαση αριθµού 
δεσµίδας 

Ο αριθµός των 
καταµετρηθέντων 
χαρτονοµισµάτων είναι 
µεγαλύτερος από τον 
αριθµό των 
χαρτονοµισµάτων που 
έχετε ορίσει σαν δεσµίδα 

 
 
 

Αφαιρέστε όλα τα 
χαρτονοµίσµατα από την 
υποδοχή καταµέτρησης. 
Πιέστε το κουµπί ST για 
να καθαρίσετε το σφάλµα. 
Μην µετρήσετε ξανά όλα 
τα χαρτονοµίσµατα. 

ΕΗ_ 
ΕΗι 

Κατεστραµµένα 
χαρτονοµίσµατα 

Ανιχνεύθηκαν 
κατεστραµµένα ή µη 
φυσιολογικά 
χαρτονοµίσµατα 
Εσφαλµένη ένδειξη στην 
υπεριώδη ακτινοβολία 
∆εν υπάρχει µεταλλική 
λωρίδα 

CFU 
CFΠ 
CF= 

Έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
ανίχνευσης πλαστών 
χαρτονοµισµάτων 

Μη φυσιολογικό 
χαρτονόµισµα 

d d Ύποπτο 
χαρτονόµισµα 

Ύποπτα χαρτονοµίσµατα 
υπάρχουν στην δεσµίδα 

 
 
 

Πιέστε το κουµπί ST και 
µετρήστε ξανά όλα τα 
χαρτονοµίσµατα 

 
 


