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1. Σύντομη εισαγωγή 
 
Αυτός ο καταμετρητής χαρτονομισμάτων ενσωματώνει τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες στην 
καταμέτρηση των χαρτονομισμάτων. Διαθέτει βελτιωμένο μηχανισμό, σε σύγκριση με το 
ανταγωνισμό, είναι εύκολος στην λειτουργία και μπορεί να συντηρηθεί εξίσου εύκολα. Η 
στιβαρή κατασκευή του τον κάνει κατάλληλο για κάθε είδους τραπεζική εφαρμογή-είναι 
πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα- και για κάθε κατάστημα όπου 
απαιτείται γρήγορη και αξιόπιστη καταμέτρηση. 
 
 
Οδηγίες σημαντικές για την ασφάλεια σας 
- Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες. 
- Να τηρείτε τα σήματα προειδοποίησης και επισήμανσης κινδύνων που υπάρχουν στις 
οδηγίες αλλά και πάνω στην ίδια την συσκευή. 
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο με ηλεκτρικό δίκτυο που παρέχει τάση 
τροφοδοσίας μέσα στις προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
συσκευής. 
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που υπάρχει μέσα στην συσκευασία της συσκευής. 
Χρήση άλλου τύπου καλωδίου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής της συσκευής. 
- Ποτέ μην ρίχνετε ή πιέζετε αντικείμενα (ή υγρά) μέσα στις σχισμές της συσκευής. Η επαφή 
αντικειμένων με σημεία του κυκλώματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
βραχυκύκλωμα, καταστροφή της συσκευής και σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. 
- Αποσυνδέστε αμέσως από την πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτή την συσκευή αν 
υπάρξει μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
a) Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί ή έχει τσακίσει. 
b) Αν κάποιο υγρό έπεσε μέσα στην συσκευή. 
c) Αν η συσκευή εκτέθηκε σε υψηλή υγρασία ή βροχή. 
d) Αν η συσκευή σας έπεσε ή το περίβλημα της έχει σπάσει. 
e) Αν η συσκευή εμφανίζει σημαντική αλλαγή στο τρόπο που λειτουργεί. 
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή ή 
ανοίγετε το καπάκι της. Όταν απαιτείτε επισκευή της απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο 
τεχνικό. Αν ανοίξετε το καπάκι της συσκευής μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση 
και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας της έχει καταστραφεί ή δεν 
κάνει καλή επαφή με τους ακροδέκτες. 
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ μην το τραβάτε από το καλώδιο αλλά 
πάντα να το τραβάτε από το πλαστικό σώμα του ακροδέκτη σύνδεσης. 
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2. Χειριστήρια και οθόνη απεικόνισης 

  
 
 
Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας οι επιλογές που έχετε είναι οι 
ακόλουθες: MIXED (μικτής αξίας χαρτονομίσματα), SINGLE (μονής αξίας), 

COUNT (τρόπος καταμέτρησης). 
 

Κουμπί επιλογής λειτουργίας δεσμίδας. 
Επιλέγοντας αυτή την λειτουργία εμφανίζεται η 
διπλανή οθόνη  

 
 
 
 
Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των 
χαρτονομισμάτων που θα περιέχει κάθε δεσμίδα. Ορίζοντας τον αριθμό ενεργοποιείται 
η λειτουργία δεσμίδας.  
Πιέζοντας το κουμπί  
 
Μηδενίζεται η ένδειξη δεσμίδας και απενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. 
 
 
 

 
Κουμπί εμφάνισης αναφοράς.  Πιέζοντας αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί 
αναλυτικά το αποτέλεσμα καταμέτρησης όπως στην παρακάτω οθόνη. 
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Κουμπί επιλογής είδους χαρτονομίσματος (EUR, USD, GBP).  Πιέζοντας αυτό 
το κουμπί εμφανίζεται η οθόνη επιλογής χαρτονομίσματος. Πέστε το 
αντίστοιχο αριθμητικό κουμπί για να επιλέξετε χαρτονόμισμα.  

Με την επιλογή AUTOC η συσκευή θα αναγνωρίσει το πρώτο χαρτονόμισμα στην 
συνέχεια χαρτονομίσματα διαφορετικής προέλευση θα αναγνωρίζονται ως πλαστά. 
Με την επιλογή ΜΙΧ C η συσκευή θα αναγνωρίζει όλους τους τύπους 
χαρτονομισμάτων και θα εμφανίζει χωριστά στην συνολική τους αξία. 
 

Κουμπί επιβεβαίωσης επιλογής και εξόδου από το μενού της συσκευής. 
 
 
Κουμπί χειροκίνητης  έναρξης καταμέτρησης. Με το ίδιο κουμπί βγαίνετε από 
το μενού της συσκευής χωρίς να σωθούν οι αλλαγές. 
 
Κουμπί εισαγωγής στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Προσοχή οι 
λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στον χρήστη. 
 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα καταμέτρησης 
όταν η λειτουργία δεσμίδας δεν είναι ενεργοποιημένη. 

 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήστε απενεργοποιήσετε την 
χειροκίνητη έναρξη καταμέτρησης, όταν η λειτουργία δεσμίδας δεν είναι 
ενεργοποιημένη. 

 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήστε απενεργοποιήσετε την 
λειτουργία άθροισης, όταν η λειτουργία δεσμίδας δεν είναι ενεργοποιημένη. 
 
 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να μηδενίσετε την ένδειξη καταμέτρησης, 
όταν η λειτουργία δεσμίδας δεν είναι ενεργοποιημένη. 

 
 

Πίνακας σφαλμάτων 
 

E1   Σφάλμα αισθητήρα UV 
E2   Σφάλμα διπλού χαρτονομίσματος 
E3   Μπλεγμένα χαρτονομίσματα 
E4   Κομμένο χαρτονόμισμα 
E10  Απώλεια σήματος από αισθητήρα παρουσία χαρτονομίσματος 
E11  Σφάλμα αναγνώρισης αξίας 
E12  Σφάλμα αναγνώρισης αξίας 
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E13  Σφάλμα οπτικής αναγνώρισης 
E14  Σφάλμα αναγνώρισης διάστασης 
E15  Σφάλμα αναγνώρισης χαρτονομίσματος 
E20  Σφάλμα αισθητήρα 
E21  Σφάλμα μαγνητικού αισθητήρα MG1  
E22  Σφάλμα μαγνητικού αισθητήρα MG2 
E23  Σφάλμα μαγνητικού αισθητήρα MG3 
E24  Σφάλμα μαγνητικού αισθητήρα MG4 
E30  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 1 
E31  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 2 
E32  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 3 
E33  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 4 
E34  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 5 
E35  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 6 
E36  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 7 
E37  Σφάλμα αισθητήρα IR στην περιοχή 8 
E38  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 1 
E39  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 2 
E40  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 3 
E41  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 4 
E42  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 5 
E43  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 6 
E44  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 7 
E45  Σφάλμα αισθητήρα ανάκλασης  IR στην περιοχή 8 
 
 
Σημαντικές σημειώσεις 
 
Αρκετές φορές αναφέρεται ένδειξη σφάλματος ή πλαστότητας αν το χαρτονόμισμα είναι 
φθαρμένο. 
Φροντίστε να χαρτονομίσματα να μην είναι τσακισμένα ή διπλωμένα όταν εισάγονται για 
καταμέτρηση. 
 
 
 Ρύθμιση της τροφοδοσίας των χαρτονομισμάτων στον καταμετρητή. 
 
!ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.! 

Σε περίπτωση που η καταμέτρηση των χαρτονομισμάτων μπλοκάρει συχνά χωρίς αιτία ή 
έχετε λανθασμένες μετρήσεις πρέπει να ρυθμίσετε το πάχος χαρτονομίσματος, 
περιστρέφοντας τον τροχό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (Παρακάτω εικόνα ). 
 
 
Γυρίστε τον τροχό προς τα αριστερά 
(αντίθετα με την φορά των δεικτών του 
ρολογιού) για να αυξήσετε το πάχος. 
Γυρίστε τον τροχό προς τα δεξιά 
(σύμφωνα με την φορά     
των δεικτών του ρολογιού) για να 
μειώσετε το πάχος. 
 
 
Οδηγίες Συντήρησης 
 

 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή θερμοκρασία. Τέτοιες 
συνθήκες μπορεί να κάνουν τον καταμετρητή να μην λειτουργεί σωστά ή να μην καταμετρά 
σωστά. 
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 Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγάλο διάστημα αποσυνδέστε την από το 
ηλεκτρικό δίκτυο. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημείο όπου υπάρχει έντονο φως. 

 Καθαρίζετε τακτικά την συσκευή έχοντας πρώτα κλείσει το διακόπτη τροφοδοσίας της και 
έχοντας αποσυνδέσει το καλώδιο σύνδεσης της με την πρίζα του ρεύματος (ηλεκτρικού 
δικτύου). 

 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με νερό 
ή άλλα υγρά. 

 Πάντα να αποσυνδέετε από την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου την συσκευή πριν την 
καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι για τον καθαρισμό της. Χρησιμοποιείτε μόνο 
ένα ελάχιστα υγρό πανί για τον καθαρισμό του περιβλήματος της. 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Ταχύτητα καταμέτρησης 800/1000/1200 notes/min for CNT mode, 800/1000 
notes/min for SDC & MDC modes 
 

Μέγεθος καταμετρούμενων 
χαρτονομισμάτων 

50mm x 100mm-90mm x 190mm 

Οθόνης καταμέτρησης 4 ψηφία 
Οθόνη δεσμίδας 3 Ψηφία 
Χωρητικότητα υποδοχής 
καταμέτρησης 

>400 χαρτονομίσματα 

Χωρητικότητα υποδοχής 
καταμετρημένων 

>400 χαρτονομίσματα 

Διαστάσεις 28CM(W)*26CM(D)*27CM(H) 
Βάρος 6.5kg 
Tροφοδοσία AC 230V, 50Hz 
Kατανάλωση <50W 
 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 
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