Handleiding Newton F
Algemene lnformatie

Afbeelding 2

Stap 3

U maakt gebruik van het Cash Management
Proces van YourCash.

Plaats de te controleren biljetten op het bovenste
invoer vak (A). Het proces start automatisch.

Het proces stelt een aantal regels waar u zich aan
dient te houden. Eén daarvan is het gebruik van
een geldige geld sorteermachine, in uw geval is
dit een Newton F. In deze handleiding wordt stap
voor stap uitgelegd hoe u de Newton F op de
juiste manier dient te gebruiken.

De goedgekeurde biljetten “FIT” worden naar het
onderste vak (C) geleid.
De afgekeurde en/of verdachte “UNFIT” en
“REJECT” biljetten worden naar het middelste vak
(B) geleid.

Afbeelding 4

Stap 1

Zet de Newton F “aan” door middel van het aan/
uit knopje aan de achterkant van het apparaat.

Afbeelding 1

Stap 2

Mocht uw Newton F niet opstarten in de “ECB”
modus, zie linksonder in het scherm, druk dan op
de toets waar “ECB” staat

Afbeelding 3

(aan/uit knopje omcirkeld)
Na het inschakelen start de Newton F en voert
enkele sensor testen uit. Nadat dit voltooid is, ziet
het scherm er uit zoals in afbeelding 2.
Indien dit niet helpt, herstart het toestel of neem
contact op met de helpdesk.
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Handleiding Newton F
FIT

“FIT” biljetten voldoen aan alle eisen en mogen
zowel in de geldautomaat als in de winkel worden
uitgegeven.

UNFIT en REJECT

Alle “UNFIT” en “REJECT” biljetten uit de 1ste
Run moeten worden afgestort bij uw bank/
geldverwerker!
Indien bij een telling in het B-vak zowel UNFIT”
als ook “REJECT” biljetten terecht komen, zal de
Newton F om een Second Run vragen.

Deze 2nd Run dient geannuleerd te worden

Afbeelding 5

Druk op OK en Start de “2nd Run”

Onderhoud

U dient alle biljetten die uit de “1ste” run in het
B-vak terecht komen af te storten bij uw bank/
geldverwerker.

Volgens de algemene regel van YourCash zal er
jaarlijks onderhoud worden gepleegd aan uw
apparaat. Dit proces wordt gemanaged door
YourCash.

Simuleer de 2nd Run door een willekeurig

papiertje of biljet op het A-invoer vak te leggen en
zorg dat deze door de Newton F wordt geteld.
Na het verwijderen van het papiertje uit het B- of
C-vak, verschijnt de melding als in afbeelding 6.

Afbeelding 6

U hoeft hier verder niets aan te doen!

Mocht er onverhoopt noodzaak zijn voor extra
aandacht aan uw apparaat, neem dan voor meer
informatie contact op met de helpdesk.

Wij helpen u
graag verder!
Contact Helpdesk:

Druk op YES om de “2nd Run” te beëindigen. Het
Onder in het scherm zal een SR icoon verschijnen.
Zolang het SR icoon zichtbaar is, zit de Newton F in
de 2nd Run vast, hij kan dan ook niet op nul/reset.

SR icoon verdwijnt weer.

Note: Indien de Newton F in de “2nd Run” stand staat,
controleert deze de biljetten niet juist.

(+31) 020 800 25 70

E-mail Helpdesk:

nloperations@yourcash.com

Als de optie “No” gekozen wordt, blijft de Newton F dus ook
in de “2nd Run” stand staan. Het SR icoon blijft onder in het
scherm zichtbaar.
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