Μδϖσνµ Ε , Γµχκδηχηµφ
2 pocket Biljetten Sorteer- en Valorisatie- machine met Fitness controle functie
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1 Ρνθσδθδµ υµ θδβξβκδδθαθδ ∋εησσδ(δµ µηδσ,θδβξβκδδθαθδ
∋τµεησσδ(αηκιδσσδµ
Bij het opstarten van de machine : controleer of u dit scherm ziet, zo niet : druk op de “START/STOP”
toets en vervolgens op de ‘ECB” toets. Indien dit niet helpt, bel de helpdesk.

Opmerking:
- Toets Fitness is vervangen door toets ECB
- Toets Setup is vervangen door toets Function
§
§
§
§

Plaats alle 20€ of 50€ biljetten in het invoervak (slechts 1 coupure: 50€ of 20€)
In het uitvoervak komen de recycleerbare (of fitte) € biljetten terecht (FIT).
Deze mag u in de geldautomaat laden
In het reject vak komen de niet- recycleerbare (of unfitte) biljetten (UNFIT), evenals de
verdachte en niet- herkende biljetten terecht.
Maak beide vakken leeg en kontroleer of de melding “Filter verdachte biljetten van de nietrecycleerbare” op het scherm verschijnt.

Betekenis : indien u deze melding ziet, betekent dit dat er, naast de niet-recycleerbare biljetten
(UNFIT) ook verdachte of niet-herkende biljetten aanwezig zijn in het uitvoervak. Deze moeten voor
u verder gaat uitgesorteerd worden (= “2nd run”) tussen ‘authentieke’ (niet valse) biljetten, die wel
niet recycleerbaar zijn en verdachte en niet herkende biljetten (die mogelijk vals zijn) : zo kan u de
voorziene acties volgen voor de mogelijk valse biljetten.
§

2n d Run: op het scherm ziet u dan volgende melding :
“Start 2nd Run”
OK

Druk op de OK toets en plaats de biljetten die je uit het reject vak hebt genomen terug het
invoervak. Het toestel scheidt nu de niet-recycleerbare biljetten van de verdachte of niet-herkende
biljetten. De niet-recycleerbare biljetten komen nu in het uitvoervak terecht; de verdachte of nietherkende biljetten komen in het reject vak terecht. Deze handeling moet slechts éénmaal uitgevoerd
worden. Na die ene keer verschijnt volgende melding op het scherm:
“Stop 2nd Run ?”
YES
§

NO

Bevestigen met “YES” en dan kan u het ‘gewone’ recyclage-proces verderzetten.
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2 Αηιϕνλδµχδ λνφδκηιϕγδχδµ υµ γδσ σνδρσδκ
2−0

Ρλδµρσδκκδµ υµ ατµχδκρ9

Druk op de toets

en kies het gewenste aantal biljetten

2−1 Υδθρβγηκκδµχδ σδκκηµφδµ τσνλσηρβγ νοσδκκδµ
Bij de standaardopstelling van het toestel wordt de het aantal biljetten en de waarde automatisch
terug op nul gezet wanneer het voervak leeggemaakt wordt.
Indien u

verschillende tellingen bij elkaar wil optellen:

Druk op de

toets en op het scherm onderaan verschijnt er een

teken.

Vanaf nu wordt elke telling opgeteld.
Druk op de

Druk op

toets om de teller op 0 te plaaten.

om met het automatisch optellen te stoppen.
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3 Νµχδθγντχ χννθ χδ φδαθτηϕδθ
Open de deur van het sensor-gedeelte en reinig alle sensoren met een borstel of een droog doekje
zoals hieronder afgebeeld.

Om een goede werking van het toestel te verzekeren is het aangeraden dit onderhoud wekelijks uit
te voeren.

Voor vragen of problemen, contacteer de Help Desk van Perfomatic:
Mail : technical@perfomatic.com
Tel:
+31 (0) 6 20741617
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4 Υ∆ΗΚΗΦΓ∆ΗΧΡΗΜΡΣΘΤΒΣΗ∆ϑ≅≅ΘΣ
NEWTON V –NEWTON F
Type machine
Constructeur
Leverancier
Risico’s
Instructies

Aandachtspunten

Bij problemen

biljetten tel- en sorteermachine
Kisan, Seoul Korea
Perfomatic, België
Tel: + 32 (0) 10 24 10 24
§ Elektrocutie
§ Gegrepen raken door bewegende delen
§ Het toestel enkel gebruiken zoals beschreven in de handleiding
§ Onder geen enkele omstandigheid het toestel proberen te laten werken
als het geopend is (als biljetten geklemd zitten, voor reinigen, bij
storing..)
§ Bij blijvend probleem: interventie van bevoegd technieker vragen
§ Het toestel niet in aanraking brengen met water of ander vocht en het
toestel niet aanraken met natte handen
§ Het toestel niet reinigen met een vochtige doek
§ Ergonomisch gebruik
Gelieve contact op te nemen met Perfomatic Helpdesk
Mail : technical@perfomatic.com
Tel:
+31 (0) 6 20741617
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