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Használati útmutató 

MC24 V30  

Hordozható bankjegyszámláló 
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1. Rövid bemutatás 
A készülék bankjegyek számolására lett tervezve, mérete és formája miatt tökéletes választás azok 

számára, akik elegáns és kompakt megoldást keresnek. Elemről történő működtetése ideális 

hordozható bankjegyszámlálóvá teszi. Számoló kapacitása maximum 600 bankjegy per perc, 

egyszerre maximum 150 bankjegy számoltatható. Kérjük, hogy a készülék helyes használatához 

olvassa el a kezelési utasítást. 

2. A csomag tartalma 
Kérjük győződjön meg, hogy a doboz tartalmazza az alábbiakat: 

1. Készülék ház 

2. Bankjegy vezető 2db (szürke: HUF; zöld: EUR) 

3. Használati utasítás és garanciajegy 

4. AC/DC 6V külső 220V hálózati adapter 

5. Műbőr hordozótáska 
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3. Az eszköz részei és vezérlése 
 

1) Tápellátás visszajelző 

2) „START” gomb 

3) „ADD” (hozzáadás) gomb 

4) Bankjegy vezető 

5) Bankjegy szorító panel 

6) Számolást végző görgő 

7) Védő borítás 

8) Kijelző 

 

 

 

 

 

 

4. Biztonsági előírások 
o Olvassa el és értelmezze az használati utasítást 

o A készülék csak a leírásban feltüntetett adapterrel vagy szabványos AA elemmel 

üzemeltethető. Nem megfelelő adapter használata tűz és balesetveszélyes, valamint 

garanciavesztéssel jár. 

o Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba, mert súlyosan sérülés- illetve 

tűzveszélyes 

o Távolítsa el az adaptert a fali aljzatból és forduljon szervizhez, ha az alábbiakat tapasztalja: 

- a vezeték vagy a dugalj sérült vagy kopott 

- folyadék került az eszközbe 

- az eszköz esőnek vagy víznek volt kitéve 

- az eszköz teljesítménye jelentősen megváltozott 

Ne használja a készüléket magas párának vagy folyadéknak kitett helységben 

Mindig húzza ki az eszközt a fali aljzatből tisztítás előtt. Soha ne használjon folyadékot vagy 

aeroszolos tisztítót, kizárólag nedves ruhával tisztítsa. 

Saját testi épsége érdekében soha ne szerelje szét a készüléket. Amennyiben a készülék szervizelésre 

szorul képzett szervizes szakemberhez forduljon. A készülékház megontása súlyos áramütéshez, 

illetve egyéb sérülésekhez vezethet. Rossz összeszerelés esetén az eszköz sérülést okozhat a 

használat során. 

Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű és/vagy páratartalmú helységekben, mert pontatlan 

működéshez vezethet. 

Ne használja a készüléket amennyiben a vezeték vagy a dugalj sérült. 

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket mindig távolítsa el az aljzatból a dugaljt. 

5. Bankjegyek helyes behelyezése 
Számolás előtt győződjön meg róla, hogy a bankjegyek azonos méretűek. A megfelelő számolási 

hatékonyság érdekében a bankjegyeket rendezetten helyezze a készülékbe. Nem megfelelő 

elhelyezés vagy sérült bankjegyek esetén az eredmény nem lesz pontos (5. kép) 
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6. Bankjegy számolási funkciók 
Számolás funkció 

A készülék kijelzőjén bekapcsolt állapotban a „0” látható. Csatlakoztassa az adapter a készülékhez, 

majd dugja a fali aljzatba. Az „ON/OFF” kapcsolóval kapcsolja be. 

Nyissa ki a védő borítást. Biztonságosan csatlakoztassa a bankjegy vezetőt a készülékhez (4.) 

Ha a bankjegyvezető csatlakoztatva van helyezze a bankjegyeket a számoló egységbe (3. kép). 

Ügyeljen, hogy a bankjegyeket pontosan helyezze be, hogy a számolási folyamat a lehető 

legpontosabb legyen. A megfelelő behelyezésben segítségére vannak a készüléken lévő ábrák. 

Ha meggyőződött róla, hogy a bankjegyek megfelelően be vannak helyezve indítsa el a számolási 

folyamatot a „START” gomb megnyomásával. A leszámolt bankjegyek mennyiségét a kijelzőn láthatja. 

A számolás befejeztével távolítsa el a bankjegyeket, majd ismételje meg a számolást. 

Az eredmény megbízhatósága érdekében mindig ismételje meg a számolást. 

Hozzáadás funkció 

Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék összeadja a leszámolt darabszámokat kövesse az alábbi 

utasítást: 

- Számolja meg a bankjegyeket a fenti leírás szerint 

- Vegye el a leszámolt bakjegyeket 

- Helyezze a következő köteg bankjegyet az adagolóban, majd „START” helyett nyomja meg az 

„ADD” gombot, ezzel a leszámolt bankjegyek számát hozzá fogja adni az előzőleg 

leszámoltakhoz. 

7. Hibaüzenetek és hibaelhárítás 

 

8. Specifikációk 
Súly:   0,4 kg 

Méretek:  190x102x75 mm 

Számolási sebesség: 600 bankjegy per perc 

Egy kötegben számolható maximum bankjegyek száma: kb. 120 használt vagy 150 új bankjegy 

Megszámolható bankjegyek befoglaló mérete: 130x50 mm-tól  180x100 mm-ig 

Kijelző:    3 karakter (max érték 999) 

Fogyasztás:   4 Watt 

Üzenet Hiba Megoldás 

E – 1 Az alsó szenzor akadályozott, szennyezett 
Tisztítsa meg az alsó szenzort és a 

számoló görgőt 

E – 2 Az felső szenzor akadályozott, szennyezett 
Tisztítsa meg az felső szenzort és a 

számoló görgőt 

E – 3 
A bankjegyek nincsenek rendezve, vagy helyesen 

behelyezve 
Rendezze a bankjegyeket 
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Áramellátás:   100-240V-50/060 HZ AC/DC  

 


