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Uživatelská příručka 
 

Počítačka bankovek serie N 
 
 
            Obsah balení:  
             ●    Počítačka bankovek serie N 
                       ●    Napájecí kabel 
             ●    Kryt proti prachu 
             ●    Čistící kit 
             ●    Uživatelská příručka 

 
 
 
Počítačka bankovek serie N 
 
Děkujeme vám, že jste si vybrali počítačku bankovek serie N. Než ji začnete používat, přečtěte si 
prosím  pečlivě  tuto uživatelskou příručku, abyste se sami seznámili s  jejími funkcemi  a činností. 
Počítačky bankovek serie N jsou profesionální, spolehlivé, a vysoce výkonné. Mají trojitou detekci 
padělků, zdvojených bankovek, detekci  rozměrů a počítání tříděných bankovek. Jejich kompaktní 
design z nich dělá cenný nástroj pro banky, kasina, supermarkety, kina a pro maloobchod. 
 
Jsou k dispozici 2 modely: 
 
1. Počítačka bankovek N-4, tento přístroj počítá s rychlostí 1.000 bankovek za minutu a 
           a  je  vybavena  funkcemi  přičíst a dávka, používá ultrafialovou UV, infračervenou IR a    
           rozměrovou detekci. 
 
2.        Počítačka bankovek N-5,  navíc,  oproti N-4,  N-5  má  integrovanou  detekci  padělků  
           detekcí magnetického inkoustu MG. (Využití MG je zejména na Euro a americký dolar. 
           České bankovky MG ochranu nepoužívají, při počítání Kč je třeba tuto funkci vypnout). 
 

 
TIP  

Naše doporučení: bankovky pro kontrolu počítejte vždy 2x 
Pokud zjistíte, že se výsledky obou počtů častěji liší, může to být signál pro údržbu přístroje 

vyčištěním a případně upravením nastavení regulačního šroubu. 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ: 
●  Než zapnete napájení, ujistěte se, že neleží žádný předmět který by bránil činnosti válečků 
    a koleček. 
●  Neumísťujte  přístroj  do  vlhkého  prostředí. To by mohlo způsobit  zkrat a úraz elektrickým 
    proudem. 
●  Po zakončení počítání vypněte přístroj a vytáhněte kabel ze zásuvky. 
●  Bankovky  které byly vyprány (například s kalhotami), mohou odrážet UV záření a způsobit 
    "falešný poplach". 
●  Pokud  jsou bankovky  špinavé, může  to způsobit  změnu  absorpce  infra záření a vyvolat  
    "falešný poplach". 
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1.0 Hlavní části a ovládání 

1.1 Části přístroje 
 
1.  Stohovač    7.  Vedení bankovek         13.  Nastavovací kolečko tloušťky bankovek 
2.  Čidla stohovače                 8.  Podavač                      14.  Hlavní vypínač 
3.  Kolečka stohovače            9.  Čidlo podavače            15.  Napájecí kabel 
4.  Vrchní kryt                         10. Držák UV LED lampy  16.  Pojistka 
5.  Ovládací panel                  11. UV LED lampa             17.  Konektor pro vnější kontrolní displej 
6.  Držadlo                             12. UV čidlo 
 
 

1.2  Ovládací panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní prvky 
 
1. LCD displej (zobrazuje výsledky počítání) 
2. Zapínací tlačítko (START): Stiskněte  pro spuštění počítání a mazání předešlého výsledku 
            počítání. Stiskněte a držte 3 vteřiny pro zrušení automatické start stop funkce. 
3. Tlačítko (BATCH). Stiskněte pro aktivaci funkce BATCH - dávkování. 
 a) první stisknutí   = nastaví dávku na 100 bankovek 
 b)  druhé stisknutí  = nastaví dávku na 50 bankovek 
 c)  třetí stisknutí     = nastaví dávku na 20 bankovek 
 d) čtvrté stisknutí  = nastaví dávku na 10 bankovek 
 e) páté stisknutí    = nastaví  dávku na 0 bankovek, toto  deaktivuje  funkci dávkování. 
          Stiskněte a podržte 3 vteřiny pro nastavení citlivosti detekce velikosti bankovek. 
4. Tlačítko (+). Stiskněte pro nastavení velikosti dávky. Stiskněte a podržte dokud se neozve 
     pípnutí, k návratu na původní nastavení z výroby 
5. Tlačítko (-).  Stiskněte pro  nastavení  velikosti dávky.   Stiskněte a podržte 3  vteřiny,  pro  
 aktivaci o deaktivaci k přičtení podezřelých bankovek k celkovému počtu 
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6. Tlačítko (ADD). Stiskněte pro aktivaci funkce ADD - přičítání. Stiskněte a podržte 3 vteřiny 
            pro nastavení úrovně citlivosti IR - infračervené detekce. 
7. Tlačítko (UV). Stiskněte pro aktivaci a dezaktivaci UV (ultrafialové záření) detekci padělků. 
            Stiskněte a podržte 3 vteřiny pro nastavení úrovně citlivosti UV detekce. 
 
Specifické prvky výrobku 
 
N-4 
8. Tlačítko (CLEAR). Stiskněte por smazání výsledku počítání a dávek. 
 
N-5 
2. Tlačítko (START). Stiskněte pro smazání předešlého výsledku počítání. 
9. Tlačítko (MG). Stiskněte pro aktivaci a dezaktivaci magnetické detekce padělků. Stiskněte  
            a podržte 3 vteřiny pro nastavení úrovně citlivosti MG detekce. 
 
 
1.3  LCD displej 
 
 
       10. Indikace UV detekce 
        
       11. Indikace MG (u N-5) 
 
       12. Indikace ADD (akumulovaný součet) 
 
       13. Indikace funkce počítání dávek 
 
       14. Počet bankovek v dávce 
        
       15. Předešlý výsledek (kontrola) 
 
       16. Aktuální výsledek počítání (počítání) 
 
 
 

2.   FUNKCE 
 
Nejdříve připojte napájecí kabel (přibalen) k přístroji, potom připojte kabel do zásuvky a zapněte 
přístroj. 
Když  přepnete na ON,  přístroj je  zapnut  a  provádí autotest  pro kontrolu, zda  všechny  prvky 
pracují správně. Během této kontroly se ozve pípnutí,  rozsvítí se všechny kontrolky a na displeji 
LCD se zobrazí číslo modelu. Po 3 vteřinách se na displeji objeví "0". nyní je přístroj připraven k 
použití. 
 
Upozornění:  Výchozí nastavení počítaček je: 
 
N-4 
Funkce ADD a BATCH: vypnuty, detekce UV: zapnuta, počítací režim: automatický. 
 
N-5 
Funkce ADD a BATCH: vypnuty, detekce UV a MG: zapnuty, počítací režim: automatický. 
 
Pokud přístroj zjistí během kontroly závadu, zobrazí se kód chyby na hlavním LCD displeji. Pro  
lokalizaci a řešení problému se prosím obraťte na kapitolu 7.2. 
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3.  Počítání 
3.1 Počítací režimy. 
Tento přístroj má dva režimy počítání: automatický a ruční. 
 
3.1.1  Automatický (výchozí) 
Stiskněte a podržte tlačítko (START) až část displeje (COUNT) zobrazí "YES", což znamená, že  
přístroj je v automatickém režimu počítání. Stiskněte opět (START) pro potvrzení volby. 
Jakmile jsou bankovky umístěny v podavači, přístroj začne automaticky počítat. 
 
3.2  Ruční 
Stiskněte a podržte  tlačítko (START) až část displeje (COUNT) zobrazí "NO", což znamená, že 
přístroj je v automatickém režimu počítání. Stiskněte opět (START) pro potvrzení volby. 
Když je v ručním režimu, přístroj začne počítat po stisknutí tlačítka (START). 
 
Poznámka:  při  příštím zapnutí počítačky, bude  tato  nastavena  v  počítacím  režimu  jaký byl  
naposled zvolen. 
 
3.2  Správný způsob vložení svazku bankovek 
Vložte  svazek bankovek do středu podavače a spusťte  počítání. Vložte bankovky mezi vedení,  
jak  je  ukázáno  na  obr. 1 pod textem.  Potom  rychle  přitiskněte  bankovka  dozadu  k  držáku  
zásobníku (obr. 2). 

 
3.3  Výsledky počítání 
Část  displeje  (COUNT) zobrazí  počet spočítaých bankovek.  Když je  první  počítání ukončeno, 
vyjměte  spočítané  bankovky  ze  stohovače a začněte s druhým počítáním.  Počet bankovek již 
spočítaných se  přesune na  displeji  z  oblasti (COUNT)  do  oblasti (CHECK)  a  (COUNT)  nyní 
bude  ukazovat  počet druhého počítání. Toto  umožňuje uživateli  kontrolovat, zda přístroj počítá 
správně. 
 
 

4.  Funkce ADD (přičítání) a BATCH (dávkování) 
4.1  Funkce ADD 
Funkce ADD přičítá k výsledkům počítání. Použitím funkce ADD, můžete  připočíst nový součet k 
předešlému  výsledku  počítání.  Funkce je užitečná,  pokud potřebujete spočítat  více  bankovek,  
než je se vejde do podavače. Výsledek počítání bude zobrazen na hlavním číslicovém displeji. 
 
Pokud stisknete tlačítko (ADD) jednou, přístroj pípne a rozsvítí se indikace ADD, upozorňující, že 
funkce  ADD  je aktivována.  Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko ADD ještě jednou. Indikace 
ADD zhasne. 
 
Poznámka: Pamatujte,  že  po  vypnutí  přístroje  a  jeho  novém  zapnutí se spustí s funkcí ADD 
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vypnutou. 
                
4.2  Funkce BATCH  
S funkcí BATCH můžete nastavit přístroj aby počítal přesné množství bankovek  jaké požadujete. 
 
Stiskněte  tlačítko (BATCH)  a  nastavte  velikost dávky (100, 50, 10 bankovek). Indikátor BATCH  
se rozsvítí a ukazuje že funkce BATCH je aktivní. 
Stiskněte tlačítko (+) nebo (-) ke změně počtu bankovek o jednu. Přidržte tlačítko (+) nebo (-) pro 
změnu o 5 bankovek. 
Po skončení  přednastavení, vložte bankovky  do zásobníku. Přístroj  bude  počítat bankovky, až 
dosáhne přednastaveného počtu.  
 
Pokud poslední dávka bankovek obsahuje méně bankovek než bylo přednastaveno, část displeje 
(COUNT) bude nepřetržitě blikat, když přístroj ukončí počítání. 
 
Poznámka: Pamatujte, že po  vypnutí přístroje a jeho novém zapnutí se  spustí s  funkcí BATCH 
vypnutou. 
 
 
 
4.3  Použití funkcí ADD a BATCH najednou 
Je  také  možné  počítat  bankovky s oběma  funkcemi, ADD a BATCH aktivovanými.  Pro použití 
obou  funkcí najednou, aktivujte ADD stisknutím tlačítka (ADD) a nastavte požadované množství. 
 
Během  procesu počítání, oblast displeje (COUNT)  bude  ukazovat celkové spočítané  množství.  
Vždy  když  je  dosaženo přednastavené dávky,  se  přístroj zastaví. Po  odejmutí   bankovek  ze 
stohovače, přístroj začne znovu počítat. 
 
Pokud   během  počítání  výsledný součet  není  násobkem  přednastaveného  množství,  oblast  
displeje (COUNT) nepřetržitě bliká. Když se do podavače vloží další bankovky, přístroj pokračuje  
v počítání, až do dosažení přednastaveného množství. 
 
 
 
4.4  Počítání podle druhu 
Počítačky   bankovek  serie N jsou  vybaveny detekcí  velikosti bankovek. Tato funkce pomáhá  k 
vyloučení chybného počítání v případě jedné nebo více bankovek, které byly omylem přimíchány 
k  roztříděným.   Přístroj  upozorní  na  to,  když  detekuje   bankovku  odlišné  velikosti  než  byla  
ta první počítaná.  Ozve  se  alarm  a v oblasti displeje  (CHECK)  bliká "E4". přístroj automaticky 
zastaví počítání. Bankovka s odlišnou hodnotou bude poslední počítaná bankovka ve stohovači. 
 
 

5.  Detekce padělků  
5.1 Detekční metody 
E1. UV detekce 
Pokud  přístroj  detekuje  bankovku  s podezřelými  UV  vlastnostmi,  ozve  se  alarm  a  v oblasti  
displeje  (CHECK)  bliká  "E1" + "UV".  Padělky  odrážejí  UV  záření,  tak  že  povrch  září  velmi 
intenzivně. Pravé bankovky UV záření absorbují. 
 
 
E2. Detekce MG (pomocí magnetického pole) 
Pokud  přístroj  detekuje  bankovku s  podezřelými  MG  vlastnostmi, ozve  se  alarm  a  v oblasti  
displeje (CHECK) bliká "E2" + "UV".  Pravé bankovky jsou tištěny magnetickým inkoustem.  
Pokud přístroj detekuje bankovku bez magnetického inkoustu, považuje ji za padělek. 
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E3. Detekce IR (infračervené záření) 
Při  použití  tohoto  detekčního systému, ozve se  alarm  a v oblasti displeje (CHECK) bliká "E3", 
pokud byl detekován padělek nebo přeložená bankovka.   
 
5.2   Nastavení citlivosti detekce padělků 
Modely serie N jsou vybaveny nastavitelnými čidly. To umožňuje jemně nastavit citlivost čidel aby 
byl přístroj připraven pro podmínky každé měny a bankovky.  
Poznámka: Jemné nastavení citlivosti je potřeba pouze když se objevují falešné alarmy padělků. 
Před změnou citlivosti čidel si nejdříve pročtěte kapitolu 7. 
 
5.2.1  Nastavení citlivosti UV 
Stiskněte  a  podržte  tlačítko (UV),  až oblast  displeje  (CHECK)  zobrazí Axx,  což znamená, že 
citlivost  UV systému je připravena k nastavení. Nyní můžete zvýšit nebo snížit citlivost stisknutím 
 tlačítek (+) nebo (-). Stiskněte tlačítko (START) pro potvrzení výběru.  
 
5.2.2  Nastavení citlivosti MG (pouze u modelu N-5) 
Stiskněte  a  podržte  tlačítko (MG), až se na pomocném displeji LCD zobrazí "Bxx". To znamená,  
že  citlivost MG je připravena k nastavení. Nyní můžete zvýšit nebo snížit citlivost stiskem tlačítek  
(+) nebo (-).  Stiskněte tlačítko (START) pro potvrzení výběru.  
 
 
5.2.3 Jak nastavit citlivost IR 
Stiskněte  a  podržte tlačítko  (ADD) až se na pomocném displeji LCD zobrazí "Cxx". To znamená,  
že  citlivost  IR je připravena k nastavení. Nyní  můžete zvýšit nebo  snížit citlivost stiskem tlačítek  
(+) nebo (-).  Stiskněte tlačítko (START) pro potvrzení výběru.  
 
Poznámka: Je možné přednastavit přístroj tak, že připočítává podezřelé bankovky k spočítanému 
výsledku. 
Pro přepnutí mezi dvěma volbami: Stiskněte a podržte tlačítko (-) až se v oblasti displeje (COUNT) 
zobrazí U00 nebo U01. Stiskněte tlačítko (START) pro potvrzení výběru. 
U00 = Nepřipočítávat podezřelé bankovky k výpočtu. 
U01 = Připočíst podezřelé bankovky k výpočtu. 
 
5.3  Nastavení citlivosti detekce velikosti 
Stiskněte  a  podržte tlačítko  (BAT) až se v oblasti displeje  (COUNT) zobrazí (dXX). Nyní můžete 
zvýšit  nebo  snížit  citlivost stiskem tlačítek  (+) nebo (-).  Stiskněte tlačítko (START) pro potvrzení 
výběru.  
 
 

6.0  Návrat k výchozímu továrnímu nastavení 
Stiskněte a podržte tlačítko (+), až uslyšíte pípnutí oznamuje, že nastavení bylo obnoveno. Přístroj 
se nyní vrátil k výchozímu nastavení. 
 
 

7.0 Hlášení chyb a jejich řešení 
7.1  Hlášení zobrazená v oblasti displeje (CHECK) 
 
E1:  Chyba při detekci UV 
1.   Vyjměte  bankovku ze  stohovače a stiskněte tlačítko (START)  pro  pokračování v počítání. 
2.   Pokuste  se  počítat  podezřelou  bankovku  znovu. Ujistěte se, že přístroj se  nenachází  v     
            žádném silném světle. 
3.   Pokud přístroj  hlásí alarm, přestože by neměl, snižte úroveň citlivosti (viz instrukce v bodě  
            5.2.1). 
4.  Pokud  krok  3 tento problém nevyřešil, je možné, že  UV čidla je potřeba očistit  od prachu 
            (viz instrukce v bodě 8.3). 
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Poznámka: Bankovky které byly umyty mohou ztratit UV vlastnosti a způsobit falešný poplach. 
 
E2. Chyba při detekci MG 
1.  Vyjměte bankovku ze stohovače a stiskněte tlačítko (START) pro pokračování v počítání. 
2. Pokuste se počítat podezřelou bankovku znovu.  
3. Pokud přístroj hlásí alarm, přestože by neměl, snižte úroveň citlivosti (viz instrukce v bodě  
            5.2.2). 
 
     
E3. Chyba při detekci IR 
1. Vyjměte bankovku ze stohovače a stiskněte tlačítko (START) pro pokračování v počítání. 
2. Zkontrolujte zda bankovka není přeložená nebo bankovky nejsou slepené. 
3. Ujistěte se, že přístroj se nenachází v žádném silném světle. 
4. Zkuste počítat podezřelou bankovku znovu. 
5. Pokud přístroj hlásí alarm, přestože by neměl, snižte úroveň citlivosti (viz instrukce v bodě  
 5.2.3). 
6. Pokud  přístroj hlásí alarm, přestože by neměl, mohlo by být potřeba nastavit polohu čidla 
 (viz instrukce v bodě 7.3). 
 
 
E4. Chyba při detekci rozměru 
1. Vyjměte bankovku ze stohovače a stiskněte tlačítko (START) pro pokračování v počítání. 
2 Pokud  má  bankovka  jinou  hodnotu,  ověřte  zda  je  přeložená  nebo   poškozená, což  
           způsobilo detekci chyby rozměru. 
3 Pokud přístroj hlásí alarm, přestože by neměl, snižte úroveň citlivosti (viz instrukce v bodě  
 5.3). 
 
 
E5 Chyba délka bankovky 
1. Vyjměte bankovku ze stohovače a stiskněte tlačítko (START) pro pokračování v počítání. 
2. Ověřte zda bankovka nebyla vložena do přístroje ne vodorovně nebo ne do středu. 
3. Ověřte zda bankovka není poškozená. 
4. Zkuste  počítat  podezřelou  bankovku znovu, ujistěte se že bankovka je vycentrována na 
            střed, s použitím vodítek. 
 
 
7.2  pokyny které se zobrazují na oblasti displeje (COUNT) 
EA0 - EA5 
1. Vypněte počítačku a vytáhněte kabel ze zásuvky. 
2 Vyjměte všechny bankovky. Zkontrolujte zda v přístroji není nějaká překážka. 
3. Vyčistěte  přístroj s  použitím kartáčku a/nebo spreje  proti prachu, abyste odstranili prach  
            z čidel (viz kapitola 8.0) 
 
 
EA6 Chyba ovládacího panelu. 
Kontaktujte Money Scan a požádejte o pomoc. www.moneyscan.co.uk 
 
 
7.3  Nastavení polohy zásobníku 
Poloha  nastavovacího kolečka podavače je  již ideálně nastavena  v závodě. Pokud se vyskytují 
zbytečné   chyby  počítání  (např. E3 nebo E5),  může  být   potřeba  nastavit  polohu  zásobníku, 
kolečkem pro nastavení tloušťky bankovek, tak aby se bankovky optimálně přesunovaly. 
 
Nastavení polohy zásobníku: 
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●  Pokud  bankovky  nemohou být bez problémů počítány, zvětšete vzdálenost. Otočte kolečkem  
    ve směru hodinových ručiček (-) pro zvětšení vzdálenosti. 
●  Pokud se počítačka zastaví a zobrazuje chybový kód E3 nebo E5, zmenšete vzdálenost. Otočte 
    kolečkem proti směru hodinových ručiček (+) pro zmenšení vzdálenosti tloušťky bankovek. 
 
      Poznamenejte si prosím:  
      Nastavovací kolečko je velmi citlivé, provádějte pouze 
      velmi malá nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 Údržba 
8.1  Čistěte přístroj pravidelně kartáčkem nebo měkkým hadrem 
1. Vypněte počítačku a vytáhněte kabel ze zásuvky a nadzvedněte horní kryt (kde se nachází 
 držadlo), abyste získali přístup k vnitřku. 
2. Dále  očistěte  veškerý   prach z  přístroje  a z čidel v přístroji,  za  použití  kartáčku a/nebo  
 protiprachového  spreje,  aby se vyloučilo to, že se zachytí kousky  papíru  nebo  prach na 
 čidlech. 
3. Skleněný  povrch  čidel je  také potřeba čistit měkkým  hadříkem nebo bavlněnou štětičkou 
 namočenou v lihu. 
 
8.2  Jak nastavit polohu zásobníku 
Pokud  není  zásobník dobře nastaven, počítačka  nebude  počítat  správně  nebo  vykáže  chyby 
počítání. Toto  můžete napravit nastavením zásobníku  pomocí nastavovacího kolečka (viz kapitola 
7.3), až se počítačka vrátí ke správnému počítání. 
 
8.3  Čištění detekčního UV systému 
1. Vypněte počítačku a vytáhněte kabel ze zásuvky a nadzvedněte horní kryt (kde se nachází 
 držadlo) abyste získali přístup k vnitřku. 
2. Otevřete vrchní kryt počítačky. 
3. Vyjměte držák UV čidla. To se provede vytažením držáku z připojovacího místa a opatrným 
 vytažením směrem nahoru. 
4. UV čidlo je umístěno ve středu držáku. Odstraňte veškerý prach z UV čidla a UV LED diod. 
5. Zasuňte držák zpět dovnitř a vložte ho na své místo. 
6. Zavřete kryt. 
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9.  Technická specifikace 
 
Rozměry  (d x š x v)  :  292 x 246 x 178 mm 
Váha    :  5,7 kg 
Napájení   :  220 - 240 V, 50 Hz 
Pojistka   :  2 A pomalá, 250 V 
Spotřeba   :  max. 70 W 
Rozměry bankovek  :  min. 50 x 100 mm 
       max. 90 x 190 mm 
Velikost dávky   :  1 - 999 
 
 

10.  Záruka 
Záruční procedura 
Kontaktujte Money Scan pro pomoc www.moneyscan.co.uk 
 
              
                          Výrobek  splňuje  veškeré základní a další  odpovídající  ustanovení  a příslušné 
     evropské směrnice. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.monyescan.co.uk. 
 
 
     Pokud je to možné,  jeli již zařízení mimo provoz, předejte ho centru pro recyklaci. 
     Nevyhazujte tento výrobek do domácího odpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


