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UPO�ORNĚNÍ
Než přístroj zapnete, Cjistěte se, že D něm nejsoC ponechány žádné 
předměty, které by bránily proDozC mechanických Dálců a soCkolí.

Přístroj poCžíDejte poCze za běžných teplot.
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�ákladní pokyny

Řada AB 4000 cenově výhodných počítaček bankovek s předním plněním zajišťuje jednoduché a 
rychlé počítání peněz. Zaručuje efektivní, přesné a spolehlivé počítání bankovek spolu s volitelnou 
detekcí padělků. 

Tato příručka byla sestavena tak, aby poskytovala srozumitelné a co nejúplnější pokyny pro 
provoz přístroje.

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku. Zvláštní pozornost věnujte oddílům 1.0 
- 3.0, abyste se seznámili s funkcemi a provozem přístroje. 

Řada AB4000 zahrnuje tři modely:

�ákladní model AB4000: řada funkcí včetně počítání, přičítání a dávkování bankovek a měnitelné
rychlosti počítání.

Model AB4000 s UV detekcí: kromě funkcí základního modelu nabízí detekci padělků pomocí
ultrafialového záření (UV). 

Model AB4000 s magnetickoC a UV detekcí: kromě funkcí základního modelu přináší detekci 
padělků pomocí ultrafialového záření (UV) a magnetických senzorů (MG). 

TIP NEŽ ZAČNETE POČÍTAT:  2 x měř a 1 x řež platí i u počítání. Bankovky vždy 
přepočítejte dvakrát, ať máte jistotu kontroly.
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Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání této počítačky bankovek byste vždy měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, 
abyste omezili nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění osob. Sem patří i 
následující opatření:

Pozor Opatrně
Nepoužívejte tento výrobek v místech, 
kde by mohl být vystaven působení 
vody či jiných tekutin.

Při odpojování přístroje ze 
zásuvky jej nevytahujte za 
napájecí kabel – uchopte 
zástrčku a vytáhněte ji. 
Nedodržování těchto pokynů 
může mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár 
nebo poškození přístroje.

Před čištěním přístroj vypojte 
z elektrické zásuvky. Nepoužívejte 
tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. 
K čištění použijte vlhký hadřík.

Jednotku nepoužívejte, je-li 
poškozen napájecí kabel, 
nebo je-li uvolněný kontakt 
mezi zástrčkou a zásuvkou. 
Nedodržování těchto pokynů 
může mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár 
nebo jiná rizika.

Abyste snížili nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem, výrobek nikdy 
nerozebírejte. Je-li zapotřebí oprava či 
servis, odneste jej vyškoleným 
pracovníkům servisu. Po otevření či 
sejmutí krytu se můžete dostat do 
kontaktu s nebezpečným napětím a být 
vystaveni dalším rizikům. Nesprávná 
montáž může při následném používání 
přístroje způsobit úraz elektrickým 
proudem.

Na kabel nepokládejte těžké 
předměty, ani jej nadměrně 
neohýbejte, protože by mohlo 
dojít k jeho poškození. 
Nedodržování těchto pokynů 
může mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár 
nebo jiná rizika.

Používejte pouze kabel dodaný s 
jednotkou. Používání jiných kabelů 
může mít za následek úraz elektrickým 
proudem, požár nebo může způsobit 
závažné poškození jednotky.

Nepoužíváte-li jednotku po 
delší dobu, vytáhněte 
zástrčku napájecího kabelu 
ze zásuvky.

Neprovozujte jednotku v místech o 
vysoké teplotě či vlhkosti, které by 
mohly narušovat její bezchybný provoz.
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Další bezpečnostní pokyny

• Přečtěte si a nastudujte všechny bezpečnostní pokyny.

• Řiďte se všemi upozorněními a pokyny vyznačenými na jednotce.

• Výrobek by nikdy neměl být umístěn na topném tělese či mřížce topení ani v jejich blízkosti. 
Výrobek by neměl být umístěn do vestavěných instalací, pokud není zajištěno řádné větrání. 

• Výrobek by měl být provozován pouze s elektrickými zdroji typu uvedeného v této uživatelské 
příručce. Nejste-li si jisti, jaký typ elektrického zdroje máte, konzultujte svého dodavatele či místní 
elektrorozvodné závody.

• Výrobek je vybaven uzemněnou zástrčkou se třemi vodiči – jde o zástrčku se třetím (zemnicím) 
kolíkem (pouze modely s napětím 110 V). Tuto zástrčku lze zasunout pouze do uzemněné 
zásuvky. Jde o bezpečnostní prvek. Nejde-li zástrčka do zásuvky zasunout, kontaktujte svého 
elektrotechnika, aby zásuvku vyměnil. Nepokoušejte se bezpečnostní prvek uzemněné zástrčky 
překonat silou.

• Žádným otvorem nikdy do jednotky nestrkejte předměty jakéhokoli druhu, protože by se mohly 
dostat do kontaktu s nebezpečným napětím nebo by mohly způsobit zkrat, takže by mohlo dojít k 
požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

• Na výrobek nikdy nenalévejte jakékoli tekutiny. 

• Nastanou-li následující okolnosti, vypojte výrobek ze zásuvky a obraťte se na vyškolený personál 
servisu:
- napájecí kabel či zástrčka jsou poškozené nebo roztřepené
- na jednotku se vylila tekutina
- jednotka byla vystavena dešti či vodě
- Jednotka nepracuje správně, ačkoli dodržujete provozní pokyny. Nastavujte jen ty ovladače, 
které jsou popsány v provozních pokynech. Nesprávné nastavení jiných ovladačů může mít za 
následek poškození výrobku a k jeho opětovnému uvedení do normálního provozu bude často 
zapotřebí rozsáhlý zásah vyškoleného technika. 
- došlo k upuštění výrobku nebo poškození jeho krytu
- výrobek vykazuje znatelnou změnu výkonu

• Nebudete-li tyto bezpečnostní pokyny dodržovat, vystavujete se vážným rizikům případně i se 
smrtelnými následky, za něž – protože zde byly uvedeny – nese odpovědnost výlučně uživatel.
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Obsah balení

Po otevření krabice ověřte, že obsahuje všechny položky uvedené níže. Je-li kterákoli 
položka poškozena, či dokonce chybí, kontaktujte obchod, kde byla jednotka zakoupena.

1)                                                   2)                                     3)

Čištění přístroje

PO�OR: PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJ VŽD� V�PNĚTE A ODPOJTE � NĚJ NAPÁJECÍ
KABEL. PAMATUJTE, ŽE POTÍŽE A �ÁVAD� �PŮSOBENÉ NEDOSTATEČNOU 
PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU �ÁRUKA NEPOKRÝVÁ.

A) Čištění optických senzorů

Je důležité, abyste čistili všechny senzory v jednotce a zabránili tak nalepování jakýchkoli 
částic papíru či prachu na emitující i detekční senzory. Pokud možno byste je měli čistit 
denně. Skleněný povrch senzorů lze otřít měkkým hadříkem navlhčeným do alkoholu. 

B) PraDidelné čištění DnitřkC přístroje

Čistit vnitřek přístroje je nutné jednou za měsíc, případně podle potřeby. Vypojte přístroj
ze zásuvky a zvedněte horní kryt, abyste se dostali dovnitř jednotky. Stlačeným vzduchem 
– například sprejem AccuClean – vyfoukněte jakékoli prachové či papírové částice. 

C) Další doporCčení

Snažte se nepoužívat přístroj v prašných ani špinavých místnostech. Abyste jej ochránili
před okolním prostředím, zakryjte přístroj dodaným povlakem vždy, když jej nepoužíváte. 

80% všech provozních potíží může být zapříčiněno prachem a 
nečistotami, které se dostanou do přístroje.

Pravidelné čištění stroje může takové potíže   odstranit.
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1.0 ODladače a soCčástky – Dšeobecné

1. Displej

2. Podavač

3. Lišty podavače

4. Stohovač

5. Zarážka

6. Externí displej

7. Hlavní vypínač

8. Zásuvka pro externí displej

9. Šroub nastavující tloušťku bankovek

10. Zásuvka pro napájecí kabel

11. Držadlo
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1.1 Konkrétní oDladače

1. Numerická klávesnice (0-9)

2. Přičítání (ADD)

3. Manuální režim (MNL, ruční spuštění)

4. UV detekce (UV, pouze u modelů AB4000 UV a AB4000 MG/UV)

5. Magnetická detekce (MG, pouze u modelu AB4000 MG/UV)

6. Volba rychlosti (speed)

7. Displej s počtem bankovek

8. Displej s počtem bankovek v dávce

9. Restart

2.0 FCnkce

2.1 Režim počítání: Jde o standardní režim. Přístroj spočítá všechny bankovky vložené do 
podavače. 

2.2 DáDkoDání: Počítání dávek bankovek v libovolném rozsahu od 1 do 999.

2.3 Přičítání: Tato funkce sečte a ukáže výsledek všech po sobě jdoucích operací až do 9999. 
Odebráním bankovek ze stohovače počitadlo nevynulujeme. 

2.4 ACtomatické spCštění: Přístroj začne automaticky bankovky počítat, jakmile je vložíme do 
podavače. Chcete-li tuto funkci vypnout nebo přístroj spustit ručně, stiskněte tlačítko MNL.

2.5 Detekce padělků: Zatímco bankovky počítáte, ověřte jejich pravost a odhalte padělky pomocí 
ultrafialového záření a magnetické detekce. UV detekci lze používat u většiny měn, zatímco
magnetická detekce je nejvhodnější pro měny, které používají magnetický inkoust. 

2.6 Rychlost: Řada AB4000 nabízí 3 různé rychlosti počítání (přibližně):
rychlé (F): 1200 ks/min 
normální (N): 900 ks/min
pomalé (S): 600 ks/min
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3.0 Operace

3.1 SpCštění
Zasuňte napájecí kabel do zásuvky a otočte hlavní vypínač (POWER) do polohy zapnuto 
(ON). Jednotka sama ověří svou funkčnost. Až bude jednotka připravena, objeví se na 
displeji s výsledkem počítání symbol „0“. Další kódy výsledků automatické diagnostiky –
viz oddíl 6.0. 

3.2 Volba režimC
Stiskněte tlačítko, které odpovídá požadované funkci (ADD, UV, MG, MNL). 

3.3 Počítání
Chcete-li použít základní režim počítání, vložte do podavače svazek bankovek. Přístroj je 
začne automaticky počítat a přesune je do stohovače. Pokud jste stiskli tlačítko „MNL“, 
nezačne přístroj počítat, dokud nestisknete tlačítko „restart“. 

3.4 Přičítání
Po stisknutí tlačítka „ADD“ budou k počítaným bankovkám přičítány i všechny bankovky 
spočítané později. Celkový počet bude uváděn až do hodnoty 9999.

3.5 DáDkoDání
Pomocí tlačítek 1 až 9 na numerické klávesnici zvolte počet bankovek v dávce. Zvolený 
počet bude zobrazen na displeji s počtem bankovek v dávce. Chcete-li zvolený počet 
vymazat a dávkování vypnout, stiskněte tlačítko „clear“. 

3.6 Detekce padělků
3.6.1 �� �	t	kc	 (j	n u mo�	lů �� a MG/��)
Chcete-li UV detekci zapnout, stiskněte tlačítko „UV“. Rozsvítí se příslušná kontrolka. 
Navíc se na displeji s počtem bankovek v dávce zobrazí symbol „Uv1“. Dalším stiskem 
tlačítka „UV“ zvýšíte citlivost na „Uv2“. Stisknete-li tlačítko „UV“ potřetí, UV detekci 
vypnete a kontrolka zhasne. 

3.6.2 Magn	tická �	t	kc	 (j	n u mo�	lu MG/��)
Chcete-li MG detekci zapnout, stiskněte tlačítko „MG“. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Na
displeji s počtem bankovek v dávce se zobrazí symbol „NG1“. Dalším stiskem tlačítka
„MG“ zvýšíte citlivost a na displeji se zobrazí symbol „NG2“. Stisknete-li tlačítko „MG“
potřetí, detekce se vypne a kontrolka zhasne.

3.7 Externí displej (Dolitelný)
Externí displej připojte sériovým kabelem do zásuvky na zadní straně přístroje. Externí
displej kopíruje počet bankovek uvedený na příslušném displeji na přístroji. 

3.8 Tlačítko pro noCzoDé zastaDení
V naléhavých případech lze tuto funkci aktivovat ručně stisknutím červeného tlačítka pro 
nouzové zastavení, které se nachází na pravé straně horního krytu přístroje. Jakmile tuto 
funkci spustíte, veškeré operace budou zrušeny. Potom je třeba přístroj vypnout, cizí 
předměty z něj vyjmout a přístroj opět zapnout. Následně lze v počítání bankovek
pokračovat.



	

4.0 OdstraňoDání proDozních problémů

4.1 Jak předejít problémům
Vyhýbejte se silným zdrojům světla a magnetického pole, které narušují detekci padělků.
Udržujte přístroj v čistotě a odstraňujte prach ze senzorů.
Když se přístroj nepoužívá, vypojte jej ze zásuvky. 

Bankovky, které má přístroj spočítat, předem proberte. 
Nezkoušejte počítat:

• bankovky s kovovými svorkami
• bankovky potřísněné adhezívními látkami
• vyprané bankovky
• potrhané či natržené bankovky

4.2 UDíznCtí bankoDek
Před zahájením provozu přístroje se ujistěte, že v žádném z jeho mechanizmů nejsou cizí 
předměty jako například sáčky se silikonovými dehydratačními kuličkami, náhradní díly 
atd.

Abyste zabránili uvíznutí bankovek v přístroji, ujistěte se, že jsou do něj správně vloženy. 
Pokud k uvíznutí přesto dojde, přístroj vypněte. Pomocí dřevěné či gumové tyčky uvízlé 
bankovky opatrně z přístroje odstraňte. Případně vyhledejte veškeré cizí předměty –
například kancelářské svorky, svorky do sešívačky, gumičky atd. – a odstraňte je.

5.0 Údržba přístroje

5.1 ŠroCb nastaDCjící tloCšťkC bankoDek
Mezera odpovídající tloušťce bankovek je velice důležitá pro zajištění plynulého a
přesného počítání bankovek. Tato mezera se měří a nastavuje v továrně. Upravována by 
měla být pouze tehdy, pokud se trvale potýkáme s chybami, nebo na základě pokynů 
autorizovaného servisního technika. 

Pokud se často vyskytují hlášení „EC“ nebo „Ed“ a bankovky procházejí přístrojem po 
dvou nebo i více kusech najednou, otočte pomocí mince nebo plochého šroubováku 
kolečkem nastavujícím tloušťku bankovek doleva neboli ve směru „-“. Pokud dochází příliš 
často k uvíznutí bankovek a objevuje se chybové hlášení „Ej“, otočte kolečkem doprava 
neboli ve směru „+“, čímž mezeru zvětšíte.

TIP NEŽ ZAČNETE POČÍTAT:  2 x měř a 1 x řež platí i u počítání. Bankovky vždy 
přepočítejte dvakrát, ať máte jistotu kontroly.
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6.0 ChyboDá hlášení a jejich Dýznam

Kódy Dýsledků 
aCtomatické diagnostiky

Význam Řešení

E1 Levé počítací senzory jsou 
zaprášené nebo poškozené.

Vyčistěte senzory nebo si 
domluvte opravu ve svém
servisním středisku.

E2 Pravé počítací senzory jsou 
zaprášené nebo poškozené.

Vyčistěte senzory nebo si 
domluvte opravu ve svém
servisním středisku.

E3 (pouze model MG/UV) Chyba magnetického senzoru. Vyčistěte senzory nebo si 
domluvte opravu ve svém
servisním středisku.

E4 (pouze modely UV a 
MG/UV)

Chyba UV senzoru. Vyčistěte senzory nebo si
domluvte opravu ve svém
servisním středisku.

E5 Chyba senzoru v podavači. Vyčistěte senzory nebo si 
domluvte opravu ve svém
servisním středisku.

E6 Chyba senzoru ve stohovači. Vyčistěte senzory nebo si 
domluvte opravu ve svém
servisním středisku.

CF1 (pouze modely UV a 
MG/UV)

Nalezena podezřelá bankovka –
UV detekce.

Odstraňte ze stohovače 
podezřelou bankovku a zbytek 
znovu prověřte. 

CF2 (pouze model 
MG/UV)

Nalezena podezřelá bankovka –
magnetická detekce.

Odstraňte ze stohovače 
podezřelou bankovku a zbytek 
znovu prověřte.

EC Zaznamenán průchod více 
bankovek najednou.

Odstraňte prošlé bankovky a 
zkontrolujte kolečko, kterým se 
nastavuje tloušťka bankovek
(oddíl 5.0).

Eh Zaznamenána polovina bankovky. Odstraňte poškozenou
bankovku a zbytek znovu 
prověřte.

EJ Zaznamenáno uvíznutí bankovek. Odstraňte všechny bankovky 
z podavače i stohovače. 
Zkontrolujte kolečko, jímž se 
nastavuje tloušťka bankovek, a
bankovky přepočítejte znovu 
(oddíl 5.0).

HP Prázdný podavač. Vložte bankovky do podavače 
a proveďte operaci znovu. 

St Zablokovaný stohovač. Zkontrolujte, zda na senzoru
ve stohovači není prach, nebo 
zde nejsou jiné překážky. Po 
očištění bankovky přepočítejte. 

Ed Zaznamenán průchod dvou 
bankovek najednou.

Odstraňte prošlé bankovky a 
zkontrolujte kolečko, kterým se 
nastavuje tloušťka bankovek
(oddíl 5.0).
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7.0 Specifikace

• okolní teplota: 0°C - 40°C

• okolní vlhkost: 30% - 80% relativní vlhkost

• podávací systém: rotační, třecí

• kapacita podavače: 300

• kapacita stohovače: 200

• rozměr počitatelných bankovek: 50 mm x 115 mm - 85 mm x 175 mm

• tloušťka počitatelných bankovek: ~ 0,06 – 0,12 mm

• displej s počtem bankovek: čtyři číslice, červená LED

• displej s počtem bankovek v dávce: tři číslice, zelená LED

• napájecí zdroj: jednofázový, střídavé napětí 220 V, 50 Hz

• spotřeba energie: < 60 wattů

• rozměry: šířka 270 mm x hloubka 248 mm x výška 245 mm

• hmotnost: 6,8 kg

• rychlost počítání: (přibližně) 600, 900, 1200 ks/min


