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Používateľský manuál k sérií Soldi 
Smart 

Vážený zákazník, 

ďakujeme za výber overovača bankoviek série Soldi Smart od spoločnosti ratiotec. Naše kompaktné 

detektory ponúkajú rýchlu a spoľahlivú detekciu podvodných bankoviek. Viac informácií 

o aktualizáciách softvéru pre nové euro bankovky nájdete na konci tohto manuálu. Detailný 

používateľský manuál pre overovače bankoviek série Soldi Smart nájdete na našich stránkach 

www.ratio-tec.com 

ZAPÍNANIE 
Poznámka: Všetky senzory sú zakryté bezpečnostnou páskou. Pred prvým použitím odstráňte 

bezpečnostné pásky otvorením krytu. Zapojte overovač použitím hlavného káblu (po odstránení 

bezpečnostnej pásky a zatvorením krytu). 

1. Senzory podávača 

2. IR senzory 

3. MG senzory 

OPERÁCIE 

Ovládací panel Soldi Smart 

1. Overovací symbol: indikuje, že Soldi Smart je pripravené na 

použitie. Taktiež potvrdzuje autenticitu bankovky. 

2. ON / OFF prepínač: zapína a vypína zariadenie 

3. Varovný symbol: blikanie na červeno indikuje, že testovaná 

bankovka je podozrivá. Počas aktualizácie je konštantne 

zapnutá. 

Ovládací panel Soldi Smart Plus/Pro/Pro USD 

1. Šípky nad displejom indikujú vysúvanie bankoviek 

2. Displej: Soldi Smart Pro a Soldi Smart Pro USD s podsvieteným rámom 

3. REP / ADD prepínač: výber medzi Report a Addition funkciou 

4. ON / OFF prepínač: zapína a vypína zariadenie, nastavuje funkcie 

5. CURR / Setup prepínač: výber meny a počiatočných nastavení 

  



Zapínanie a  vypínanie  

Na zapnutie zariadenia stlačte ON / OFF dokým nezačujete akustický signál. Zariadenie sa zapne 
a automaticky vykoná self-test.  

Soldi Smart: bankovky môžete vkladať vtedy keď zelený indikátor zostane svietiť. 

Soldi Smart Plus / Pro / Pro USD: ak je zariadenie zapnuté, vykoná sa self-test a ,,0´´ sa objaví na 
displeji. 

Vložte bankovku  

Položte bankovku do podávača: zariadenie sa automaticky naštartuje a vtiahne bankovku. Euro 
bankovky môžu byt položené v akomkoľvek smere.  

Poznámka: všetky meny okrem eura musia byť vložené v súlade s indikovanou orientáciou na pravej 
strane. Ak nebude bankovka správne vložená, môže pravé bankovky považovať za falošné. 

Falošná alebo podozrivá bankovka  

V prípade falošnej alebo podozrivej bankovky zaznie akustický signál a červený varovný symbol 
zabliká. 

Soldi Smart: červený symbol (!) bliká / bankovka sa vysunie zo zadnej strany zariadenia. 

Soldi Smart Plus: obidve šípky nad displejom blikajú na červeno / zobrazí sa chybové hlásenie na 
displeji / bankovka sa vysunie na opačnej strane oproti vybratému smeru. 

Soldi Smart Pro / Pro USD: podsvietený rám svieti na červeno, zobrazí sa chybové hlásenie na displeji 
/ bankovka sa vysunie na opačnej strane oproti vybratému smeru. 

Poznámka: Ak zvuk alebo LED sú vypnuté v nastaveniach, žiadne akustické ani optické signály sa 
neobjavia 

NASTAVOVANIE FUNKCIÍ 
Soldi Smart  
ON / OFF prepínač Zapína, vypína zariadenie, identifikácia softvéru 

nainštalovaná 
Soldi Smart Plus / Pro / Pro USD  
ON / OFF prepínač Zapína, vypína zariadenie, identifikácia softvéru 

nainštalovaná, nastavenie funkcií 
REP / ADD prepínač 
(správa a pridanie) 

Kliknite raz na zobrazenie správy. V prípade Soldi Smart Pro 
a Soldi Smart Pro USD podsvietenie svieti na modro. 
Množstvo a hodnota všetkých zrátaných bankoviek sa 
zobrazí po každom stlačení REP / ADD. Zobrazí sa len 
vybraná mena. Po správe sa znova zobrazí celková hodnota. 
 

Poznámka: Funkcia správy je dostupná kým funkcia pridávania (addition) je zapnutá. Podržte REP / 

ADD dlhšie na zapnutie alebo vypnutie funkcie pridávania. Ak je funkcia aktivovaná, počet jednotiek 

a hodnôt bankoviek sa automaticky počítajú. Maximálny počet jednotiek je 999 a hodnôt 9995. Po 

prekročení sa displej automaticky resetuje na 0. 

CURR / Setup prepínač 

(mena a nastavenie) 

Stlačte CURR / Setup raz ak chcete nastaviť menu. Vybraná 
mena sa zobrazí. Do nastavení vôjdete podržaním CURR / 
Setup na niekoľko sekúnd. Správa SETUP sa objaví a pre 
Soldi Smart Pro a Soldi Smart Pro USD rám zasvieti na 
modro. Na výber chcenej možnosti stlačte REP / ADD alebo 
CURR / Setup a uložte pomocou ON / OFF. 



Nasledujúce funkcie môžu byť aktivované a deaktivované. (Dostupné len pre Soldi Smart Plus / Pro / 

Pro USD). 

FUNKCIA NASTAVENIE VYSVETLIVKA 

HOLD ON / OFF Vysunutie bankovky s alebo bez držania sa ich. 

TONE ON / OFF Zapnutie/vypnutie akustických signálov. 

LED ON / OFF Zapnutie/vypnutie funkcie osvetlených rámov. 

ECO OFF/15/30/45/60 Zariadenie sa pri neaktivite automaticky vypne po danom čase. 

BANKNOTE Šípky smerujú na 
prednú alebo zadnú 
časť 

Výber vysunutia detekovaných bankoviek, podozrivé alebo 
nepravé sa vysunú na opačnej strane. 

LANGUAGE ENG/DEU/FRA/IT/ESP Aktuálne nastavený jazyk. 

RESET Továrne nastavenia Podržte ON/OFF na niekoľko sekúnd. 

Z menu odídete dvojsekundovým podržaním CURR / Setup. 

AKTUALIZÁCIE EURO2 
S ratiotec aktualizáciou softvéru môžete jednoducho vykonať všetky EURO2 aktualizácie. Avšak séria 

Soldi Smart prichádza s viacerými možnosťami aktualizácie – vyberte si možnosť, ktorá vyhovuje 

Vašim operačným kondíciám a infraštruktúre. 

1. ratiotec Update Manager Start-Up 

Stačí raz nainštalovať a priebežne benefitovať. 

Môžete si nainštalovať náš ratiotec Update Manager na Váš počítač a tak vykonať všetky 

aktuálne a budúce EURO2 aktualizácie na zariadenie. Jediné čo treba spraviť je spojiť 

zariadenie s počítačom skrz štandardný USB – micro USB kábel. 

 

Náš softvér je dostupný zadarmo na www.ratio-tec.com. Viac informácií ohľadom jeho 

implementácie nájdete TU.  

Link: http://epokladna.sk/ratiotec_update_manager.zip 

2. ratiotec Update Start-up Set 

Dostupná je aj naša súprava, ktorá obsahuje miniSD kartu s aktuálnou ratiotec aktualizáciou 

softvéru uľahčujúca implementáciu všetkých aktuálnych EURO2 aktualizácií na Vaše 

zariadenie. Nie je potrebný externý počítač alebo pripojenie k internetu. 

Inštrukcie ako aktualizovať softvér pomocou miniSD karty na Soldi Smart, Soldi Smart Plus, Soldi 

Smart Pro sú uvedené nižšie. 

http://epokladna.sk/ratiotec_update_manager.zip
http://epokladna.sk/ratiotec_update_manager.zip


Soldi Smart aktualizácia pomocou miniSD kartou 

 

 



Soldi Smart Plus/Pro aktualizácia pomocou miniSD karty 

 

 



Čistenie 

 


