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Používateľský manuál pre ratiotec 
Rapidcount X 400 

Vážený zákazník, 

ďakujeme, že ste si vybrali počítačku bankoviek Rapidcount X 400. 

Pre zaručenie bezproblémovej a bezchybnej prevádzky si pozorne prečítajte používateľský manuál. 

Ideálna kapacita je 1 milión bankoviek ročne. Pre bezproblémovú prevádzku odporúčame servisovať 

zariadenie aspoň raz ročne. 

Predná časť 
1. Koľaje podávača 

2. Displej 

3. Ovládací panel 

4. Vydávač bankoviek 

5. Podávač bankoviek 

6. Drážka na nosenie 

7. Prepínač ON/OFF 

8. USB port 

 

 

 

Zadná časť 
1. Nastaviteľná skrutka pre 

podávač 

2. Otvárací kryt 

3. Prípojka na el. sieť 

4. Prípojka na tlačiareň 

5. USB port 

6. RJ11 externý Display 

Port 

 



Ovládací panel 

 

Zariadenie má vysokokvalitný farebný TFT displej s dotykovou plochou, ktorý zahŕňa výber meny 

z používateľského rozhrania. 

CURR Stlačenie: Výber meny (EUR/USD/GBP/CHF/PLN). Pomocou dotykovej plochy si 
vyberte menu. Vybraná mena je zobrazená vo vrchnom ľavom rohu displeja. 

 
Podržanie: Prístup k používateľskému rozhraniu. 

MODE Výber počítacích a prevádzkových módov. 
MIX CF: Stlačte MODE a vyberte MIX CF funkciu ak chcete vykonať počítanie 
zmiešaných hodnôt. 
SORT: Stlačte MODE a vyberte SORT funkciu na počítanie usporiadaných bankoviek 
vrátane hodnôt a detekcie falošných bankoviek. 
COUNT: Stlačte MODE a vyberte COUNT funkciu na počítanie usporiadaných 
bankoviek bez detekcie falošných bankoviek, napr. pri cudzích menách. 
MIX ADD: Stlačte MODE a vyberte MIX ADD funkciu ak chcete vykonať pripočítanie 
spočítaného množstva k celkovej hodnote bankoviek. 

CLEAR Vymazanie výsledku počítania (stlačte a držte po dobu 3 sekúnd). 
Tlačidlo CLEAR vykoná krok späť v používateľskom rozhraní. 

START Začne procedúru počítania. / Pri chybe reštartuje procedúru počítania. 
AUTOSTART Podržaním tlačidla 6 aktivuje/deaktivuje automatický štart počítania. 
SPEED Rýchlosť nastavíte pomocou tlačidla 7 po dobu 3 sekúnd. 

Nastavenie rýchlosti pomocou dotykovej plochy. Možnosti : 800 / 1000 bankoviek 
za minútu 

PRINT Vytlačte výsledok počítania podržaním tlačidla 8 po dobu 3 sekúnd, po ktorom 
zaznie zvukové upozornenie. 

S/N Vytlačte sériové číslo podržaním tlačidla 9 po dobu 3 sekúnd, po ktorom zaznie 
zvukové upozornenie. 
Stlačte tlačidlo 4 na zapnutie/vypnutie funkcie identifikácie sériového čísla.  

BAT Funkcia množstva dovoľuje počítať presné množstvo bankoviek ako balíka, napr. 10 
konkrétnych bankoviek z väčšej hromady bankoviek. Počítanie množstiev bankoviek 
môžu byť nastavené nezávisle od módu počítania. Zariadenie sa zastaví, ak 
nastavené množstvo je dosiahnuté. 

ŠÍPKA NAHOR Dlhé podržanie: Správa so všetkými podozrivými bankovkami (Report RJ). 
 



ŠÍPKA NADOL Dlhé podržanie: Správa so všetkými spočítanými bankovkami (Report RC). 
NASTAVENIE 
ČASU 

Stlačte a držte tlačidlo CURR po dobu 3 sekúnd na privolanie používateľského 
rozhrania a nasledovné nastavenie času. 

Nastavenie 
1. Držte tlačidlo CURR po dobu 3 sekúnd na privolanie používateľského rozhrania. 

2. Použite tlačidlá šípok pre navigovanie v menu. Na potvrdenie nastavenie stlačte CURR. 

3. Ak je nastavenie kompletné, stlačte tlačidlo CLEAR. 

Operácia 
Zapojte pribalený hlavný kábel do zariadenia a elektrickej siete. Prepnite ON / OFF prepínač. Po 

zapnutí zariadenie vykoná self-test. Po úspešnom teste je zariadenie pripravené na používanie. Ak sa 

zobrazí chybové hlásenie, v manuáli nájdete chybové hlásenia a ich riešenia. 

Jemne prehrabte bankovky a položte ich do stredu podávača bankoviek. 

 

Pre garanciu perfektnej prevádzky je potrebné pravidelné čistenie a údržba zariadenia. Nečistoty, 

ktoré sa zbierajú časom, napr. na optických senzoroch, môžu mať za následok zvýšený počet 

chybových hlásení. 

Použite čistiaci set a stlačený vzduch od ratiotec. 

 



Pokladanie bankoviek 
Nepočítajte vlhké alebo poškodené bankovky. Nepočítajte zničené, deformované bankovky, ktoré 

môžu spôsobiť zaseknutie zariadenia. 

 

Vyhnite sa chybám a zaseknutým bankovkám overením, či bankovky nemajú na sebe spinky, ihlu, 

gumičky a podobné. 

 

Bankovky pokladajte v poradí tzn. tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie. 

 

Položte bankovky na podávač a vycentrujte ich pomocou koľají. 

 

  



Chybové hlásenia a riešenia 

 



Kalibrácia 

 



Aktualizácia 

 

  



Technické parametre 
Technické dáta rapidcount X 400 

Mena EUR/GBP/USD/CHF/PLN 

Počíta hodnoty / kusy ✓/✓ 

Počíta bankovky usporiadané / zmiešané ✓/✓ 

Detekcia UV/IR/MG/MT/SD/CIS 

Rýchlosť 1000 bankoviek za minútu 

Kapacita 1 milión ročne 

Kapacita podávača / zakladača 500/200 

Displej Anglický 

Funkcia pridávania / množstva ✓/✓ 

Funkcia správy ✓ 

Automatický start-stop ✓ 

Porty Displej/Tlačiareň/USB 

Aktualizácia USB kľúč/Update Manager 

Obsah Používateľský manuál/Kalibračná karta 

Rozmery (d x š x v [mm]) 240 x 280 x 297 

Váha (kg) 7,4 

 


