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Preventívne opatrenia 

Zaobchádzajte so zariadením opatrne. Neskladujte zariadenie na horúcom alebo vlhkom mieste. Nevystavujte zariadenie j 
priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu. Prevádzkujte zariadenie iba na rovnom a pevnom povrchu. Pri nízkych 
okolitých teplotách počkajte po zapnutí prístroja pred začatím procesu počítania 3 minúty, pretože na snímačoch môže byť 
kondenzovaná voda. Do podávača bankoviek nevkladajte mince ani iné predmety okrem bankoviek. Nenakláňajte sa nad 
zariadenie, aby ste zabránili uviaznutiu vlasov alebo kravát v podávači bankoviek. 

    Predná strana  
 

1. Podávač bankoviek 

2. Prepravná rukoväť 

3. LED displaj 

4. Ukladač bankoviek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Zadná strana  
 

1. On | Off prepínač 

2. Pripojenie pre aktualizačný kábel 

3. Pripojenie k sieťovému káblu 
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    Ovládací panel  
 

1. +/-: Vyberte množstvo dávky. 

2.  DÁVKA: Vyberte prednastavené množstvo dávky. 

3.  ŠTART / RESET: Spustenie procesu počítania, keď je 
deaktivovaný automatický štart. Odstráňte výsledok  
počítania v režime Sčítanie. 
Držať po dobu niekoľkých sekúnd: aktivovať / deaktivovať 
automatické spustenie. 

4. MG: Aktivácia / deaktivácia detekcie funkcií MG (iba B 40). 

5. UV: Aktivácia / deaktivácia detekcie UV prvkov. 

6. PRIDAŤ: Aktivácia / deaktivácia režimu pridávania. 

    Prevádzka  

Pripojte sieťový kábel a zapnite prístroj. Prístroj vykoná samočinný test. Aby ste predišli prerušeniu, poškodené a  
znečistené bankovky vytriedte, odstráňte kancelárske sponky a lepiacu pásku. Do stredu podávača bankoviek 
vložte triedený balík bankoviek (napr. Iba 20 eurových bankoviek). Prístroj automaticky spustí proces počítania a  
zobrazí množstvo spočítaných bankoviek. Automatické spustenie je predvolene ako aktivované. Na displeji sa zobrazí 
 AUTO. Keď podržíte ŠTART / RESET, môžete deaktivovať automatické spustenie. Proces počítania je možné teraz  
spustiť manuálne stlačením tlačidla START / RESET. 

.    Dávková funkcia  
 

Pomocou funkcie Dávka je možné spočítať vopred nastavený počet bankoviek (napr. 10 ks) z väčšieho počtu 

bankoviek, napríklad do zväzku bankoviek. Stlačením klávesu BAT si môžete vybrať z prednastavených 

dávkových množstiev 100/50/20/10 / ---. Pri akomkoľvek inom množstve dávky od 1 do 100 stlačením 

klávesov + alebo - zvýšite alebo znížite množstvo v jednotkách, alebo podržte stlačené tlačidlo, aby ste rýchlo 

zmenili množstvo. Teraz začnite proces počítania vložením balíčka bankoviek do podávača. Keď sa počas 

procesu počítania dosiahne množstvo dávky, zariadenie sa zastaví. Po vybratí bankoviek zo zakladača automat 

automaticky spustí nový proces počítania, ak sú v podávači ešte bankovky. Vyberte --- stlačením klávesu 

BATCH (dávka) deaktivujte funkciu Batch(dávka). 
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    Funkcia sčítania  
 

Funkcia Sčítanie vám umožňuje pridať výsledky počítania niekoľkých procesov počítania rovnakého druhu. 

Stlačením klávesu ADD túto funkciu aktivujete. PRIDAŤ sa zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja. Po spočítaní 

všetkých bankoviek sa počítadlo nenastaví späť na nulu, ale zobrazí celkové množstvo všetkých spočítaných 

bankoviek. Túto funkciu je možné aktivovať až po jednom procese počítania. Tento výsledok počítania sa tiež 

pripočíta k celkovému množstvu. Opätovným stlačením tlačidla ADD deaktivujete funkciu sčítania. Ak chcete 

pomocou funkcie Sčítanie počítať bankovky inej nominálnej hodnoty, odstráňte spočítané bankovky zo 

zakladača. Po deaktivácii funkcie Sčítanie pomocou tlačidla PRIDAŤ vynulujte počítadlo množstva stlačením 

tlačidla START / RESET na nulu. Teraz znova aktivujte funkciu Sčítanie a počítajte bankovky inej nominálnej 

hodnoty. 

    Detekcia falzifikátov  
 

Účet Rapicount B 20 kontroluje ultrafialové a infračervené prvky a B 40 dodatočne kontroluje magnetické 

prvky bankoviek. Ak sa nájde podozrivá bankovka, prístroj sa automaticky zastaví, zobrazí sa výstražný zvuk a 

na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. Horná bankovka v zakladači bankoviek je podozrivá. Vyberte ho a 

stlačte START / RESET, aby ste pokračovali v procese počítania. Stlačením UV alebo MG je možné zapnúť / 

vypnúť ultrafialovú alebo magnetickú detekciu. 

    Chybové správy  
 

Rapidcount B je spoľahlivá počítačka bankoviek. Počas prevádzky sa však môžu vyskytnúť chyby, napriek tomu však 

počítadlo bankoviek skontroluje, či nie sú bankovky sfalšované. Pre bezporuchovú prevádzku odporúčame ročnú 

údržbu produktu a pravidelné čistenie stroja pomocou čistiacej súpravy (voliteľné vybavenie), stlačeného vzduchu 

(voliteľné vybavenie), mäkkej handričky alebo kefy. Pred čistením stroj vypnite. 
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     Chýbové hlásenia  
 

Error messages Cause Action 

A UV error Remove the suspicious banknote 
and continue the counting process 
by pressing START | RESET 

b MG error Remove the suspicious banknote 
and continue the counting process 
by pressing START | RESET 

C IR error Remove the suspicious banknote 
and continue the counting process 
by pressing START | RESET 

d format error Remove the suspicious banknote 
and continue the counting process 
by pressing START | RESET 

F Incomplete banknote Remove the plastic cover and clean 
the sensor 

E-0 Error of the left counting sensor Please contact our service team 

E-1 Error of the right counting sensors Please contact our service team 

E-2 Error of the preset sensor Please contact our service team 

E-3 Error of the speed sensor Please contact our service team 

    Technical data  
 

Functions rapidcount B 20 rapidcount B 40 

Counts sorted | unsorted banknotes 🗸 | – 🗸 | – 

Currency Euro | other currencies optional Euro | other currencies optional 

Size recognition up to 100 Euro up to 100 Euro 

Counterfeit detection UV | IR UV | IR | MG 

Speed 1.000 banknotes per minute 1.000 banknotes per minute 

Counting capacity 0,2 million banknotes per year 0,2 million banknotes per year 

Capacity feeder | stacker 100 | 200 100 | 200 

Automatic start-stop function 🗸 🗸 

Batch function 🗸 🗸 

Addition function 🗸 🗸 

Accessories Dust cover | compressed air | 
cleaning set 

Dust cover | compressed air | 
cleaning set 

Power supply 230 V | 50 Hz 230 V | 50 Hz 

Measurements (l x w x h in mm) 289 x 260 x 174 289 x 260 x 174 

Weight (in kg) 5,44 5,44 
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