
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 راهنمای کاربری  

 تشخیص اصالت اسکناسدستگاه 
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 های ایمنی را با دقت مطالعه نمایید لطفاً پیش از استفاده دستگاه دستور العمل

 

 

 نکات ایمنی:

، موارد زیر را  مطمئن شوید  اصالت اسکناس و کارکرد قابل اعتماد دستگاه تشخیص برای اینکه از عمر طوالنی  

 رعایت نمایید:

 از وارد کردن اجسام فلزی و مایعات به دستگاه خودداری نمایید. -1

 پس از پایان کار، دستگاه را خاموش نمایید. -2

 کنید، آداپتور را از پریز برق خارج نمایید. هنگامی که برای مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی -3

 اتصال دستگاه به برق، تنها از آداپتور ارائه شده همراه دستگاه استفاده نمایید.برای  -4

 بایست روی یک سطح افقی قرار داده شود. دستگاه می -5

ها وجود داشته  به اندازه کافی جهت خروج اسکناس  بایست فضای خالی در قسمت پشت دستگاه می -6

 باشد.

ار پایین یا بسیار باال، رطوبت زیاد و یا در معرض  های دارای دمای بسیاز استفاده دستگاه در محیط  -7

 نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.

 های داخلی دستگاه خودداری نمایید.از لمس قسمت ،هنگامی که دستگاه به برق متصل است -8

تاثیر منفی روی  تواند هنگام نصب دستگاه این مسئله را لحاظ کنید که میزان باالی گرد و خاک می -9

 دستگاه داشته باشد. عملکرد

از نصب دستگاه در محیطی که احتمال تاثیر دوده یا بخار وجود دارد جهت جلوگیری از اتصال کوتاه   -10

 یا آتش سوزی خودداری نمایید.
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 مشخصات ظاهری دستگاه

 

 

 

 

صفحه نمایش لمسی رنگی -1  

غلتک دریافت اسکناس  -2  

دکمه روشن/ خاموش   -3  

شکاف ورودی -4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درگاه اتصال آداپتور   -5 

 شکاف خروجی  -6 

 مینی برای اتصال به کامپیوتر  USBدرگاه   -7 
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 آماده سازی برای انجام عملیات

 از رعایت نکات ایمنی مندرج در ابتدای راهنمای کاربری اطمینان حاصل نمایید.  -1

های فنی خدمات پس از فروش شرکت  ور دستگاه از تکنسینها و فرمدیتابیس اسکناس برای به روزرسانی    -2

 بازرگانی مبنا کارت آریا کمک بگیرید.

 آداپتور برق را به درگاه مربوطه متصل کنید.  -3

 پریز برق متصل کنید.آداپتور برق را به وسیله کابل به  -4

 

 روش استفاده

،  یک ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. پس از روشن شدن دستگاه  خاموش را بفشارید و برای /دکمه روشن

 . صفحه زیر روی نمایشگر دستگاه نمایش داده خواهد شد تست خودکار شروع و 

 

 ور فعلی نسخه فرم

 

 

 

کند. به محض تمام شدن تست خودکار صدای سیگنالی  حرکت می در هنگام تست خودکار، نشانگر روند دانلود  

 خواهید شنید و نمایشگر تصویر زیر را نشان خواهد داد. 

  

 

 

 

 

 

 

 نشانگر روند دانلود 

و نشانگر میزان شارژباتری   

خروجی )جلو/عقب( دکمه انتخاب حالت  

 USBدکمه روشن/خاموش درگاه 

 دکمه روشن/خاموش سیگنال صوتی

 دکمه منو برای تغییر تنظیمات 

ها و جمع مبلغ کل گیری از عملیات تشخیص اسکناسدکمه گزارش برای گزارش  

 دکمه ریست برای پاک کردن اطالعات قبلی
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پس از روشن کردن دستگاه برای اولین بار، عملیات تشخیص اسکناس با شرایط تنظیمات کارخانه به شرح  

 شود: زیر انجام می

زبان دستگاه نسبت به نسخه مربوطه، روسی برای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و انگلیسی برای   -1

 باشد.تولیدات بین المللی می

 سیگنال صوتی خاموش است. -2

 حالت خروجی »جلو« فعال است. -3

 غیر فعال است. )عملیات با کامپیوتر میسر نیست.(  USBدرگاه   -4

 

 اسکناسبررسی اصالت 

برای بررسی اصالت اسکناس، آن را در شکاف ورودی دستگاه تنظیم شده در  

 قرار دهید.   روبروسمت چپ دستگاه مطابق شکل 

 

کند. اگر اسکناس به عنوان اسکناس اصل  و اصالت آن را بررسی می دستگاه اسکناس را به داخل کشیده 

های  مبلغ کل اسکناس تعداد و تشخیص داده شد، دستگاه نوع اسکناس و نوع ارز را در نمایشگر نشان داده و 

دهد. اسکناس بررسی شده اصل از پشت دستگاه )در صورت فعال بودن حالت  شده آن ارز را افزایش می تایید 

گردد،  اسکناس به عنوان اسکناس مشکوک شناخته شود از ورودی باز می  گردد. اگرخروجی »جلو«( خارج می 

بار مردود شد،   3اگر اسکناسی  کند.دهد و دستگاه سیگنال صوتی تولید می نمایشگر پیغام خطا نشان می

 های دیگر بررسی گردد. بایست با روش اصالت اسکناس می

 

 

 

 

 

 

 

 نوع اسکناس تایید شده

 نوع ارز تایید شده

 داده شدههای تایید شده ارز تعداد اسکناس

 داده شدهتایید شده ارز  جمع مبلغ

 های تایید شده آخرین ارزدسترسی به گزارش اسکناس
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 گیریگزارش

 روی نمایشگر را بفشارید. REPORTگزارش جزئی آخرین ارز تایید شده دکمه برای دیدن 

 

 

 

 

 

 را بفشارید.   ( MENU)   منو   قسمت   در   REPORTSدکمه    شده، های تایید  اسکناس   کلیه برای دیدن گزارش جزئی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد اسکناس تایید شده از 

 داده شده ناساسکنوع 

اسکناس تایید شده از  مبلغ

 داده شده ناساسکنوع 

ت باال و به سم ع اسکناسهای نودر ردیفحرکت 

ق باال و پایین بردن صفحه از طری همچنین. پایین

 سی نیز وجود داردمصفحه لکشیدن انگشت روی 

 اسکناس تایید شده نوع

ارز اسکناس تایید نوع 

 شده

 بازگشت به منوی اصلی

 شده
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 تنظیمات

 تغییر جهت حرکت اسکناس )تنظیم خروجی جلو/عقب( 

 

 . USBدکمه روشن/خاموش اتصال  

 

 دکمه روشن/خاموش سیگنال صوتی.  

 

 منوی کنترل تنظیمات

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر زبان برنامه

د. را بفشاریدر منو  LANGUAGE، دکمه مه ی تغییر زبان برنابرا

رد نظر، دایره  برای انتخاب زبان مو ،ورود به قسمت بعدی  از پس

دایره  گ نتغییر ر مس نمایید.را لآن زبان  نام مقابلطوسی 

  باشد.یم دهزبان انتخاب ش  نشانگر ، آبیبه طوسی 

 

 

 

 کنترل سیگنال صوتی

 انتخاب زبان برنامه

 USBکنترل اتصال 

 های تایید شدهمشاهده گزارش اسکناس

 های پذیرفته شدهتغییر جهت خروج اسکناس

 زمینه گرافیکی برنامهانتخاب پس

 بازگشت به منوی اصلی

 ارزهای قابل شناساییافزار برنامه و مشاهده اطالعات نسخه نرم

 انگلیسی انتخاب شده است

باال و پایین چنین هم. به سمت باال و پایین هاباندر فهرست زحرکت 

 سی نیز وجود داردم صفحه لکشیدن انگشت روی ق بردن صفحه از طری

 

 بازگشت به منوی اصلی
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 های پذیرفته شدهانتخاب جهت خروج اسکناس

، دکمه  شدهاصل پذیرفته های ناس برای تغییر جهت خروج اسک

MOVEMENT DIRECTION  ید. پس از ورود به  را بفشاردر منو

  ظر حالت مورد ن مقابل دایره طوسی قسمت بعدی، 

(FORWARD/BACK  یاBACK) تغییر رنگ   .مس نمایید را ل

 باشد.می انتخاب شده حالت  نشانگر ،آبیبه دایره طوسی 

 

اگر  

رده و از شکاف پشت  های تایید شده اصل از میان دستگاه عبور ک فعال باشد، اسکناس  FORWARDحالت 

وی  در جلها از همان شکاف ورودی اس ، اسکنفعال است BACKه حالت گردند. اما هنگامی ک دستگاه خارج می

  ازخواهند گشت.بدستگاه 

 

 تغییر محیط کار

. بفشارید  در منو را THEMESرای تغییر پس زمینه برنامه دکمه ب

مینه  نام پس ز مقابل دایره طوسی پس از ورود به قسمت بعدی، 

تغییر   .مس نمایید را ل )روشن( LIGHT)تیره(/ DARK مورد نظر

  باشد.می  انتخاب شدهپس زمینه    نشانگر  ، آبیبه  دایره طوسی  رنگ  

 

 

 USBاتصال 

را   در منو  USB CONNECTIONدکمه  USBبرای کنترل درگاه 

غیرفعال نمودن  /برای فعالپس از ورود به قسمت بعدی،  بفشارید.  

  مسرا ل توضیحات مورد نظر  مقابلدایره طوسی  USBدرگاه 

انتخاب  لتحا نشانگر ، آبیبه دایره طوسی تغییر رنگ  .نمایید 

 باشد.می شده

 
 ل استفعا USBاه درگ

 بازگشت به منوی اصلی فعال است FORWARDحالت 

 بازگشت به منوی اصلی

 بازگشت به منوی اصلی

 یره فعال استپس زمینه ت
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 های صوتیسیگنال

 : رود به قسمت بعدیپس از و را بفشارید. در منو SOUNDدکمه های صوتی، برای کنترل سیگنال

ها و یا  صوتی پیغام  های برای افزایش/کاهش صدای سیگنال - 1

ل صدا  کنتر  عالمت  ، انگشتتان را روی هاتایید فشردن دکمه

ز  هنگامی که صدا ا بکشید.کنار  دلخواهبه سمت گذاشته و 

LOW  کم( به(HIGH تغییر می )یابد، عالمت کنترل  )زیاد

 یابد. تغییر می  روشن صدا از طوسی به آبی

 

،  BACKهای صوتی به جز صدای تشخیص اسکناس مشکوک در حالت لبرای روشن/خاموش کلیه سیگنا -2

  BACKتشخیص اسکناس مشکوک در حالت  صدای    یشگر را لمس نمایید.نمادر سمت چپ    عالمت بلندگو 

  باشد. خاموش شدن نمیقابل 

 

 اطالعات

و ارزهای قابل تشخیص   افزار دستگاهع از نسخه نرمرای اطالب

 را بفشارید.   در منو  INFOتوسط دستگاه، دکمه 

 

 

 

نوبت  . در  ثانیه نگه دارید   2برای خاموش کردن دستگاه پس از اتمام کار، دکمه روشن/خاموش را برای بیش از  

گر به حالتی خواهد بود که  های عملیات و سایر تنظیمات دیزبان، حالتات  بعدی روشن کردن دستگاه، تنظیم

 . نموده بودید پیش از خاموش شدن دستگاه تنظیم 

 

 بازگشت به منوی اصلی

 هاهای صوتی پیغامافزایش/کاهش صدای سیگنال

 هاپیغام هاتایید فشردن دکمهافزایش/کاهش صدای 

مشاهده بقیه اطالعات که در پایین صفحه هستند، انگشت برای 

 خود را روی صفحه گذاشته و به سمت باال و پایین بکشید


