Krátký manuál pro Note Dispenser ND 300 KM
Tato příručka popisuje, jakým způsobem nastavíme ND 300 KM pro vyplácení
požadovaných bankovek.
V zadní části ND 300 KM jsou přepínače, pomocí kterých nastavíme funkci, kterou
požadujeme pro vyplácení.

První tři přepínače slouží pro nastavení požadovaného provozu (Pulzní/ Hopper). Po každé
změně přepínačů je nezbytně nutné přerušit napájení do přístroje a znovu jej zapnout.
Přepínače 4-7 slouží pro nastavení hodnot bankovek. ND je schopen vyplácet 13 různých
druhů bankovek, každá hodnota bankovky se ukládá pod vybraný ,, Level,, .
Například pro Level č. 1 nastavíme 100 Kč, pro Level č.2 nastavíme 200 Kč,atd.

Přepínač číslo 8 je pro načtení bankovek do ND, v tomto módu naučíme ND, které bankovky
bude vyplácet.
Jak učit ND300KM!

1. Nastavte správně požadovaný typ připojení se správným časováním (přepínače 1-3)
2. Připravte požadované bankovky a zkontrolujte tloušťku bank. Papíru. Pokud je
tloušťka bankovky shodná s tloušťkou Euro bankovek, není potřeba provádět kalibraci
kalibračním šroubem. V případě, že je tloušťka bankovek jiná,použijeme k seřízení
kalibrační šroub.
2.1 Pro kalibraci ND kalibračním šroubem naplníme ND požadovanými bankovkami,
připojíme jej k napájení a pošleme ND impulz pro vyplácení. Při vyplácení bankovek
seřídíme kalibrační šroub do polohy, ve které ND vyplatí pouze jednu bankovku.
3. Dále nastavíme ND pro učení bankovek, které budeme chtít vyplácet.
Vybereme Level, pro který ND budeme učit (např. Level 1) přepínače 4-7 jsou
v“ON”.
4. Poté přepneme přepínač č. 8 do polohy “OFF” , nesmíme zapomenout přerušit
napájení a znova jej zapnout pro načtení nastavení.
5. Pro učení ND je nutné naplnit zásobník min. 10- 20 bankovkami, srovnáme je do
zásobníku všechny stejnou stranou a po naplnění dáme informaci ND vyplatit všechny
bankovky. Tento proces opakujeme tak, aby se ND naučil všechny strany bankovek.
Po skončení učení ND přepneme přepínač č. 8 do polohy “ON” a provedeme restart
přístroje pro načtení nastavení. Od této chvíle je ND naučen vyplácet vámi
požadovanou hodnotu bankovek v Levelu 1.

