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FD-T1000 Vákuová počítačka bankoviek
FD-T1000 je rýchla a presná vákuová počítačka bankoviek.

Technické parametre
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Rýchlosť počítania 100 ks za 3,5 sekundy Displej 7-miestny LCD

Kapacita držiaka 
bankoviek 210 ks Rozmer bankoviek min. 90 × 50 mm; 

max: 240 × 100mm

Rozmery 370 × 370 × 240 mm Napájanie AC 220 V/50 Hz

Prevádzkové vlastnosti

Počítať možno tak prepáskované bankovky, ako aj voľné 
bankovky.

Vysoká presnosť počítania a rýchlosť.

Automatické ukončenie počítania pri vkladaní bankoviek.

Vysoká kvalita motora a vákuovej pumpy znižuje 
pracovný hluk.

Prevádzkové inštrukcie

1. Pripojte zariadenie do siete, zapnite prepínač (na 
pravej strane zariadenia). Na displeji sa  zobrazí zľava 
do prava „0“, nakoniec len „0“ pre jednociferné číslo.

2. Podľa požiadavky vyberte mód „CHECK“ (kontrola), 
„FREE“ (voliteľné), „BATCH“ (dávka), „ADD“ 
(pripočítať).

3. Umiestnite bankovky medzi dosku s klipom a 
oblĺžnikovú tyčku a potom bankovky potlačte dopredu 
ku štartovaciemu prepínaču.

4. Výsledok počítania sa zobrazí na displeji po ukončení 
počítania.

5. Stlačte tlačidlo „RESET“, klip sa automaticky otvorí.

Počítací mód

Stlačte tlačidlo „FUNCTION” a vyberte mód, ktorý 
potrebujete a rozsvieti sa.    

1. CHECK mód: skontrolujte, či počet vložených 
bankoviek je 100.

• Ak je počet presne 100, klip sa uvoľní.

• Ak nie je počet 100, stlmte roh alebo nesprávne 
umiestnenie bankoviek, ozve sa akustický signál 

a klip bude držať bankovky cca 2 sekundy a potom sa 
automaticky otvorí (tiež môže byť ľubolne: klip nebude 
držať bankovky pokiaľ stlačíte tlačidlo RESET).

• Výsledok počítania bude zobrazený na hlavnom 
displeji a predchádzajúci výsledok počítania bude na 
pomocnom displeji.   

2.  FREE mód: voliteľné počítanie bankoviek. Je možné 
počítať akýkoľvek počet bankoviek. Klip sa otvorí 
po ukončení počítania. Výsledok počítania bude 
zobrazený na hlavnom displeji a predchádzajúci 
výsledok počítania bude na pomocnom displeji.   

3. BATCH mód: počítanie presne nastaveného počtu 
bankoviek (1 – 200 ks) zo zväzku bankoviek. Počítanie 
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bude pokračovať keď je zväzok bankoviek vybraný. 

• Nastavte bankovky tlačidlami [+1], [+10] alebo [+100]. 
Tlačidlo [+1] nastavuje 1 číslo , [+10] nastavuje 10 
čísiel, [+100] nastavuje 100 čísel. Nastavený počet je 
zobrazený na pomocnom displeji.  

• Klip drží nastavené bankovky ak nastavený počet je 
rovnaký ako počítané množstvo na displeji, počítanie 
zastaví a bankovky sú rozdelené. Stlačte tlačidlo 
„RESET”, klip sa otvorí.

• Zariadení spustí zvukový signál ak je nastavený počet 
rozdielny od výsledku počítania, ktorý sa zobrazí na 
displeji.

• Stlačte tlačidlo „CLEAR”, všetky nastavené počty budú 
vymazané a počet môžete nastaviť znova. 

4.  Funkcia ADD: ak je stlačené tlačidlo „ADD” vo 
všetkých troch prevádzkových módoch, hodnota bude 
kumulovaná a zakaždým zobrazovaná. Pre zrušenie 
funkcie stlačte tlačidlo „CLEAR”. 

Upozornenia

1. Nepoužiteľné bankovky by mali byť pred počítaním 
vybrané. 

2. Bankovky určené na počítanie musia byť usporiadané 
a musia mať vyrovnané rohy.

3. Vložte bankovky a potlačte ich pozdĺž klipu aby sa 
dotkli štartovacieho prepínača.

4. Na vyčistenie vonkajšku zariadenia použite mäkkú 
handričku a čistiaci prostriedok. Nepoužívajte benzín, 
riedidlo, alkohol a iné korozívne tekutiny a rozpúštadlá.

5. Neotvárajte zadné dvierka zariadenia, ak je zapnuté a 
ak nie ste technik.  

Distribúcia a servis

Distribúciu a odborný záručný a pozáručný servis v SR 
zabezpečuje spoločnosť DIMANO, a. s.


