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Kompleksowe rozwiązania 
do procesowania gotówki 

Barrel serii 700 
Instrukcja obsługi 

Dane techniczne: 
Kieszenie liczarki Podajnik: 500; kieszeń odbiorcza: 200; kieszeń na odrzuty: 30 banknotów 

Wielkość banknotów 60 x 100  90 x 185mm; grubość 0.08 – 0.12mm 

Waluty 701: PLN; 703: PLN, EUR, USD; 715: PLN, EUR, USD, GBP, CHF 

Tryby liczenia 
Ilościowe, odliczanie, sumowanie, wartościowe, sortowanie nominałowe, sortowanie 

względem orientacji Awers/ Rewers, sortowanie względem czterech orientacji 

Prędkość liczenia 1500 banknotów/ minutę; wartościowe 1000 banknotów/ minutę 

Czujniki IR, MT, MG, UV (dwa kanały); Certyfikat ECB 

Sterowanie Wyświetlacz LCD 2.8”/ panel sterowania z przyciskami funkcyjnymi 
Komunikacja RS232C, USB, USB B, RJ45 

Opcje 
Wyświetlacz dla Klienta, drukarka potwierdzeń, czytnik kodów kreskowych, Integra 102, 

podłączenie do PC, podłączenie do monitoringu 

Zasilanie/ pobór mocy 100V 60Hz lub 230V 50Hz/ 7W czuwanie; 55W 

Wymiary [mm] 280(szer.) x 269(głęb.) x 261(wys.) 
Waga [kg] 9.0 
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I. Bezpieczeństwo użytkowania 

Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku dokonywania okresowych przeglądów, wykonywanych 
przez autoryzowany serwis urządzeń Barrel. 

 

Stabilność: Nie należy stawiać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni (np. na wózku, segregatorach etc.) Wszystkie nóżki urządzenia powinny mieć 

podparcie i stać nieruchomo. Nie zastosowanie się do tego zalecenia grozi upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia i zranienie zarówno ludzi jak  
i zwierząt, a także najczęściej wiąże się z mechanicznym uszkodzeniem urządzenia. 
Zasilanie: Urządzenie powinno być zasilane zgodnie z parametrami źródła prądu, określonymi na odpowiedniej etykiecie. W przypadku braku pewności, co do 

rodzaju doprowadzonego napięcia należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zakładem energetycznym. Należy także zachować szczególną ostrożność 
w trakcie podłączania kabla. Przed włączeniem urządzenia – włącznik na tylnej ścianie liczarki, najpierw umieszczamy końcówkę kabla zasilającego  
w urządzeniu, a dopiero później w gniazdku sieci elektrycznej. Nigdy nie wolno używać kabli uszkodzonych, naprawianych przez osoby nieupoważnione, oraz 
pochodzące z niewiadomego źródła. 
Uziemienie: Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka z uziemieniem. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem, nie wolno dopuścić 

urządzenia do kontaktu z płynami i wilgocią. 
Gaz: Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu miejsca wycieku gazu, w pomieszczeniach w których czuć gaz, lub w którym inne urządzenia informują o występowaniu 

jego niebezpiecznego stężenia. W takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się z gazownią. Elementy elektroniczne w urządzeniu mogą doprowadzić do pożaru lub 
eksplozji. 

Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Obudowę i elementy zewnętrzne można czyścić przy użyciu 

delikatnych detergentów przeznaczonych do urządzeń elektronicznych, przy wykorzystaniu ściereczek z mikrofibry, lub ewentualnie bawełny. Do czyszczenia nie 
używać sprężonego powietrza, oraz nie podejmować prób demontażu żadnej z części. Takie czynności może wykonać wyłącznie autoryzowany serwis urządzenia. 
Wyładowania atmosferyczne: w celu zapewnienia urządzeniu dodatkowej ochrony podczas burzy, w czasie kiedy pozostaje bez nadzoru, lub gdy nie jest 

używane przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci elektrycznej. Zabezpieczy to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym 
wyładowaniami atmosferycznymi lub przebiciem elektrycznym/ skokiem napięcia. 

 

Podczas użytkowania urządzenia zaleca się aby: 

 
1. Zachować szczególna staranność, aby do kieszeni roboczej nie było wkładane nic poza banknotami. 
2. Nie używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani na zewnątrz. 
3. Nie używać uszkodzonych kabli, nie podłączać do uszkodzonych gniazdek elektrycznych lub uszkodzonego gniazda w liczarce. Nie używać urządzenia w miejscu, 
gdzie znajdują się inne uszkodzone/ wadliwe przewody elektryczne, do których dostęp nie jest należycie zabezpieczony. 
4. Nie używać urządzenia w miejscu, do którego mają dostęp zwierzęta. 
5. Używać środków czyszczących właściwych do urządzeń elektronicznych, pamiętając aby nie miały do nich dostępu osoby małoletnie. 
6. W przypadku dłuższego nieużywania wyłączać urządzenie przyciskiem na tylnej części obudowy. 
7. Nigdy nie demontować, nie rozkręcać, ani naprawiać samodzielnie – te czynności może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis dla urządzenia. 
8. Nie używać urządzenia, gdy którakolwiek pokrywa jest otwarta. Liczarka może być wykorzystywana tylko wówczas gdy jest sprawna i używana zgodnie  
z przeznaczeniem. 
9. Z uwagi na specyfikę budowy – należy zachować szczególną uwagę, aby w szczelinę podawczą nie dostał się krawat, elementy odzieży, lub włosy. 
10. Nie umieszczać urządzenia w zabudowanych elementach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz swobodnego dostępu. 
11. Nie stawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak: piece, grzejniki, kaloryfery, nagrzewnice etc. 
 

Prawidłowe przenoszenie urządzenia 
W trakcie przenoszenia/ ustawiania, nie wolno trzymać urządzenia za panel kontrolny, ani za kieszeń. Zaleca się przenosić urządzenie, trzymając oburącz za dno, 
tylną ścianą do siebie. 
 

Aby uniknąć porażenia prądem, włączać urządzenie wyłącznie po uprzednim prawidłowym 
podłączeniu do sieci. W przypadku podłączania peryferii, przed połączeniem kabli/ portów, 
należy wyłączyć urządzenie! 
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II. Opis urządzenia 

III. Prawidłowe umieszczanie banknotów w podajniku 

W celu zapewnienia właściwej pracy, należy dołożyć wszelkiej staranności w precyzyjnym i równym umieszczeniu 
banknotów w górnym podajniku. Wiele błędów i odrzutów może być spowodowane niedbałym ich ułożeniem. 

 

IV. Opis informacji na wyświetlaczu  

  

Górna pokrywa transportu 

Port RS232: drukarki/ Integra 

101/ Integra 102/ PC 

Wyświetlacz LCD 

Panel sterowania 

Kieszeń na odrzuty 

Kieszeń odbiorcza 

Port RJ45: wyświetlacz dla 

Klienta 

Prowadnica banknotów 

Tylna pokrywa transportu 

Podajnik 

OK! 

SINGL: tryb pracy liczarki 

100: włączone wysortowywanie nominału 100USD 

►: symbol prędkości liczenia 

D: włączony tryb Dwóch Użytkowników 

CF: banknoty w kieszeni na odrzuty 

100: ilość przeliczonych banknotów  

5760: wartość przeliczonych banknotów 

AUTO: automatyczny start po 

położeniu banknotów w górnym 
podajniku 

CF: włączona weryfikacja 

autentyczności liczonych 
banknotów 

ADD: włączone sumowanie przeliczeń 

100: włączone odliczanie banknotów 

[BATCH]100szt. 

$: skrót wybranej waluty 
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V.  Wybór waluty 

Naciskaj  tyle razy, aż w górnym prawym rogu 
wyświetlacza pojawi się odpowiedni skrót waluty. Wybór 
waluty jest niezależny od wyboru trybu liczenia. 

 

Barrel 701  – tylko PLN 

Barrel 703 – PLN + EUR + USD 

Barrel 715  – PLN + EUR + USD + GBP + CHF 

 

 

VI. Wybór trybu liczenia 

Naciskaj  tyle razy, aż w dolnym lewym rogu 
wyświetlacza pojawi się odpowiedni skrót trybu liczenia. 
Wybór trybu liczenia jest niezależny od wybranej waluty. 
 

COUNT – liczenie ilościowe 

MIXED – liczenie wartościowe banknotów wszystkich nominałów 

SINGL – liczenie wartościowe jednego nominału 

FACE – sortowanie banknotów względem orientacji Awers/ Rewers* 

ORENT – sortowanie banknotów względem orientacji Góra/ Dół* 

 

 

VII. Liczenie ilościowe  COUNT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcje dodatkowe Włączanie/ Aktywacja Wyłączanie Opis 

Odliczanie zadanej ilości 
 BATCH 

   
 

Domyślna wartość: 100 sztuk 
Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, 
a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. 

Sumowanie przeliczeń 
 ADD 

  

Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, 
niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy 

wpłatę już posortowaną nominałowo. 

Kasowanie 
 

 

Kasowanie wyniku przeliczenia. 
Kasowanie wyniku przeliczenia łącznego [ADD włączone] 

Kasowanie błędów i komunikatów na wyświetlaczu 

 

PLN 
EUR 
USD 
GBP 
CHF 

COUNT 
MIXED 
SINGL 
FACE* 

ORENT* 

* Nie dotyczy waluty USD 

W trybie liczenia ilościowego nie  
działa żadna kontrola autentyczności. 

 
Ustawienie waluty nie ma znaczenia dla wyniku 
przeliczenia ilościowego, w tym trybie waluta nie 
jest kontrolowana. 
 
Nie działa funkcja Grand Total i drukowanie. 

Funkcja BATCH włączona 

 odliczanie 100szt. 
Funkcja ADD włączona 

Ilość banknotów odrzuconych 

Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia 

Całkowita ilość przeliczonych banknotów 



 

Instrukcja obsługi: Barrel serii 700 
5 

 

VIII. Liczenie wartościowe  MIXED 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje dodatkowe Włączanie/ Aktywacja Wyłączanie Opis 

Odliczanie zadanej ilości 
 BATCH 

   
 

Domyślna wartość: 100 sztuk 
Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, 

a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. 

Sumowanie przeliczeń 
 ADD 

  

Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, 

niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy 

wpłatę już posortowaną nominałowo. 

Sumowanie pakietów 

 GRAND TOTAL 
   

Funkcja pomocna, gdy chcemy zsumować kilka pakietów, przy 

zachowaniu sum cząstkowych, liczonych po sobie. Działa 

alternatywnie do funkcji ADD. Zmiana waluty kasuje pamięć. 

Drukowanie 
 

 
Wydruk zawiera pełną specyfikację nominałową wraz  
z podsumowaniem wartości całkowitej przeliczenia. 
Drukowanie nie kasuje wyniku przeliczenia. 

Kasowanie 
 

 
Kasowanie wyniku przeliczenia. 
Kasowanie wyniku przeliczenia łącznego [ADD włączone] 

Kasowanie błędów i komunikatów na wyświetlaczu 

 
  

Widok podstawowy 

Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia 

Całkowita wartość przeliczonych banknotów 

Widok rozszerzony 

S: Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia 
T: ilość banknotów przeliczonych ogółem 

S$: Wartość przeliczonych banknotów  
       w kieszeni odbiorczej 
T$: Całkowita wartość przeliczonych banknotów 

Widok szczegółowy 

Informacja o ilości i wartości przeliczonych 

banknotów w ujęciu nominałowym. 

Przełączanie między kolejnymi widokami  naciskaj . 

W trybie liczenia wartościowego maszyna sprawdza banknoty pod kątem autentyczności przy wykorzystaniu 
wszystkich pięciu czujników. Każdy banknot: odbiegający parametrami zabezpieczeń, mocno zagięty, zniszczony 
powierzchniowo, z ubytkami lub innej niż ustawiona waluta zostanie umieszczony w kieszeni na odrzuty  
informuje o tym świecąca czerwona dioda LED na panelu. 
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IX. Liczenie wartościowe pojedynczego nominału  SINGL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje dodatkowe Włączanie/ Aktywacja Wyłączanie Opis 

Odliczanie zadanej ilości 
 BATCH 

   
 

Domyślna wartość: 100 sztuk 
Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, 

a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. 

Sumowanie przeliczeń 
 ADD 

  

Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, 
niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy 

wpłatę już posortowaną nominałowo. 

Sumowanie pakietów 

 GRAND TOTAL 
 

  

Funkcja pomocna, gdy chcemy zsumować kilka pakietów, przy 

zachowaniu sum cząstkowych, liczonych po sobie. Działa 
alternatywnie do funkcji ADD. Zmiana waluty kasuje pamięć. 

Wybór nominału 
   DD 

Automatyczny: symbol DD w dolnym wierszu wyświetlacza. 

Ręczny: naciskaj DENOM do uzyskania żądanego nominału, 

który zostanie wyświetlony w dolnym wierszu wyświetlacza 

Drukowanie 
 

 
Wydruk zawiera pełną specyfikację nominałową wraz  
z podsumowaniem wartości całkowitej przeliczenia. 
Drukowanie nie kasuje wyniku przeliczenia. 

Kasowanie 
 

 

Kasowanie wyniku przeliczenia. 

Kasowanie wyniku przeliczenia łącznego [ADD włączone] 

Kasowanie błędów i komunikatów na wyświetlaczu 

 
 

 

  

Widok podstawowy 

Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia 

Całkowita wartość przeliczonych banknotów 

DD 
10 
20 
50 

100 
200 

DD: Pierwszy banknot umieszczony w górnym 
podajniku określi automatycznie wzorzec 
nominału, który zostanie przeliczony. 

10  200: Konkretny nominał banknotu, 
odpowiednio dla wybranej waluty. Aby 
samemu wybrać nominał banknotu do 
liczenia naciskaj: 

 

Urządzenie w trybie automatycznym 
uznaje pierwszy przeliczony banknot 
jako wzorzec nominału. Orientacja 
banknotu nie ma znaczenia. 
 
Wzorzec nominału w trybie 
automatycznym jest przechowywany 
w pamięci do chwili zabrania 
wszystkich banknotów z dolnej  
i górnej kieszeni. 
 
ADD pozwoli na uzyskanie sumy 
całkowitej wszystkich przeliczeń  
z zachowaniem struktury 
nominałowej. 

W trybie liczenia jednego nominału maszyna sprawdza banknoty pod kątem autentyczności przy wykorzystaniu 
wszystkich pięciu czujników. Każdy banknot: odbiegający parametrami zabezpieczeń, mocno zagięty, zniszczony 
powierzchniowo, z ubytkami lub innego nominału oraz innej niż ustawiona waluta zostanie umieszczony  
w kieszeni na odrzuty  informuje o tym świecąca czerwona dioda LED na panelu. 



 

Instrukcja obsługi: Barrel serii 700 
7 

 

X. Sortowanie banknotów względem orientacji [Awers/ Rewers]  FACE 

 

 

 

 

 

 
 

Funkcje dodatkowe Włączanie/ Aktywacja Wyłączanie Opis 

Odliczanie zadanej ilości 
 BATCH 

    

Domyślna wartość: 100 sztuk 
Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, 
a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. 

Sumowanie przeliczeń 
 ADD 

  

Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, 

niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy 

wpłatę już posortowaną nominałowo. 

Wybór nominału 
   ALL 

Brak: symbol ALL w dolnym wierszu wyświetlacza 

Automatyczny: symbol DD w dolnym wierszu wyświetlacza 

Ręczny: naciskaj DENOM 

 

 
 
 
 
 
XI. Sortowanie banknotów względem orientacji [Góra/ Dół]  ORENT 

 

 

 

 

 
 

Funkcje dodatkowe Włączanie/ Aktywacja Wyłączanie Opis 

Odliczanie zadanej ilości 
 BATCH 

   
 

Domyślna wartość: 100 sztuk 
Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, 
a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. 

Sumowanie przeliczeń 
 ADD 

  

Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, 
niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy 

wpłatę już posortowaną nominałowo. 

Wybór nominału 
   ALL 

Brak: symbol ALL w dolnym wierszu wyświetlacza 

Automatyczny: symbol DD w dolnym wierszu wyświetlacza 

Ręczny: naciskaj DENOM 

 
  

Urządzenie w trybie automatycznym uznaje pierwszy przeliczony banknot jako wzorzec orientacji. Dla ALL nominał 
nie ma znaczenia. Wzorzec orientacji jest przechowywany w pamięci do chwili zabrania wszystkich banknotów  
z dolnej i górnej kieszeni. 

ALL 
DD 
10 
20 
50 

100 
200 

ALL: Sortowane będą wszystkie banknoty, niezależnie od nominału 
DD: Pierwszy banknot umieszczony w górnym podajniku określi automatycznie 

wzorzec nominału, który będzie sortowany 

10  200: Konkretny nominał banknotu, odpowiednio dla wybranej 
 waluty. Aby samemu wybrać nominał banknotu do sortowania naciskaj: 

 

10  200: Konkretny nominał banknotu, odpowiednio dla wybranej 
 waluty. Aby samemu wybrać nominał banknotu do sortowania naciskaj: 

 

ALL 
DD 
10 
20 
50 

100 
200 

ALL: Sortowane będą wszystkie banknoty, niezależnie od nominału 
DD: Pierwszy banknot umieszczony w górnym podajniku określi automatycznie 

wzorzec nominału, który będzie sortowany 

Urządzenie w trybie automatycznym uznaje pierwszy przeliczony banknot jako wzorzec orientacji. Dla ALL nominał 
nie ma znaczenia. Wzorzec orientacji jest przechowywany w pamięci do chwili zabrania wszystkich banknotów  
z dolnej i górnej kieszeni. 
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XII. Menu Użytkownika 

W celu wyświetlenia menu, należy nacisnąć .  umożliwia wybieranie kategorii w celu ustawienia 
osobistych parametrów . Wybieranie parametrów odbywa się przy użyciu strzałek w górę [▲] i w dół [▼]. Naciśnięcie 

, powoduje powrót do kategorii, natomiast naciśnięcie , wyjście z Menu Użytkownika. 
 

XII.1 Prędkość liczenia [Speed] 
Dostępne prędkości:  1000 (►), 1200 (►►) oraz 1500 (►►►) banknotów/ minutę. W COUNT można korzystać  
z każdego ustawienia, w pozostałych prędkość jest ograniczona do 1000 banknotów/ minutę.  
 

XII.2 Kontrast obrazu banknotów [Contrast of note] 
Domyślnie opcja NORMAL. Dodatkowo: DARK i LIGHT. Ustawienie ma wpływ na jakość pracy liczarki i ilość odrzutów. 
 

XII.3 Pojemność kieszeni [Pocket capacity] 
o Kieszeń na odrzuty [Reject pocket]: 10 – 20 lub 30 banknotów. 
o Kieszeń odbiorcza [Stacker]: 200 – 150  lub 100 banknotów. 

 

XII.4 Ustawienia zaawansowane [Settings] 
Blokada menu  
[Lock Menu] 

Blokada  trybu pracy [Mode Lock] Blokuje tryb pracy przed zmianami Użytkownika. 

Blokada funkcji CF [CF Lock] Zapobiega wyłączeniu kontroli autentyczności banknotów. 

Dźwięk [Beep] 
Dźwięk klawiszy [Key Beep] Włącza dźwięk klawiszy. 

Dźwięk ostrzeżeń [Warning Beep] Włącza ostrzeżenia: zacięcie, pełna kieszeń, podejrzany banknot. 

Zerowanie licznika [Result Clear] Zeruje wskazania na wyświetlaczu dla Klienta, po 10 sekundach. 

Autostart [Auto start] Start liczenia w chwili położenia  banknotów w podajniku. 

Kontrast LCD [Contrast of LCD] Ustawienia kontrastu wyświetlacza (00  50; skok o 10). 

Widoki 
[Display SET] 

Podstawowy [Simple View] 

Możliwość wyboru widoków uruchamianych przyciskiem DISPLAY. 

Widok podstawowy lub rozszerzony musi pozostać aktywny. 

Rozszerzony [Detail View] 

Szczegółowy [Piece View] 

Odrzuty [Reject Reason View] 

Dwóch Operatorów 
[Dual User] 

TAK Operator 1 – RS232C (Start/Enter), Operator 2 – USB B ([5] Enter).  

NIE RS232C – dowolnie; USB B – tylko dla podłączenia PC Operatora 1. 
 

XII.5 Interfejs [Interface] 
Umożliwia indywidualne skonfigurowanie czterech parametrów: BAUD RATE, DATA BIT, STOP BIT, PARITY BIT. 
 

XII. 6 Ustawienia czujników [Sensitivity setting] 
Użytkownik może samodzielnie ustawić czułość działania sensorów (UV - ultrafioletu, MR  - magnetycznego,  
IR - podczerwieni) za pomocą klawiatury numerycznej (w zakresie 0 – 5). 
Ustawienia producenta/ serwisu zapewniają najlepszą kontrolę autentyczności i prawidłowe liczenie. 
 

XII.7  Ustawienia bazowe [Parameter] 
Ustawienia fabryczne 

[Loading default] 
Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne, oraz anuluje zmiany wprowadzone przez Użytkownika. 

Ustawienia Użytkownika  
[Loading User] 

Przywraca wszystkie ustawienia pracy liczarki, zgodnie z zapisanym wzorcem ustawień Użytkownika. 

Zapis ustawień Użytkownika  
[Saving User] 

Zapisuje wzorzec ustawień Użytkownika, nadpisując wzorzec zapisany w pamięci urządzenia. 

Zerowanie numeru wydruku 
[Print No. Clear] 

Ustawia numer sekwencyjny drukarki na 001. 

Ustawienia daty i godziny 
[Date & Time Set] 

Umożliwia zapisanie i korygowanie wskazań, dotyczących bieżącej daty i godziny. Zmiany pól  
do edycji: strzałki (▲i  ▼), wprowadzanie zmian: klawiatura numeryczna. 

Ustawienia ID urządzenia 
[Station ID Set] 

W przypadku korzystania z Funkcji Dwóch Użytkowników, ID urządzenia należy 

przyporządkować odpowiednio Użytkownikowi 1 oraz Użytkownikowi 2. 
 

XII.8  Ustawienia zarezerwowane [Reserved] 
Niedostępne dla Użytkownika.  
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XIII. Widok przyczyn odrzutów 

 

W trybie liczenia wartościowego [MIXED, SINGL] 

istnieje możliwość sprawdzenia przyczyn 
umieszczenia banknotów w kieszeni na odrzuty. 

Naciskaj , aż pojawi się ekran REJECT REASON. 

 

W przypadku komunikatu CHAIN, DOUBLE oraz 
HALF ilość odrzuconych banknotów wyświetlana na 
urządzeniu, może się różnić od ich rzeczywistej 
liczby, znajdującej się w kieszeni na odrzuty. 

 
XIV. Komunikaty błędów 
 

CHECK FRONT AREA 
Górna pokrywa jest otwarta lub banknoty są w środku  sprawdź, czy górna pokrywa jest prawidłowo 
zamknięta, lub czy nie ma w środku banknotów; następnie naciśnij przycisk C [Clear]. 

CHECK REAR AREA 
Tylna pokrywa jest otwarta lub banknoty są w środku  sprawdź, czy tylna pokrywa jest prawidłowo zamknięta, 
lub czy nie ma w środku banknotów; następnie naciśnij przycisk C [Clear]. 

FEED MOTOR ERROR Silnik zatrzymany  sprawdź działanie czujnika w górnym podajniku, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. 

CLEAR HOPPER Banknoty w górnym podajniku  zabierz banknoty z górnego podajnika, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. 

CLEAR REJECT POCKET Kieszeń na odrzuty została zapełniona  odbierz banknoty z kieszeni na odrzuty. 

CLEAR STACKER 
POCKET 

Kieszeń odbiorcza  zapełniona  odbierz banknoty z kieszeni odbiorczej. 

FEEDING ERROR 
Błąd zasilania  sprawdź podłączeni zasilania, oraz czy kabel zasilający nie został uszkodzony. Zabierz 
banknoty  
z górnego podajnika i naciśnij przycisk C [Clear]. 

JAM1 Zacięty banknot  otwórz tylną pokrywę i usuń banknot/ banknoty, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. 

JAM2 Zacięty banknot  otwórz tylną pokrywę i usuń banknot/ banknoty,  następnie naciśnij przycisk C [Clear]. 

JAM3 
Zacięty banknot  otwórz tylną pokrywę, a następnie poprzez obracanie rolką podawczą w górę, usuń 
wszystkie zakleszczone banknoty. Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk C [Clear].  

 
XV. Serwis 
Urządzenie należy systematycznie czyścić, za pomocą środków do czyszczenia urządzeń elektromechanicznych oraz 
ścierek z mikrofibry lub bawełny. Elementy gumowe można czyścić wyłącznie środkami do gumy i silikonu. Przestrzeń 
transportu banknotów oraz czujniki należy czyścić za pomocą pędzla (nie stosować sprężonego powietrza!) 
W celu zachowania należytej jakości pracy, zaleca się wykonywać przegląd konserwacyjny  
w autoryzowanym serwisie Barrel, raz na kwartał. 
Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia optymalnej jakości 
pracy. 

 
Urządzenie posiada certyfikat CE. 
Posiada certyfikat ECB. 

Komunikaty przyczyn odrzutów 

NO I.D. Nierozpoznany nominał. 

NO READ Banknot został krzywo przetransportowany. 

OVERRUN Banknoty w zbyt małej odległości od siebie. 

CF Banknot podejrzany lub innej waluty. 

STAY NOTE Banknot o nieznanych parametrach, np. innej waluty. 

DOUBLE Banknot podwójny. 

CHAIN Banknoty nałożyły się na siebie  zmniejsz szczelinę. 

HALF Połówka banknotu. 


