


Liczarka LB1000B jest przystosowana w szczególności do liczenia banknotów, czeków, biletów itp.
Model  LB1000B  wykorzystuje  zaawansowaną  elektroniczną  technikę  fotoczujników
i  mikroprocesorów,  która zapewnia wysoką niezawodność,  dokładność oraz szybkość.  Ogólnie
liczarka jest urządzeniem łatwym w obsłudze, niewielkich rozmiarów ale wysokiej wydajności.
Przed pierwszym użyciem zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

I ELEMENTY OBSŁUGI LB1000B 

II. OBSŁUGA I FUNKCJE

1. Obsługa podstawowa:

- podłaczyć urządzenie do sieci
- włączyć zasilanie  [0 / I]
- wybrać rodzaj liczenia
- umieścić banknoty do górnego zasobnika (pomiędzy wyznacznikami, pośrodku)
- wcisnąć klawisz RESET (przy trybie ręcznym)

W zależności od ustawienia maszyna może uruchomić się samoczynnie – w trybie auto.



Jak  tylko  banknoty  zostaną  prawidłowo  umieszczone  w  podajniku  górnym  (patrz.  Rys.  1  i  2
poniżej) – liczarka (w trybie pracy AUTO) automatycznie zacznie je przeliczać.

Aby zapewnić prawidłowe liczenie, banknoty należy umieścić w zasobniku górnym we właściwy sposób. 
Banknoty powinny być położone w równym stosie pośrodku podajnika, pomiędzy wyznacznikami. Następnie 
szybkim ruchem należy popchnąć je palcem, tak aby oparły się na tylnej ściance górnego podajnika (rysunki 
powyżej).
Jeżeli zamierzamy liczyć zupełnie nowe banknoty, należy je „przewietrzyć” przed umieszczeniem na 
podajniku.

TRYB RĘCZY / AUTOMATYCZNY 

Tryb pracy AUTO można wyłączyć/włączyć wciskając przycisk  Auto na klawiaturze numerycznej
(cyfra 7) – co będzie widoczne na wyświetlaczu LCD.
 
W trybie pracy manualnej, aby uruchomić liczenie przygotowanych banknotów – należy wcisnąć
przycisk RESET .

USTAWIANIE RÓŻNYCH SPOSOBÓW LICZENIA

Liczarka LB1000B dysponuje róznymi rodzajami liczenia:
– liczenie standardowe;
– odliczanie zadanej ilości banknotów;
– dodawanie przeliczanych banknotów w obydwu powyższych sposobach liczenia.

Liczenie standardowe

Po  wciśnięciu  klawisza  RESET  w  trybie  manualnym  lub  automatycznie  po  umieszczeniu
banknotów w zasobniku zostaną przeliczone wszystkie banknoty z zasobnika górnego, chyba że w
zasobniku dolnym uzbiera się ok. 200 baknotów.
Liczarka  pamięta  wynik  ostatniego  liczenia  i  zapisuje  go  w  górnej  części  wyświetlacza  LCD.
Kolejny wynik będzie pokazany poniżej.

Liczenie z funkncją dodawania

Liczone są wszystkie banknoty z górnego zasobnika. Wynik na wyświetlaczu nie jest zerowany, a
każdy  następny  plik  banknotów  będzie  dodany  do  poprzedniego  wyniku.  Suma  zostawnie
pokazana na wyświetlaczu w dolnej części.

– klawiszem  ADD włączamy i/lub wyłączamy tryb liczenia z dodawaniem 



Odliczanie zadanej ilości (BATCH)

Banknoty  z  górnego  zasobnika  liczone  są  do  momentu  odliczenia  zadanej  uprzednio  ilości.

Funkcję uruchamiamy klawiszem  BATCH , który pojawi się na wyświetlaczu (liczarka domyślnie
ustawiona jest na odliczanie 100 banknotów).Zakres odliczania możemy ustawić w skali od 1 do
999 banknotów przy użyciu klawiatury numerycznej.
Wyłączenie funkcji nastpuje poprzez wciśnięcie kawisza BATCH 

Aby odliczyć kolejny raz taką samą ilość bankotów, należy wyjąć banknoty z dolnego zasobnika.

Jeśli chcemy odliczać zadaną ilość banknotów bez ich wyjmowania – należy wcisnąć RESET.

Jeżeli ilość banknotów odliczanych jest inna niż zadana – wówczas na wyświetlaczu pojawi się
pulsująco ich faktyczna ilość.

Odliczanie  zadanej  ilości  może  również  zostać  przerwane,  w  przypadku  „wychwycenia”
uszkodonego,  sklejonego  czy  podejrzanego  banknotu  –  jeśli  mamy
uruchomioną  np.  detekcję  UV  lub  MG.  Funkcje  te  można  wyłączyć
klawiszem RESET.

Wychwycony „niewłaściwy” banknot – zawsze znajdzie się na wierzchu
pliku  w  dolnym  zasobniku.  Na  wyświetlaczu  pojawi  się   kod  błędu  -
wyświetlacz zmieni kolor na czerwony.

FUNKCJA KONTROLI BANKNOTÓW W PROMIENIACH UV

Funcja  ta  pozwala  na  weryfikację  prawdziwości  banknotów  przy  pomocy  promieni  UV.
Jeśli włączymy tą funkcję i liczarka wykryje banknot o innym poziomie odbicia promieni UV niż
właściwy, urządzenie wyświetli kod błędu, wyświetlacz LED zmieni kolor na czerwony a liczarka
zatrzyma proces liczenia.

Funkcję tą możemy włączyć lub wyłączyć przy użyciu klawisza CF. 

MG - detekcja magnetyczna

MT – detekcja paska magnetycznego
Stosować przy liczeniu walut z zabezpieczeniem paska magnetycznego. 
Uwaga: Nie stosować przy liczeniu banknotów PLN

IR – detekcja barwa, gęstość barwników

DD – kontrola rozmiaru liczonych banknotów

Zasady bezpieczeństwa

Nie  należy  używać  urządzenia  w  pomieszczeniach  o  bardzo  wyskokiej  temperaturze,  czy
wilgotności bądź też środowisku zapylonym.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je z zasilania.
Nie  należy  ustawiać  urządzenia  do  pracy  w  bezpośrednim  ostrym  świetle  lub  w  bardzo
nasłonecznionym miejscu.

Urządzenie  powinno  być  konserwowane  (czyszczenie  czujników  liczących  oraz  detekcji)  dla
sprawnego funkcjonowania - rekomendowane raz na 6 m-cy.



UWAGA
Generalnie,  większość  z  powyższych  problemów  może  wynikać  z  brudu  i  kurzu  wewnątrz
urządzenia  i  wpływać  na jego  funkcjowanie.  Zatem utrzymywanie  urządzenia  w czystości  jest
bardzo rekomendowane.



Ustawianie docisku grubości banknotów.

1. Przekręcić śrubę w lewo (śrubokrętem) - patrz rys.1.
2. Obrócić pokrętło regulacyjne zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zacisnąć docisk 

jednocześnie przytrzymując śrubę śrubokrętem – patrz rys.2
3. Przekręcić śrubę regulacyjną w prawo aby poluzować docisk w podajniku banknotów - 

patrz rys.3
4. Po ustawieniu prawidłowego poziomu i normalnej wydajności zliczania dokręć pokrętło 

regulacyjne (z użyciem śrubokrętu) – patrz rys.4    

Jeśli ustawienie regulacji grubości nie rozwiązało problemu właściwego pobierania 
banknotów – należy skontaktować się z serwisem.

Przytrzymaj banknot. Umieść go pomiędzy wałkiem zliczającym a gumą  (zobacz
zdjęcie obok).

Aby sprawdzić siłę docisku należy wykonywać lekkie ruchy dociskiem (w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - dokręca się, a w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - rozluźnia się.
Gdy wałek zliczający ulegnie uszkodzeniu, spowoduje to nieregularne lub nieprawidłowe liczenie. 
Należy wówczas skontaktować się z serwisem.

NOWY WAŁEK                                         ZUŻYTY WAŁEK
              

Specyfikacja:
Prędkość liczenia: 1100 sztuk/minutę
Rozmiar banknotów: min.50x100; max. 80x190mm
Grubość banknotów: 0,075 – 0,15mm
Wymiary: 312mmx242mmx175mm
Waga netto: 4,8 kg
Waga brutto: 5,5 kg
Odliczanie (BATCH) - skala: 1-100
Wyświetlacz: LCD
Wymagania dot. zasilania: AC 220V/50Hz' 120V/60Hz 
Pobór mocy: 70W
Podajnik górny (pojemność): 300 banknotów
Zasobnik dolny (pojemność): 200 banknotów

Kontakt z serwisem: tel.: 58/345-07-00
Zgłoszenia serwisowe poprzez stronę internetową www.grand.com.pl – zakładka: SERWIS

http://www.grand.com.pl/

