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Producteigenschappen
- Biljetinvoer in alle richtingen mogelijk
- Biljetuitvoer instelbaar aan voor- of achterzijde
- Update voor valuta via computer*
- Aanduiding totale waarde van de geteste valuta 
- Aanduiding hoeveelheid van de geteste biljetten
- Aanduiding (LED-licht) over de gekozen richting 
   van de uitvoer van de geteste biljetten
- Oplaadbare batterij

*Via optionele update-kabel!

Functies

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Technische Eigenschappen

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot de juistheid van deze handleiding en
de techmsche speclflcatles van het product. De machines beschreven in dit tekst en hun eventuele
onderdelen en toebehoren worden voortdurend verbeterd. Wij behouden ons daarom het recht voor om de
onderdelen, toebehoren of de technische specificaties hiervan zonder voorafgaande kennisgeving te
wljzlgen.

- 4-voudige valse biljetten detectie:  infrarood (IR), 
magnetische inkt (MT), magnetische code (MC) en biljet dikte
- Stroomvoorziening: AC100V~240V 50/60Hz
- Optionele Lithium herlaadbare batterij 7.4V/700mAH
- Oplaadtijd: ca.6 uur
- Gebruiksduur: 1 uur (zonder opnieuw op te laden)
- Energieverbruik: <5W
- Testsnelheid: <0.5 sec/biljet
- Gewicht: 0.34Kg
- Bewaartemperatuur: -10~65°C
- Afmetingen: 124x100x69 mm
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Wissen van display informatie
Wanneer u het resultaat manueel wil wijzigen druk dan ca. 3 seconden op de “CLEAR” toets
ADD-functie en enkelvoudige waardeaanduiding
Druk op de “ADD/DEN” toets en de vereiste functie “ADD” is zichtbaar
Zodra het toestel een bankbiljet detecteert, wordt boven op het digitale scherm het totaal aantal echte biljetten vermeldt
De vermelding van de totale som gebeurt beneden op het digitale scherm
Wanneer u nog een keer de “ADD/DEN” toets drukt wordt de functie “DEN” aangeduid
Zodra het toestel een bankbiljet detecteert, wordt boven op het digitale scherm het totaal aantal echte biljetten vermeldt
De vermelding van de geactiveerde valuta gebeurt beneden op het digitale scherm

Update software
Verbind de AT110 voor de update met een juiste updatekabel (niet inbegrepen bij de aankoop van het toestel) met uw PC
Houdt de “CLEAR” en “ADD/DEN” knoppen simultaan ingedrukt. Nu kan het starten van de update beginnen
Zie http://acropaq.com voor meer uitleg
Het monteren en demonteren van een gordel clip
1. Monteer volgens de aangeduide richting
2. Bevestig de clip volgens de richting van de pijl
3. Trek de clip met uw duim en trek de clip uit volgens de richting van de pijl

Energie Verbruik
Met externe stroomaansluiting
1. Bevestig de kabel aan de bijbehorende aansluiting (zit op de achterkant van het toestel)
2. Sluit de kabel aan in de stekker (220V/110V)
3. AT110 schakelt automatisch in
4. Om het toestel uit te schakelen moet u de toets    3 seconden ingedrukt houden. 
    Een akoestisch signaal klinkt en dan gaat het toestel automatisch uit

Met batterij
1. Schakel de “ON/OFF–toets” naar ON (aan de zijkant van het toestel)
2. Houd de    toets 3 seconden ingedrukt. Als u het geluidssignaal hoort, kunt u het toestel inschakelen
3. Houdt de    toets 3 seconden ingedrukt. Als u het geluidssignaal hoort, kunt u het toestel uitschakelen
   Wanneer de AT110 op batterij werkt, schakelt de machine automatisch uit na 5 minuten inactiviteit voor 
   energiebesparing. 
   De “Sleep” mode schakelt automatisch uit wanneer u op de    toets drukt. 
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Uitvoerrichting van de bankbiljetten
- Druk kort op de toets “CLEAR”. Als u het geluidssignaal hoort, kunt u de uitvoerrichting, voor of achterzijde, 
  van de bankbiljetten instellen. 
- De gekozen richting wordt aangeduid met een rode LED door “boc” of “for”
- "boc" = uitvoerrichting voorraan, "for" = uitvoerrichting achteraan

Foutmeldingen
Zodra u een bankbiljet in de invoervak van de AT110 invoert, wordt de  valse biljettendetectie automatisch geactiveerd.
Wanneer een bankbiljet niet herkend wordt moet ter bevestiging het biljet nogmaals ineen andere lengterichting 
gecontroleerd worden.
Indien de detector een biljet niet accepteert en een akoestisch signaal geeft, zal een van de volgende 
foutmeldingen weergegeven worden:

E1  Foutmelding op de lengte(2D test)
E4/E5 Foutmelding op Infra rood
E6/E7/E8 Papiersterkte is niet juist (eventueel gevouwen ofmeerdere biljetten)
CH Het opladen van de batterij is vol
LO Batterij leeg, u moet opladen

Onderhoud van de AT110
Voer de biljetten altijd achter elkaar in (1 biljet tegelijk). Het biljet mag niet gevouwen zijn. 

Wanneer een bankbiljet vast blijft zitten schakel het apparaat uit. Open de bovenste klep met display door 
de duim in de opening te stoppen en de klep naar achterover te trekken.
Verwijder het bankbiljeten sluit de klep tot u een klik hoort. Let op dat de stroomkabel niet klem komt 
te zitten tussen de klepen de onderkant. 

90% van alle storingen ontstaan door het niet schoonhouden van de sensors tussen de klep en deonderkant. 
Dit deel moet één keer per maand schoongemaakt worden met een borsteltje. 
Gebruik geen agressieve schoonmaak middelen!
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1. Aantal geteste bankbiljetten
2. Totale waarde van de biljetten
3. In en uit schakelen (3 sec inhouden!)
4. Bankbiljetten modustoets (ADD <-> DEN)
5/6. Uitvoervak (keuze voor of achter)
7. Bevestigingsring
8. Uitschakelen batterij (batterij = optioneel!)
9. Keuze van de uitvoerrichting (kort duwen)
    Wissen scherm (lang drukken)
10. Update aansluiting (OPTIONELE UPDATE KABEL!)
11. Invoervak bankbiljetten
12. DC stroomaansluiting (achteraan)

EURO Valsgeld Detector 
100% Automatisch
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