
 

 

 

 

 NC-3000סדרה 
 מונה שטרות כסף

 

 מדריך הפעלה
 

 

 



1 

 

 תוכן עניינים

 

 2 ............................................................................................................... . מבוא1פרק 

 2 ............................................................................................................... הערות חשובות

 2 ............................................................................................................. פרטי התקשרות

 3 ................................................................................................... סקירה כללית2פרק 

 3 ..................................................................................................................... במט מהיר

 4 ..................................................................................................................... פנל בקרה

 LCD .................................................................................................................... 4תצוגת 

 5 ............................................................................................................. . תפעול3פרק 

 5 ..................................................................................................................הדלקה/כיבוי

 5 ............................................................................................................... הנחת השטרות

 6 ................................................................................... בחירת סוג מטבע / מצב זיהוי כבוי

 6 ................................................................................................................... מצבי ספירה

 7 ................................................................................מצב זיהוי כבוי ופונקציות אופציונליות

 8 ................................................................................................ מצב אתחול אוטומטי/ידני

 8 .................................................................................................................... ירהמצב צב

 9 ............................................................................................................... מהירות ספירה

 9 ................................................................................................................. ספירת אצווה

 10 ........................................................................................ שינוי ומחיקת תצוגת התוצאה

 10 ........................................................................................................... הדפסת הסיכום

 NC-3000 .............................................................................11. הגדרת המכשיר 4פרק 

 11 ................................................................................ בדיקה וכיוון של הגדרות סביבתיות

 11 ......................................................................... תכולה ופונקציות של הגדרות סביבתיות

 11 ........................................................................................................ (Contrast)ניגודיות 

 12 ................................................................................................... (Backlight)אור אחורי 

 12 ........................................................................................................................ צלילים

 13 ................................................................................................... הגדרת שערי החליפין

 14 ........................................................................................................ הגדרות מתקדמות

 15 .............................................................................................................. מידע המכשיר

 16........................................................................................... . תחזוקת המכשיר5פרק 

 16 ............................................................................................................................ ניקוי

 SD .............................................................................. 17ס זכרון עדכון עם כרטי –תחזוקה 

 18......................................................................................................... נספח. מפרטים

 

 

  



2 

 

 

 . מבוא1פרק 

 תיבות-קיצורים וראשי

USB אפיק טורי אוניברסלי 

UV סגול-אולטרה 

IR אדום-איפרה 

MG מגנטי 

MB בייט-מגה 

MA  חברתMasterwork Automodules 

PC מחשב אישי 

 

 הערות חשובות

 לשימוש בתנאי פנים בלבד, אין להשתמש בתנאי חוץ ןתוכנ NC-3000סדרת  מכשיר .1

 נציג המוסמך של החברה.כל בעיה נא לפנות לעם לפרק את המכשיר. אין  .2
 .אין לחשוף את המכשיר לנוזלים, לחות גבוה או רטיבות .3

יש להימנע מלהשתמש במכשיר בקרבת מגנטים חזקים, טלפונים ניידים פעילים,  .4

 .ס"מ  13או שדות מגנטיים אחרים ברדיוס של מכשירי חשמל, רמקולים ו/
יש להשתמש בכבל חשמל עם הארקה הולמת. מקור החשמל עבור המכשיר הוא מתח  .5

 הרץ. 50/60וולט,  100-240חלופין 

 

 

 פרטי התקשרות

 
Masterwork Automodules Tech Corp Ltd 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Address: 11F-3, 3, Park St., Nangang 
Taipei 11503 

Taiwan 
Tel: +886 2 2655 7997 

Fax: +886 2 2655 7996 

Email: support@automodules.com 

Website: www.automodules.com 
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 . סקירה כללית2פרק 

 במט מהיר
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 פנל בקרה

 

 

 

 

 

 LCDתצוגת 
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 . תפעול3פרק 

 הדלקה/כיבוי

 להדלקת המכשיר:

 חבר את כבל החשמל. .1
 הראשי בגב המכשיר.לחץ על מתג ההפעלה  .2

 לאחר זמן קצר, התצוגה הראשית נדלקת. .3

 לכיבוי המכשיר:

יש לוודא שכל תוצאות הספירה שמורות )לפי  .1

 הצורך(.
לחץ על מתג ההפעלה הראשי לכיבוי  .2

 המכשיר.

 

 הנחת השטרות

 לפעולה חלקה של המכשיר, נא לפעול לפי ההוראות הבאות:

 ם מאוד או קרועים.יש להימנע מספירת שטרות רטובים, מלוכלכי .1
וכ"ד, אשר  ות, כגון: מהדקים, גומיות, לכלוךשאין גופים זרים בין השטריש לבדוק  .2

 עלולים לתקוע את השטר במסלולו ואף לגרום נזק לחיישנים.
 יש ליישר את כל השטרות מראש, עד כמה שאפשר. .3

 
 יש לסדר היטב את חבילת השטרות. .4

 
 את המוביל לפי הצורך. ולכווןיש להניח את השטרות במרכז המרזב  .5
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 בחירת סוג מטבע / מצב זיהוי כבוי

 לבחירת אחד מסוגי המטבע המותקנים או כיבוי הזיהוי:

 .לחץ על הלחצן  .1

 .LCDהמטבעות הזמינים וכיבוי מצב הזיהוי מוצגים ברצף בפינה שמאלית עליונה של  .2

 עד להצגת סוג המטבע הרצוי או כיבוי מצב הזיהוי. יש ללחוץ על הלחצן  .3
צלמיות המטבע והערך מוצגות כאשר מצב הזיהוי דלוק, ונעלמות כאשר מצב הזיהוי  .4

 כבוי.

 "List"-)"סכום"( ו "Amount")"כמות"(;  "Quantity"כאשר מצב הזיהוי כבוי, מוצגת רק  .5

 לא פעילות. –)"רשימה"( 

 

 

 מצב זיהוי כבוי

 

 מטבע בחירת סוג

 

 

 מצבי ספירה

ספירת שטרות בעלי ערכים שונים; עצירה עם זיהוי  – (Mixed Value Mode) רבבומעערך מצב 

 של שטר חשוד.

ערך שטר אמיתי  ספירה של שטרות עם – (Denomination Detection Mode) מצב זיהוי ערך

 עצירה עם זיהוי של ערך שונה או שטר חשוד. ראשון בלבד שזוהה;

 .”V“לערך  לפני הספירה, יש ללחוץ על לחצן הניווט  .1

 לזיהוי הערך. ”DD“לשטרות מעורבבים,  ”MIX“יש לבחור  .2

 להגדרות "אוטומטי/ידני".בהתאם התחל את הספירה  .3

 

 ספירת זיהוי הערך

 

 ספירת ערכים מעורבים
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 מצב זיהוי כבוי ופונקציות אופציונליות

את השטרות ללא זיהוי הבטחון. הכמות הנספרת מוצגת במצב זיהוי כבוי, המכשיר סופר 

 למעלה.

ורמת זיהוי הגודל  UV, MGאם יש צורך בבדיקת בטחון, ניתן להדליק או לכבות את 

(OFF/LV1/LV2/LV3). 

 

 :UVלהדלקת זיהוי 

 .V(A)/OFFUV/Uלמעבר בין מצבי  F1לחץ על הלחצן  .1

 תציג את הסטטוס הנוכחי. LCDתצוגת  .2
  מצבUV ON זיהוי ה: המכשיר סופר את השטרות עםUV 

  מצבUV(A) זיהוי ה: המכשיר סופר את השטרות עםUV ועוצמת ה-UV  מוגדרת
 ע"י השטר הראשון של האצווה

  מצבUV Off זיהוי ה: המכשיר סופר את השטרות ללאUV 

 

 

 UV(A)מצב 

 

 UVמצב 

 

 

 לבחירת רמת זיהוי הגודל:

סוגי זיהוי הגודל והצפיפות; גודל השטר נקבע ע"י  4לבחירה בין  F2הקש על הלחצן  .1

 השטר הראשון באצווה.

 תציג את הסטטוס הנוכחי. LCDתצוגת  .2
 OFF 100%: התקבלות של 

 LV1 30%: רמת דיוק של (tolerance) 
 LV2 20%: רמת דיוק של (tolerance) 

 LV3 10%: רמת דיוק של (tolerance) 

 

 

 בדוק מצב גודל וצפיפות

 

 (Density OFF)מצב צפיפות כבוי 
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 :MGלהדלקת מצב זיהוי 

 .MG ON/OFFלמעבר בין מצבי  F3הקש על הלחצן  .1

 תציג את הסטטוס הנוכחי. LCDתצוגת  .2

 MG ONהמכשיר סופר את השטרות עם הזיהוי המגנטי : 

 MG OFFהמכשיר סופר את השטרות ללא הזיהוי המגנטי : 

 

 MG OFFמצב 

 

 MG ONמצב 

 

 אתחול אוטומטי/ידנימצב 

 להגדרת מצב ספירה ראשוני אוטומטי או ידני:

 למעבר בין מצב אתחול אוטומטי/ידני. Auto ) 6 ( -ו Functionעל הלחצן הקש  .1

 תציג את הסטטוס הנוכחי. LCDתצוגת  .2

   מצב אתחול אוטומטי(: המכשיר מתחיל את הספירה לאחר זיהוי(
 הימצאות השטרות במרזב.

   מצב אתחול ידני(: המכשיר מתחיל את הספירה לאחר הקשה על(

Start. 

 

 מצב ידני

 

 מצב אוטומטי

 

 צבירהמצב 

 לסיכום כולל של תוצאות הספירה.

 דלוק/כבוי. צבירהמעבר בין מצב ל ddA ) 5 ( -ו Functionהקש על הלחצן  .1

 דלוק, תוצאות הספירה של אצוות שונות מצטברות באופן אוטומטי. הצבירהכאשר מצב  .2

 הצבירהנדלקת כאשר מצב  מציגה את הסטטוס הנוכחי, הצלמית  LCDתצוגת  .3

(Add mode)  כבוי. הצבירהדלוק, ונעלמת כאשר מצב 

 

 כבוי צבירהמצב 

 

 דלוק צבירהמצב 
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 מהירות ספירה

 לקביעת מהירות הספירה.

ת ספירה יומעבר בין מהירול Speed ) 2 ( -ו Functionהקש על הלחצן  .1

 .(Low/Medium/High)נמוכה/בינונית/גבוהה 
 .LCDת הספירה השונות מוצגות למעלה באמצע של תצוגת יומהירו .2

 במצב זיהוי: ◼

 שטרות לדקה 600נמוכה:  ▪
 שטרות לדקה 800בינונית:  ▪

 שטרות לדקה 1000גבוהה:  ▪
 במצב ספירה: ◼

▪  
 לדקהשטרות  600נמוכה:  ▪

 שטרות לדקה 800בינונית:  ▪

 שטרות לדקה 1000גבוהה:  ▪

 

   

 מהירות גבוהה מהירות בינונית מהירות נמוכה

 

 

 ספירת אצווה

 .999עד  1-לספירת מספר קבוע מראש של שטרות, מ

 האצווה.ישירות של הגדרות 

 קביעה:

 הכנס את הכמות הרצויה באמצעות מקשי הספרות. .1
 .LCDהעליונה של תצוגת הימנית הערך שנקבע מוצג בפינה  .2

 או הנח את השטרות.  Startלביצוע הספירה, הקש  .3

 ביטול:

 ".0הקש " .1

 לאישור. Startהקש  .2

 האצווה בוטלה. .3

 

 הגדרות אצוות הכמות הקבועה.

 קביעה:

 כדי להיכנס למצב אצווה.   BATCH-ו  Functionהקש  .1

 0למעבר בין   BATCHהכנס את הכמות הרצויה באמצעות מקשי הספרות, או הקש  .2

 .100-ל

 לתפריט הקודם. לאישור ההגדרה וחזרה Startהקש   .3

 .LCDהעליונה של תצוגת הימנית הערך שנקבע מוצג בפינה  .4

 ביטול

 כדי להיכנס למצב אצווה.   BATCH-ו  Functionהקש  .1
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למחיקת  C  שוב כדי לאפס את האצווה או הקש על    BATCH-ו  Functionהקש  .2

 הנוכחי. הערך

 לאישור ההגדרה וחזרה לתפריט הקודם. Startהקש   .3

 לה.האצווה בוט .4

 

 ספירת אצווה

 שינוי ומחיקת תצוגת התוצאה

 תוצאת הספירה מוצגת בהתאם למצב שנבחר:

 (", והתוצאה תציג:Info)  i○עבור "  F1  לבחירת מצב התצוגה, הקש על המקש  .1

  ערך וכמות השטרות שנספרו. – סכום וכמותמצב 

  כל הפרטים הזמינים: ערך, כמות וסכום השטרות שנספרו; אם  – רשימהמצב

 להצגת שאר הפרטים. הקש על לחצן הניווט  –שורות אינן מספיקות  5
 סכום וכמותחוזר למצב  רשימהמוצגים בזמן הפעולה, המצב  סכום וכמותהמצבים  .2

 (" כדי להציג את התוצאות.Info)  i○עבור "   F1  בתהליך ודורש הקשה חוזרת על 

 למחיקת התוצאות; עתה ניתן להכין את הפעולה הבאה. C  הקש על הלחצן .3

  

 מצב רשימה סכם וכמותמצב 

 

 הדפסת הסיכום

 להדפסת התוצאות באמצעות המדפסת )אופציונאלית(.

 חבר את המדפסת למכשיר. .1

 .“ ”(Print)עבור להדפסה  3F  הקש על הלחצן .2

 פעל לפי ההודעה מוצגת: .3

  3הקש שוב עלF להדפסת הרשימה 

  הקש עלC לביטול הפעולה 

 הדפסת הרשימה .4
קביעת סעיף הרשימה מכילה את הערך המקומי, ניתן לקבוע את שער החליפין )ראה  .5

 בהמשך(. ליפיןחשערי ה

  

 הודעת הדפסה אופציות הדפסה
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 NC-3000. הגדרת המכשיר 4פרק 

 בדיקה וכיוון של הגדרות סביבתיות

 היכנס למצב הגדרה. .1

  הקש עלFUNCTION 4  (-ו ( SET כדי להיכנס למצב הגדרה 

 בחר את הצלמיות באמצעות מקשי הניווט. .2

  :מקשי הניווט הם , ,(Enter) 
 אישור הבחירה .3

  לאחר בחירת הצלמית הרצויה, הקש על(Enter)  אוStart לאישור הבחירה 

 חזור למסך הראשי. .4

  הקש  C   בכל עת לביטול הפעולה האחרונה וחזרה לתפריט הקודם, עד

 למסך הראשי

  

 2עמוד  –תפריט הגדרות  1עמוד  –תפריט הגדרות 

 

 תכולה ופונקציות של הגדרות סביבתיות

 (Contrast)ניגודיות 

 (.4)ברירת המחדל:  LCDכיוון רמת הניגודיות של פנל 

 

 

 .והקש  בחר את הצלמית  .1

( עד כהה 1כוון את הניגודיות מבהירה )רמה  .2
 .(7 )רמה

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני 

 אשר את הבחירה. .3

  הקש על(Enter)  אוStart  לאישור

 הבחירה וחזרה לתפריט הקודם.
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 (Backlight)אור אחורי 

 

 

 .והקש  בחר את הצלמית  .1

 .LCDכבה או הדלק את האור האחורי של פנל  .2

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני. 

 אשר את הבחירה. .3

  הקש על(Enter)  אוStart  לאישור

 הבחירה וחזרה לתפריט הקודם.

 

 

 צלילים

 

 

 .והקש  בחר את הצלמית  .1

 בחר את האופציה הרצויה. .2

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני. 

 .היכנס לתפריט .3

  הקש על(Enter)  אוStart  לאישור

 .הבחירה

 

 

 אתראה 

 ((.ONאתראת אזהרה במקרה של זיהוי שטר חשוד )ברירת המחדל: מופעלת )

 

 

 .והקש  Alarmבחר את הצלמית  .1

 הפעל או בטל את האתראה. .2

 לבחירת המצב רצוי. , השתמש בלחצני 

 Alarm offהאתראה כבויה : 

 Suspicious אתראה במקרה של זיהוי  –: חשוד
 שטר חשוד

 Alarm onהשמעת אתראה מופעלת : 

 .אישור הבחירה .3

  הקש על(Enter)  אוStart  לאישור

 .הבחירה
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 צליל הקשה 

 .((ONהפעלת צליל בזמן לחיצת המקשים )ברירת המחדל: מופעל )

 

 

 .והקש  Beep Keyבחר את הצלמית  .1

 .הצלילהפעל או בטל את  .2

 לבחירת המצב רצוי. , השתמש בלחצני 

 .אישור הבחירה .3

  הקש על(Enter)  אוStart  לאישור

 .הבחירה

 

 

 שערי החליפין הגדרת

 להגדרת שערי החליפין של המטבע המקומי.

 תוצאת המרת שער החליפין מוצגת אך ורק בהדפסה.

 

 

 

 .והקש  בחר את הצלמית  .1

 לאישור הבחירה. בחר את המטבע הרצוי והקש  .2

  לבחירת המטבע , השתמש בלחצני 
ספרות, כולל  6ניתן להגדיר שער חליפין של עד  .3

 נקודה עשרונית אחת.

  השתמש במקשי הספרות להגדרת שער

להגדרת הנקודה  3Fהחליפין, והקש 

 העשרונית

  לביטל הספרה האחרונה, הקש C  

 .אישור הבחירה .4

  הקש עלStart  לאישור וחזרה לתפריט

 הקודם
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 מתקדמותהגדרות 

 

 

 

 .והקש  בחר את הצלמית  .1
 בחר את האופציה הרצויה. .2

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני. 

 .אישור הבחירה .3

  הקש על(Enter)  אוStart  לאישור

 .הבחירה

 

 

 

 מצב אתחול 

 הגדרת צורת אתחול מועדפת של המכשיר.

 

 

 

 .Mode On Switch בחר את הצלמית .1

 .אשר את הבחירה עם  .2

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני. 

 מצבי אתחול: .3

 Default1המכשיר עם ערכי הגדרות  ל: אתחו

 היצרן

 Status off Turn אתחון המכשיר עם ערכי :

 ההגדרות האחרונים

 .אישור הבחירה .4

  הקש על(Enter) וחזרה  לאישור הבחירה
 לתפריט הקודם

 

  

                                                
ומהירות  AUTO STARTהגדרות ברירת מחדל של היצרן: ספירת מטבעות מעורבבים עם מצב  1

 כבויים. – צבירה ואצווהגבוהה. המצבים 
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 נייר הדפסה 

 (.W79.5הגדרת גודל הנייר של המדפסת המחוברת )ברירת המחדל: 

 

 

 .Paper Print  בחר את הצלמית .1

 .אשר את הבחירה עם  .2

בדוק את גודל הנייר של המדפסת התרמית  .3

 המחוברת.

  W57.5   אינץ' 2: נייר 

  .597W   אינץ' 3: נייר 

בחר את גודל הנייר של המדפסת התרמית  .4

 המחוברת.

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני. 

 .אישור הבחירה .5

  הקש על(Enter) וחזרה  לאישור הבחירה

 .לתפריט הקודם
 

 ( קצב תקשורת הדפסהBPS) 

 (115200( להדפסה )ברירת המחדל: BPSהגדרת קצב התקשורת )

 

 

 .BPS Print  בחר את הצלמית .1

 .אשר את הבחירה עם  .2

 את הקצב הרצוי. מצא .3

  9600  : bps9600  

  38400  : 38400 bps 

  115200   :115200 bps 

של המדפסת קצב ההדפסה הרצוי בחר את  .4

 התרמית המחוברת.

  לשינוי המצב , השתמש בלחצני. 

 .אישור הבחירה .5

  הקש על(Enter) וחזרה  לאישור הבחירה

 לתפריט הקודם.
 

 מידע המכשיר

 תצוגת הפרטים הטכניים של המכשיר.

 

 

 .והקש   בחר את הצלמית  .1

 כניים כדלהלן:טמוצגים הנתונים ה .2

 TNם סוג המכונהג: ד 

 FV( גרסת קושחה :FIRMWARE) 

 MDתאריך ייצור : 

 SNמספר סידורי : 

 CMספירה כוללת : 
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 . תחזוקת המכשיר5פרק 

 

  

 

 ניקוי

, בסיססבון כלים )ללא חומרים מאכלים כגון חומצה או -יש להכין תערובת קלה של מי .1

 חלקים של מים. 5של סבון על  1חומרים שוחקים(. היחס: חלק וללא 

 להשתמש בספוגית.יש  .2
 יש לסחוט היטב את הספוגית. .3

ולהיזהר לא לאפשר לשום שארית מים לחדור לתוך  המכשיר מבחוץיש לנקות את  .4
 המכשיר.

 ספוגית יש לנגב היטב את המכשיר.הלאחר הניקוי עם  .5

 יש לשטוף את הספוגית במים זורמים. .6
 יש לנגב את השאריות עם ספוגית נקיה. .7

 סיבים.-יש לנגב עם מטלית רכה, נטולת .8

 יש לאפשר ייבוש מלא. .9

 השטרות:מהלך ניקוי מסלול 

 יש לפתוח את מכסה מסלול השטרות. .1

 את מסלול מהלך השטרות. יש לנגב או להבריש עם מברשת .2

של  50-50יה סיבים, ספוגה בתערובת נק-את הכתמים יש לנקות עם מטלית רכה נטולת .3
 איזופרופיל ומים.-כוהל

נגב שוב את מסלול מהלך השטרות ואת החיישנים; אין לאפשר לשום טיפת נוזל לחדור  .4

 לתוך המכשיר.

 

*הערה: יש להימנע מלהתיז ישירות על המכשיר, ויש לוודא את ניקיון מסלול מהלך השטרות 

 לפני סגירתו.

 

  



17 

 

 SDעדכון עם כרטיס זכרון  –תחזוקה 

 .SD Cardניתן לעדכן את תוכנת המכונה באמצעות כרטיס הזיכרון 

 

 

 .והקש   בחר את הצלמית  .1

 .SD Cardהכנס את כרטיס הזיכרון  .2

 (.SDס י)צלמית כרט  F3 הקש על  .3

 המערכת מתחילה את תהליך עדכון התוכנה. .4

דקות; אין להשתמש במכשיר או  3-יש להמתין כ .5

 לכבותו.
 .OKמציג  LCD-העם סיום העדכון, מסך  .6

 יש להפעיל מחדש את המכשיר. .7

 

 

 

  



18 

 

 נספח. מפרטים

 מערכת חיכוך גליל מערכת הזנה

 IR, MG, UV זיהוי זיופים

 שטרות/דקה 1500, 900, 600ללא זיהוי:  מהירות ספירה

 שטרות/דקה 1000, 800, 600עם זיהוי: 

 , מקומי )אופציה(USD, EUR סוגי מטבע זמינים

 שטרות 500עד  המרזבתכולת 

 שטרות 200עד  מגש האיסוףתכולת 

 x 85 x 0.08 mm - 100 x 190 x 0.12 mm 60 גודל שטר לספירה

 אינץ' LCD 2.8מסך  תצוגה

 100-240V AC, 50/60Hz ספק כוח

 וואט 40מקס'  צריכת החשמל

 x 270 x 280 250 מידות )מ"מ(

 ק"ג 7.2-כ משקל

 ממשק
RS-232 

USB 

 אופציות
 תצוגה מרוחקת

 מדפסת תרמית
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