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1. Въведение 

1.1 Увод 

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. Ръководството за 

употреба съдържа стъпки за работа с машината, както и друга информация, 

изискваща Вашето внимание. 

За да използвате машината правилно, моля внимателно прочетете 

ръководството. Ако срещнете затруднения, моля свържете се с местния 

дистрибутор. 

Запазваме си правото да променяме съдържанието на ръководството 

без предупреждение.  

1.2 Декларация 

Този продукт е предназначен за сортиране и броене на банкноти. Ако се 

появи повреда поради неправилна експлоатация или модифициране на 

машината, извършено не от нашата компания или тази на дистрибутора, 

ние няма да бъдем отговорни за това. Моля, свържете се със своя 

дистрибутор, ако желаете да инсталирате или транспортирате машината, за 

да избегнете повреди. 

 

●Този продукт е предназначен за броене и сортиране на банкнотите, 

споменати в ръководството. Моля, не използвайте машината с друга цел. 

 

●Заради различните стандарти на захранване и безопасност, моля не 

използвайте машината в страни с различно захранващо напрежение. 

 

●Съдържанието може да бъде променяно без известяване, молим 

любезно за Вашето разбиране. 

 

●Ние работим непрекъснато върху подобряването на качеството на 

нашите продукти, затова реалната машина може да се различава в лека 

астепен от ръководството. 

 

●Ако машината е променена от потребителя без нашето знание, 

компанията не носи отговорност. 
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2. Инсталация 

2.1.Съобщение 

1) Ако имате нужда да инсталирате този продукт, моля свържете се с 

най-близкия дистрибутор.  

2) Машината е подходяща само за употреба в затворено помещение, моля 

не я инсталирайте на открито. 

3) Моля, инсталирайте машината на равно простраство, което може да 

издържи тежестта ѝ.  

4) Моля, не използвайте или съхранявайте запалими или летливи 

предмети около машината. 
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2.2.Инсталация и място на работа 

Инсталирайте машината, както е показано по-долу. Необходимо е да 

има достатъчно място за работа – място за банкнотите, за отваряне и 

затваряне на капака и извършване на основна поддръжка. 

 

 

unit（mm） 

 

 

 

3. Диаграма 

3.1 Изглед отпред 

 

 

Място за 

инсталация 

Mясто за 

поддръжка 
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3.2 Изглед отзад 
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3.3 Изглед отгоре 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка на отвора за 

поемане на банкноти 
 

Отваряне на задния 

капак 
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4. Спецификации 

Размери（Д×Ш×В） 300мм×247мм×287мм 

Тегло ~7KG 

Капацитет на бункера 600бр. 

Капацитет на джоба 200бр. 

Дисплей 3.5’’ TFT дисплей 

Връзка RS-232/LAN/RJ12/SD/USB 

Поддържани валути 5 валути (стандарт) 

100 валути(максимум) 

Размер на банкнотите Дължина：100мм~180мм 

Ширина：50мм ~90мм 

Дебелина на банкнотите 0.05мм~0.12мм 

Скорост на броене 800/1000/1200бр./мин.（Режими MIX 

(смесено броене) & SDC (сортиране)) 

800/1000/1200/1500бр./мин.（ Режим 

CNT (броене)） 

Режими на броене MIX, SDC, CNT 

Партиди 0~200 

Методи на тестване UV/MG/MT/IR 

Захранване AC 220V 50Hz  ±10% 

AC 110V 60Hz  ±10% 

Ниво на шум 60-75DB 

Консумация Standby (в режим на изчакване)≤15W 

Operation (по време на работа)≤50W 

Работна среда Температура на работната среда

（0~40°C)/влажност（40~90%） 

налягане（70-106kpa) 

Среда за съхранение Температура（-40~55°C)/влажност

（10~95%) 

налягане（70-106kpa) 
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5. Дисплей 

5.1 Външен вид на дисплея 

 

 

5.2 Бутони 

 Изход, върни до последен екран; изчисти 

 Избор на валута 

 Избор на режим на работа 

 Настройки 

 Списък на резултатите от броенето (количество, стойности, 

серийни номер) 

 Включване на функция „Добавяне“ 

 Избор на стойност за функция „Партиди“ 

 Принтиране  

 Избор на скорост на броене 

Дисплей Бутони Бутони 
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Старт, включи машината ръчно; избор в менюто, потвърди & 

запази.   

 

 

5.3 Екран и тъч скрийн бутон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматичен старт 

Настройки 

Брой 

Стойност 

Смяна на режим 

Функция Добавяне Принтиране Функция Партиди 

Избор на скорост 

на броене 

Скорост 

 
Стойност на 

партида 

Режим на 

броене 

Избрана валута & 

Избор на валута 

Функция 

Добавяне 
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6. Работа с машината 

6.1 Работа с машината 

6.1.1 Включване на машината 

Свържете машината към захранването и я включете от бутона за 

вкл./изкл.. Машината ще влезе в режим на зареждане и ще извърши 

самопроверка, както показва картинката по-долу: 

 

 

 

 

  
Bulid-in self-check

Please wait...

 

 

Моля, търпеливо изчакайте около една минута, докато на 

дисплея не се покаже основният екран: 
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6.2 Настойка на валута 

* Забележка: Преди броене, моля проверете дали желаната 

валута е избрана. Ако не е, настройте отново, следвайки следните 

стъпки: 

6.2.1 Натиснете  или докоснете , за да влезете 

в екрана за настройка на валута.  

 

Докосвайки една от показаните валути, машината ще 

превключи на нея и ще се върне към основния екран.  
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6.3 Режим на броене  

Натиснете  или докоснете  , за да преминете 

от един към друг режим на броене. Трите възможни се сменят един 

след друг в непрекъсната последователност. Машината работи 

спрямо предварително зададени стойности за всеки режим. 

Последователността е следната:   

MIX SDC CNT

 
 

6.3.1<MIX > Смесено броене 

 По-долу е показан екранът в режим MIХ, където машината 

ще сметне общо количество и стойност при броене на смесени 

копюри от една и съща валута със зададена по подразбиране 

скорост на броене (800/1000/1200 бр./мин. по избор) и зададено 

по подразбиране ниво на чувствителност при детекция.   

 

 

 



BC-55 Ръководство за употреба 

14 от 36 

6.3.2  <SDC > Сортирано броене 

По-долу е показан екранът в режим на сортиране. В този 

режим машината ще разпознава и брои банкнотите спрямо 

първата преминала банкнота, ще сметне общо количество и 

стойност от този копюр със зададена по подразбиране скорост на 

броене (800/1000/1200 бр./мин. по избор) и зададено по 

подразбиране ниво на чувствителност при детекция. Машината 

ще спре и ще покаже грешка SIZE, когато различен от първия 

преминал номинал мине през механизма. 

 

 

 

 

6.3.3  <CNT >Свободно броене 

По-долу е показан екранът в режим на свободно броене. В този 

режим машината ще смята единствено брой на преминали 

банкноти, без да има значение каква е валутата. Машината ще 

брои със зададена по подразбиране скорост на броене 

(800/1000/1200/1500 бр./мин. по избор) и без детекция.  
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6.4 Настойка на Партиди 

Когато се намирате в начален екран, натиснете  или 

докоснете , за да настроите желаното количество за партида. 

Налични са седем стойности, от които може да се избере: 

200/100/50/20/10/5/OFF, както и промяна на стойността с единица. 

Когато функция Партиди е изключена, по подразбиране машината 

е настроена със стойност 200. Машината автоматично ще спре при 

достигането на тази стойност.  
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6.5 Настойка на скоростта 

 Налични за избор са четири скорости на броене ：

1500,1200,1000 and 800（Забележка：1500 може да бъде избрана 

единствено в свободен режим на броене (CNT)） . Скоростта, 

зададена по подразбиране, за три режима на броене е 1200. Ако 

желаете да пренастроите, моля натиснете  или 

докоснете  за промяна. Снимката по-долу показва избрана 

скорост от 1000 бр./мин. в режим на смесено броене (MIX):  

 

Режими & Функции при различните скорости на броене 

Скорост Подходящ режим на броене (функция) 

1500 бр./мин. CNT：само количество 

1200 бр./мин. CNT：само количество 

MIX：количество и стойност 

SDC: количество и стойност 

1000 бр./мин. CNT：само количество 

MIX：количество и стойност, включено автоматично четене 

на сериен номер 

SDC：количество и стойност, включено автоматично четене 

на сериен номер 

800 бр./мин. CNT：само количество 

MIX: количество и стойност, включено четене на сериен 

номер и сравнение, автоматично разпознаване на валута 

SDC：количество и стойност, включено четене на сериен 

номер и сравнение, автоматично разпознаване на валута 
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6.6 Функция Добавяне 

В който и да е режим на броене, натиснете или 

докоснете , за да включите функция Добавяне. На дисплея ще се 

покаже знак “+”, както е показано ка снимката по-долу: 

 
 

 

 

7.  Резултати от броене и принтиране  

7.1 Резултати от броене 

В режими на броене MIX или SDC, след като броенето е 

приключило, натиснете , за да влезете в следното меню с 

показни резултатите от броенето.  
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Този екран показва количеството и стойностите от всеки 

номинал, както и общата стойност. За да излезете, 

натиснете .  

 

7.2 Проверка на сериен номер 

Когато сте в екрана на показване на резултатите от броене, 

натиснете отново  , за да проверите серийните номера, 

показани на следния екран: 
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Натиснете бутоните със стрелки, за да сменяте различните 

страници. Натиснете бутон ESC или докоснете , за да 

излезете.  

Забележка: Проверката на сериен номер е налична, когато 

фукнцията е включена (при скорост на броене 800 или 1000). 

 

7.3 Принтиране 

Включете външен принтер към машината и го подгответе за 

принтиране. След приключване на броенето, натиснете бутон LIST, 

за да влезете в екрана за проверка на резултата, след което 

натиснете   или докоснете . Принтерът ще изкара 

списъкът с резултата от броенето или със серийните номера.   
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8 Настройки на потребителя 

 

Натиснете  или докоснете , за да влезете в настройки 

на потребителя, както е показано на последващата снимка:  

 

Изберете менюто чрез докосване, натиснете ESC или 

докоснете , за да се върнете в последния екран.  

 

 

8.1 Персонализиране 

Натиснете Customize, за да влзезете в менюто за 

персонализирани настройки. То включва персонализирана 

чувствителност на детекция, стойност на партида и автоматичен 

старт. 
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8.1.1 Настройка на ниво на чувствителност при 

детекция 

Докоснете Customized Level, за да влезете в настройката на 

нивото на чувствителност, както е показано по-долу:   

 
Fig.20 

Налични са три опции: високо/средно/ниско. Колкото 

по-високо е нивото, толкова по-чувствителна е детекцията. 

Потребителят може да докосне O, за да избере желаното ниво. 

Настройката по подразбиране е Middle (средно ниво). Не е 

препоръчително потебителите да променят User Customized 

Detection 1 и User Customized Detection 2. 
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8.1.2 Настройка на партиди  

Когато сте в менюто за персонализирани настройки, натиснете 

Batch Qty, за да влезете в следното меню:   

 

Докоснете желаното количество или наберете ръчно размера 

на партидата. Докоснете , за да потвърдите и да излезете 

от менюто, както е показано на снимката: 
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8.1.3  Настройка на автоматичен старт 

Когато сте в менюто за персонализирани настройки, натиснете 

Auto Start, за да вкл./изкл. функцията, както е показано на 

снимката:   

 

Когато функцията е включена и се сложат банкноти в бункера, 

машината започва незабавно броенето. 

 

8.2 Основни настройки 

Когато сте в екран Меню, докоснете Basic, за да влезете в 

менюто за основни настройки.   
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Налични са шест опции за избор: date(дата) / time(време) /  

buzzer(звуков сигнал) / serial port(сериен порт) / software 

version(версия на софтуер) / language(език) / factory(фабрични 

настройки). Използвайте стрелките за сменяне на страниците.  

 

8.2.1 Настройка на дата и час 

Когато сте в менюто за основни настройки, натиснете 

Date&Time, за да влезете в настройките за дата и час.   

 
В това меню докоснете желаното число, докосвайки +, 

стойността ще се увеличи с единица, докосвайки -, стойността ще 

се намали с единица. 
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Натискайки желаното число два пъти, ще се покаже екран за 

промяна, както е показано на по-горната снимкаи ще можете да 

въведете числото директно. Натиснете , за записване и 

, за изтриване.   

 

 

8.2.2  Настройка на звуков сигнал 

Когато сте в менюто за основни настройки, плъзнете Buzzer, за да 

вкл./изкл. функцията.  
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8.2.3 Настройки на серийния порт 

Когато сте в менюто за основни настройки, докоснете Serial Port, 

за да влезете в менюто за настройване на baud rate.   

 

В зависимост от състоянието на външното устройство, докоснете 

9600 или 115200, за да изберете baud rate. Настройката по 

подразбиране е 9600.  
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8.2.4 Версия на софтуер  

Когато сте в менюто за основни настройки, докоснете Version 

info，за да проверите версията на използвания софтуер. 

 

 

 

8.2.5 Настройка на език 

Когато сте в менюто за основни настройки, докоснете Language, 

за да влезете в менюто за настройка на езика. Както е показано 

на снимката по-долу, докоснете желания език, за да го изберете, 

след което натиснете OK и рестартирайте машината.   
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8.2.6 Връщане на фабрични настройки 

Когато сте в менюто за основни настройки, докоснете Restore 

Factory Setting, както е показано на снимката:  

 

 

 

Докоснете  и натиснете 

OK, за да върнете фабричните настройки за нивото на 

чувствителност при детекция; докоснете 

 и натиснете OK, за да върнете 

фабричните стойности на всички основни настройки.   
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9、 Често срещани проблеми 

По време на работа машината може да срещне някои 

трудности и да не може да работи нормално. Обикновено на 

дисплея ще се появи съобщение ERROR. По-долу ще намерите 

информация за различните грешки, които могат да се появят, 

моля съгласно ръководството да се опитате да ги решите. Ако 

проблемът не може да бъде решен, моля свържете се с Вашия 

дистрибутор.  

 

Системен код за грешка： 

Код  Причина  

3001    Virtual device open 

3002    Virtual device error 

3004    Network error 

3008    Display  error 

3009     RTC ERROR 

3101     MOTOR ERROR 

3102     INCODE ERROR 

3310     PS2 ERROR 

3401 LOWER CIS ERROR 

3402 UPPER  CIS ERROR 

3501 HOPPER SENSOR ERROR 

3502 STACKER SENSOR ERROR 

3901 PASSAGE OPEN 
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Код за грешка при броене ： 

 

Предупредително съобщение  Код 

IMG-UNKNOW 51 

IMG-FAKE  151-159 

UV-T 203 

UV-R 202 

MT 352 

MG-Q 463 

MG 471-482 

OCR-UNKNOW 501 

ANGLE（incline） 551、555 

DAMAGE（damage） 552 

GAP(chained notes） 553、556 

HALF（damage） 554 

DOUBLE（double notes） 557 

ORT-ERROR 901 

 

 

 

 

 

 

 

10. Актуализация на софтуер 

Тази машина използва USB драйвър за актуализиране на сотуера. Преди 

актуализация, моля копирайте софтуера (например ：

BC55_1_20180413.DF61CBFADD1A723E.ZPK）в главната директория на 

USB (моля, не променяйте името или формата на файла и не слагайте 

два или повече софтуера в главната директория), след което включете 

USB драйвъра в USB порта в задната част на машината.   

 

Включете машината, тя ще разпознае софтуера автоматично. След 

успешно разпознаване, на дисплея ще се изпише: “Upgrade pack is found, 

update after 5 seconds”，след пет секунди ще се изпише “Updating”，

актуализацията ще приключи до една минута и ще се изпише “Update 

completes, Please remove the Udisk and reboot.“, което означава, че 

актуализацията е успешна. Отново рестартирайте машината.  
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11. Всекидневна поддръжка 

 

Прех, мръсотия или други субстанции могат да замърсят сензорите и да 

нарушат нормалната работа на машината, водейки до неправилно броене. 

Моля, почиствайте сензорите и ролките всеки ден с предназначения за това 

почистващ комплект. 

Моля, изключвайте машината от копчето за вкл./изкл. преди да 

започнете с почистването, за да предотвратите риска от токов удар или 

друго нараняване.  

Моя, не използвайте химически агент или вода, например бензен, 

разредител, който може да предизвика премахване на цвета или 

пропукване на корпуса на машината. 

11.1. Почистване на сензора на бункера  

Както е показано на снимката, използвайте найлонова четка или 

кърпа за почистване, за да почистите сензора, намиращ се в 

бункера.(QT)  

 

QT 
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13.2.  Почистване на подаващите ролки  

Както е показано на снимката, използвайте найлонова четка или 

почистваща кърпа, за да почистите подаващите ролки.  

 

13.3. Почистване на сензора на джоба 

Както е показано на снимката, използвайте найлонова четка или 

почистваща кърпа, за да почистите сензора, намиращ се в джоба 

(ST). 

 

 

ST 
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13.4. Почистване на вътрешния сензор 

1） Както е показано на снимката, издърпайте задния капак, за да 

отворите машината.  
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Както е показано на снимката, използвайте найлонова четка, за да 

почистите долните UV и CIS сензори.  

 

 

Както е показано на снимката, използвайте найлонова четка, за 

да почистите горните UV и CIS сензори.  
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12. Аксесоари 

1. Захранващ кабел                      1 

2. Найлонова четка                       1 

3. Ръководство за употреба               1 

4. Външен дисплей（опционално）       1 

5. Външен принтер（опционално）       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Запазваме си правото да променяме съдържанието на 

ръководството за целите на непрекъснатото подобрение на 

машината. 


