PANDUAN PENGGUNAAN MESIN DOUBLE POWER
DP-7218E:
1. CUR: Tombol ini digunakan untuk mengubah jenis mata uang.
2. SN: Tombol ini digunakan untuk mengaktifkan & non-aktifkan pencatatan Nomor Seri Uang.
Dapat dilihat pada layar, apabila ada tulisan S/N berarti mode pencetakan nomor seri aktif, dan
apabila tidak ada tulisan S/N berarti mode pencetakan nomor seri sedang non-aktif.
3. BAT (Batch): Tombol ini digunakan u/ setting jumlah lembaran yang ingin diterima pada poket
keluar uang. Biasanya ditempatkan pada B: 100. Opsi pilihan yang ada: 10, 20, 50, 100,& ~
4. MODE: Tombol ini digunakan untuk memilih cara penghitungan uang dengan keterangan
sebagai berikut:
• MIX: seluruh jenis denominasi pada mata uang yang dipilih akan diterima selama itu asli
• STRGR (Stranger): pecahan pertama yang dibaca oleh mesin merupakan patokan
denominasi yang akan diterima oleh mesin. Selain itu, maka mesin akan menolaknya.
5. REP/PRT: Apabila tombol ini dipencet 1 kali, maka rangkuman dari uang yang baru saja diproses
akan tampil pada layar. Apabila tombol ini dipencet dan ditahan (Hold), maka rangkuman dari
uang yang baru saja diproses akan tercetak oleh thermal printer yang sudah termasuk pada
pembelian mesin DP-7218E ini.
6. +1/+10: Tombol ini berhubungan dengan tombol BAT (Batch). Apabila dipencet sekali, maka
jumlah lembaran yang diinginkan dapat ditambahkan per 1 lembar, jika dipencet dan ditahan
(Hold), maka jumlah lembaran akan bertambah per-10 lembar.
7. ADD: Apabila fitur ini diaktifkan (tanda fitur ini aktif, dapat dilihat dalam layar yang akan
menunjukkan kata ADD), maka penghitungan uang akan terus bertambah.
• Contoh: Customer ingin melakukan penyetoran uang USD sebanyak USD$60,000.• Kapasitas Hopper (tempat penadah uang) hanya menerima maksimal 300 lembar
• Sehubung ada 600 lembar yang akan diproses, maka teller harus mengaktifkan tombol
ADD dan membagi 2 jumlah uang yang akan diproses oleh mesin.
• Setelah memproses 30 lembar pertama pada mesin tanpa masalah, maka teller dapat
memasukkan kembali 30 lembar berikutnya untuk melanjutkan proses penghitungan.
• Setelah melakukan 2 kali proses hitung dengan total nominal USD$60,000.-, maka hasil
yang akan ditunjukkan oleh mesin adalah 60 lembar.
• PENTING: JANGAN LUPA untuk MEMATIKAN ADD mode ini setelah digunakan.
8. RESET/ENTER: Tombol ini berfungsi untuk membuat mesin berada di setting awal (data
penghitungan yang dilakukan oleh teller sebelumnya juga akan terhapus) dan siap digunakan
untuk memproses penghitungan uang oleh teller selanjutnya.

