LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MESIN JETCOUNT MODEL 4022i:

1. Nyalakan tombol “on” yang berada di belakang mesin.
2. Tunggu beberapa detik, display akan menunjukkan “initializing” dan jangan menekan tombol
apapun selama mesin masih menunjukkan “initializing”.
3. Tekan tombol “mode” untuk memilih jenis mata uang yang akan dihitung/dideteksi.
4. Sebelum memakai mesin pastikan indikator tanda merah “CF” (counterfeit) sudah
menyala/tekan bila belum menyala. Tombol inilah yang mendeteksi adanya pemalsuan.
5. Pastikan ukuran hopper sesuai dengan ukuran/panjang uang yang akan dihitung. Dan gunakan
tombol “val1” sampai dengan “val8/9” untuk pecahan yang akan dihitung.
6. Untuk memulai penghitungan, tempatkan uang diatas hopper dan mesin akan menghitung
secara otomatis.
7. Selama menghitung, mesin akan berhenti jika display menunjukkan “counterfeit document”,
artinya mesin menemukan uang yang dicurigai palsu.
8. Pisahkan lembaran pertama atas uang yang terdeteksi “counterfeit document” dan uang yang
ditolak tidak akan terhitung, untuk memastikannya cobalah periksa kembali secara manual.
9. Tekan tombol “start” untuk melanjutkan penghitungan.
10. Jika display menunjukkan “chain detected” atau “double detected”, artinya uang menempel
pada saat dihitung, ambil seluruh uang yang ada di stacker dan ulangi proses penghitungan.
Hal ini biasanya terjadi pada uang yang masih baru.

11. Tekan tombol “start” untuk menghilangkan nilai total atau untuk menunjukkan nol (0) atau
untuk menghitung ulang dari awal atau jika terjadi penghentian.
12. Jangan sekali kali menekan tombol yang ada pada bagian depan panel mesin bersamaan
dengan tombol on/off yang berada di belakang mesin karena mesin akan berubah dalam
mode default.
13. Jika mesin sudah berubah dalam mode default maka segera hubungi engineer di service center
masing-masing area untuk memperoleh panduan kembali ke program normal, hubungi:
PT. HARMONI DANATEK SOLUSINDO (HDS):
TEL: (021) 30061562 ATAU (021) 29544855/6
HP/SMS: (021)24099962/3 ATAU 081585167895 ATAU 087781525288 ATAU 089635775384
EMAIL: hds.adm@gmail.com ATAU kenn@hds.co.id ATAU melissa@hds.co.id
15. Dianjurkan untuk tidak merubah setting sensitifitas atau apapun yang sudah diprogram di
dalam mesin, kecuali atas panduan engineer kami.

Produk-produk lain PT. HARMONI DANATEK SOLUSINDO (HDS):
•

Cummins JetScan model 4169: Dapat membedakan berbagai pecahan valas dan
dilengkapi dengan sensor pendeteksi uang palsu yang tercanggih

•

Cummins JetScan iFX i100: Dapat mencatat dan mencetak nomor seri uang

•

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami di: http://hds.co.id
atau email: denis@hds.co.id

