LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MESIN CUMMINS JetScan® iFX:
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 penghitungan. MIXED untuk pecahan
campuran, dan STRANGER untuk menghitung satu pecahan.
4. Untuk mengubah mata uang tekan tombol "CRNCY" dan akan muncul pilihan mata uang yang
tersedia di mesin.
5. Sebelum memakai mesin pastikan indikator tanda merah “CF” (COUNTERFEIT) sudah
menyala/tekan bila belum menyala. Tombol inilah yang mendeteksi adanya pemalsuan.
6. Pastikan ukuran hopper sesuai dengan ukuran/panjang uang yang akan dihitung.
7. Gunakan mode "STRANGER" untuk menghitung pecahan yang sama, dan akan berhenti bila
ditemukan pecahan lain, display akan menunjukkan "REMOVE STRANGER" maka lembar
tersebut tidak akan terhitung.
8. Gunakan tombol "MIXED" untuk menghitung pecahan campuran.
9. Untuk memulai penghitungan, tempatkan uang diatas hopper dan mesin akan menghitung
secara otomatis dan berhenti setelah 100 lembar atau jumlah/batch yang telah ditentukan.
10. Angkat semua uang yang berada di stacker dan secara otomatis printer akan mencetak nomor
seri dan jumlah total uang yang telah terhitung.
11. Selama menghitung, mesin akan berhenti jika display menunjukkan “SUSPECT DOCUMENT
DETECTED”, artinya mesin menemukan uang yang dicurigai palsu.

12. Pisahkan lembaran pertama atas uang yang terdeteksi “SUSPECT DOCUMENT” dan uang yang
ditolak tidak akan terhitung, untuk memastikannya cobalah periksa kembali secara manual.
13. 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.
14. Tekan tombol “START” untuk melanjutkan penghitungan. Ulangi langkah yang sama apabila
mesin berhenti dan menunjukkan "SUSPECT DOCUMENT" atau "NO CALL".
15. Tekan tombol “START” untuk menghilangkan nilai total atau untuk menunjukkan nol (0) atau
untuk menghitung ulang dari awal atau jika terjadi penghentian.
16. Dianjurkan untuk tidak merubah setting sensitifitas atau apapun yang sudah diprogram di
dalam mesin, kecuali atas panduan engineer kami.
17. 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.
18. 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:
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