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MESIN HITUNG UANG
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BAHASA INDONESIA
Menghitung Dengan Cepat & Akurat
Mendeteksi Uang Palsu Dengan Teknologi & Akurasi Tinggi
Mempunyai Teknologi Melalui Penelitian Terbaik
Berkualitas Tinggi & Terpercaya
Dapat Digunakan Untuk Semua Jenis Mata Uang

PETUNJUK PENGGUNAAN
Catatan: Mohon bacalah dengan seksama sebelum mulai mengoperasikan mesin
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1. Perkenalan
Pelanggan Yang Terhormat,
Terima kasih atas pembelian produk Mesin Hitung Uang – ZSA 3500SN.
Berdasar pada pengalaman panjang kami di bidang industri ini, kami memahami kebutuhan
pengguna, sehingga, dengan kolaborasi antara tim teknis dan tim pemasaran, kami
menghadirkan mesin hitung uang terbaik yang dapat memberikan nilai lebih dan
memaksimalkan efisiensi & efektivitas kinerja Anda.
ZSA 3500SN hadir dengan desain dan teknologi terbaik untuk penghitungan dan
pendeteksian uang kertas. Dibuat dengan bahan kualitas tinggi yang menghasilkan stabilitas
dan kemampuan kerja yang memuaskan.
Kami sangat menghargai pelanggan, oleh karena itu kami juga menghargai produk kami
dengan kualitas tinggi.
Sebelum menggunakan mesin, mohon membaca petunjuk penggunaan dengan seksama.
Hal ini penting bagi pengguna agar mengerti cara penggunaan yang benar dan aman,
sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik.
Hormat kami,

Tim ZSA

1.1.

Petunjuk Keselamatan

* Baca dan pahami semua instruksi dan catatan pada mesin dan buku petunjuk.
* Produk ini harus dioperasikan pada tegangan listrik yang tertera pada buku
petunjuk. Bila Anda tidak yakin tentang tegangan listrik pada tempat Anda,
silahkan menghubungi pusat servis atau kontak PLN terdekat.
*Gunakan kabel listrik yang disertakan bersama mesin. Penggunaan kabel
yang tidak sesuai dapat menyebabkan konsleting, kebakaran atau
kerusakan pada mesin.
* Jangan gunakan mesin bila kabel listrik rusak atau colokan listrik kendor,
karena dapat menyebabkan konsleting, kebakaran dan kerusakan lainnya.
* Bila mesin tidak akan digunakan dalam waktu panjang, copotlah colokan
listrik dari koneksi PLN.
* Jangan memasukkan benda apapun (dari arah manapun) ke dalam mesin,
karena dapat menganggu kerja mekanik mesin dan menyebabkan
kerusakan.
* Jangan membongkar mesin. Hubungi atau bawa mesin ke pusat servis bila
Anda membutuhkan bantuan servis.
Membongkar mesin dapat memberikan resiko bahaya terkena arus listrik
atau resiko lainnya kepada Anda. Pemasangan mesin yang salah juga
dapat menyebabkan resiko konsleting listrik dan bahaya lainnya.
* Jangan menggunakan cairan apapun untuk membersihkan mesin.
Gunakan kuas kering untuk membersihkan debu pada mesin. Matikan
dan cabut kabel listrik dari colokan listrik PLN sebelum Anda
membersihkan mesin.
* Jangan letakkan mesin pada area yang dapat terkena air, api, pemanas, debu,
sinar matahari langsung.
* Jangan gunakan mesin pada suhu dan kelembaban yang terlalu tinggi atau
rendah, karena dapat mempengaruhi kinerja mesin dan memberikan hasil
yang tidak akurat.
* Selalu pusatkan perhatian saat mengoperasikan mesin, hindarkan semua
benda yang dapat masuk ke dalam mesin, seperti dasi, rambut, jari, dan
lainnya yang dapat meyebabkan cedera dan kerusakan.
* Hindarkan mesin dari jangkauan anak-anak.
* Bersihkan mesin secara berkala (matikan mesin dan cabut kabel listrik
sebelum membersihkan mesin).
* Pada saat mencabut kabel listrik, jangan hanya menarik kabel secara
langsung, peganglah kepala colokan listrik dan tarik secara perlahan, bila
tidak mengindahkan himbauan/instruksi maka dapat menyebabkan
resiko konsleting, kebakaran, kerusakan lainnya.
* Bila terjadi keadaan yang tidak normal pada mesin, silahkan matikan, lalu
lepaskan colokan listrik dan bawa mesin ke pusat servis resmi.

2. Isi Kemasan
Pada saat pembelian unit baru, dalam kemasan terdapat perincian sebagai berikut:





Mesin
Petunjuk Penggunaan
Kartu Garansi
Kabel Listrik

3. Penjelasan Mesin
Tampak Depan dan Samping :

Tampak Belakang:

Mesin terdiri dari beberapa bagian yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Layar Depan & Tombol
Bagian ini mempunyai layar dan tombol yang menampilkan hasil penghitungan,
nilai nominal, lembar, fungsi pengendalian, dan lainya.
Layar adalah layar sentuh.
2. Stacker Bawah
Tempat dimana uang yang telah dihitung akan disusun.
3. Stacker Atas
Tempat dimana uang yang bermasalah akan disusun.
4. Hopper.
Bagian ini adalah tempat peletakan uang yang akan dihitung.
Mempunyai sensor yang otomatis akan memulai proses penghitungan saat uang
diletakkan (pada sistem Auto).
5. Tombol On/Off
Tekan ke arah “0” untuk mematikan mesin dan “-“ untuk menyalakan mesin.
6. Sambungan Listrik
Hubungkan kabel listrik pada bagian ini.
7. Sambungan Printer
Sambungkan pada printer yang tersedia bersama dengan mesin.
8. Sekrup Penyetelan Hopper
Digunakan untuk penyetelan posisi roll (hubungi pusat servis untuk
penyetelan).UALITY AND

3. Cara Pengoperasian
3.1. Sambungan Listrik
Hubungkan kabel listrik ke mesin dan hubungkan kabel dengan sumber listrik (PLN), tekan
tombol ke arah ON. Mesin akan menyala dan tunggu mesin melakukan pengecekan
otomatis (roller akan berputar pada saat ini). Layar LCD akan menampilkan angka “0” saat
mesin telah siap untuk digunakan.
3.2. Penjelasan Fungsi & Tombol
Tombol Mode
Pilihan metode perhitungan:
Count = Hanya menghitung lembar
SDC = Menghitung nominal tunggal
MIX = Menghitung nominal campur

Tombol Currency
Tekan tombol Currency, akan muncul pilihan mata uang.
* Pilih mata uang yang akan dihitung dengan tombol panah atas & bawah.
* Tekan Enter untuk menyimpan
Tombol Face/Ort
Tekan berulang untuk pilihan seleksi arah & posisi uang.
* Face: Seleksi posisi depan & belakang (wajah uang).
* Orient: Seleksi arah atas bawah.
* Gabungan
Tombol Rejection/SN & Print
* Melihat alasan uang disortir (pada stacker atas)
* Mencetak nomor seri uang setelah perhitungan, cara:
Setelah perhitungan selesai, tekan tombol Rejection 2 kali, lalu tekan tombol Print
Tombol List
*Tekan setelah penghitungan selesai, akan muncul detil nominal yang dihitung.
Tombol Add
Untuk mengakumulasi jumlah penghitungan
Tombol Batch
Untuk menentukan jumlah lembar yang akan dihitung
Tombol Speed
Untuk memilih kecepatan menghitung (pada saat fungsi pembacaan nomor seri diaktifkan,
maka kecepatan otomatis menjadi 800 lembar/ menit).
Tombol Set
Untuk masuk mana menu pilihan lebih lanjut (jangan mengubah penyetelan tanpa
berkonsultasi dengan teknisi pusat servis).
Tombol ESC
Untuk keluar dari pilihan ke layar depan
Tombol Enter
Untuk menyimpan pilihan
Tombol Clear
Untuk menghapus hasil perhitungan
Tombol Start
Untuk memulai perhitungan

3.3. Metode Penghitungan
Tekan tombol Count Mode, akan muncul pilihan:
Auto & Manual Start:
Untuk memilih auto/manual start, ikuti langkah:
Tekan tombol Set, enter
Pilih Basic Setting (dengan tombol panah atas/bawah), enter
Pilih Auto/Manual, enter
Masukkan pilihan & simpan dengan Enter.
Tekan ESC untuk kembali ke layar depan
Mengaktifkan/mengnonaktifkan fungsi pelindung debu / tutup stacker
Tekan tombol Set, enter
Pilih Basic Setting (dengan tombol panah atas/bawah), enter
Pilih Cover, enter
Masukkan pilihan & simpan dengan Enter.
Tekan ESC untuk kembali ke layar depan
Mengaktifkan/mengnonaktifkan printer
Tekan tombol Set, enter
Pilih Basic Setting (dengan tombol panah atas/bawah), enter
Pilih Peripheral Devices (pada nomor 9), enter
Masukkan pilihan Printer & simpan dengan Enter.
Tekan ESC untuk kembali ke layar depan
Mengaktifkan/mengnonaktifkan fungsi pembacaan nomor seri uang
Tekan tombol Set, enter
Pilih SN. Reading (dengan tombol panah atas/bawah), enter
Masukkan pilihan (Enable=diaktifkan, Disable=dinonaktifkan), enter.
Tekan ESC untuk kembali ke layar depan

4. Pesan Kesalahan dan Solusi
Kode

Alasan

Solusi

R-01

Stacker penuh

Ambil uang yang telah dihitung

R-02

Kuantitas MG

Bersihkan mesin dan ulangi

R-03

Posisi MG

Bersihkan mesin dan ulangi

R-04

Kuantitas MT

Bersihkan mesin dan ulangi

R-05

Kode MT

Bersihkan mesin dan ulangi

R-06

UV

Bersihkan mesin dan ulangi

R-07

Uang ganda

Ulangi penghitungan

R-08

Uang tidak utuh

Periksa uang yang dihitung

R-09

Gambar uang terlalu panjang

Bersihkan mesin dan ulangi

R-10

Gambar uang terlalu pendek

Bersihkan mesin dan ulangi

R-11

Uang berturutan

Periksa uang yang dihitung

R-12

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-13

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-14

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-15

Versi gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-16

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-17

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-18

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-19

Masalah pada data gambar

Bersihkan mesin dan ulangi

R-20

Masalah pada magnetik

Bersihkan mesin dan ulangi

R-21

Uang berlubang

Periksa uang yang dihitung

R-22

Uang tertekuk

Periksa uang yang dihitung

R-23

Uang kotor

Periksa uang yang dihitung

R-24

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-25

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-26

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-27

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-28

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-29

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-30

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-31

Deteksi IR

Bersihkan mesin dan ulangi

R-32

Masalah pada arah & muka

Bersihkan mesin dan ulangi

R-34

Nomor seri uang tertutup

Periksa uang yang dihitung

R-35

Nomor seri uang salah

Periksa uang yang dihitung

Harap hubungi pusat bantuan & servis bila menemui kendala, jangan membongkar mesin
tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak teknisi pusat servis.

Tingkat Kesalahan Penerimaan
Mesin dapat memberikan pesan kesalahan yang tidak benar, disebabkan oleh:
 Posisi uang miring saat peletakan uang pada bagian hopper.
 Parameter uang tidak normal (tercuci, terdapat isolasi, kotor, terpotong, terlipat,
lusuh dan lain-lain).
Berdasar pada penelitian pabrikasi, tingkat kesalahan penerimaan dibawah 0.1%.

5. Penyetelan Hopper
- Bila hasil penghitungan sering salah atau peletakan uang bermasalah, maka perlu
dilakukan penyetelan hopper.
Setel hopper dengan memutar Sekrup Penyetelan Hopper yang terletak di atas mesin untuk
mendapatkan posisi hopper yang paling tepat.
- Putar sekrup searah jarum jam untuk mengencangkan posisi (biasanya dilakukan bila hasil
penghitungan kurang dari jumlah yang seharusnya).
- Putar sekrup berlawanan arah jarum jam untuk mengendurkan posisi hopper.
Catatan: Putar sekrup setengah putaran dan tes hasilnya, sebelum menambah putaran lebih
lanjut (jangan langsung memutar banyak putaran).

QUALITY AND LEADING ARTICLE IN THEBILL

6. Pemeliharaan
Pengguna disarankan untuk melakukan pemeliharaan berkala dengan membersihkan mesin
untuk menjaga kinerja mesin yang prima.
Setelah pemakaian beberapa waktu, bersihkan bagian dalam mesin dengan membuka panel
atas (hubungi pusat servis bila Anda tidak mengetahui cara membukanya), gunakan kuas
yang bersih dan kering untuk membersihkan debu dan kotoran. Pasang kembali panel atas
dengan benar setelah selesai membersihkan.
Bersihkan sensor pada hopper dan stacker dengan kuas yang bersih dan kering.
Bersihkan bagian luar mesin dengan lap kain yang lembab dan lap kain kering setelahnya.
Mesin mempunyai filter debu pada bagian belakang, copot dan bersihkan secara berkala,
kemudian pasang dengan benar.
Catatan:
- Matikan mesin dan lepaskan kabel listrik dari sambungannya sebelum mulai
membersihkan mesin.
- Jangan menggunakan cairan apapun untuk membersihkan bagian dalam mesin dan
sensor.
- Hubungi pusat servis untuk bantuan lebih lanjut.

7. Spesifikasi
Sistem Kerja
Mata Uang
Fungsi Nomor Seri
Printer
Metode
Penghitungan
Kapasitas Hopper
Kapasitas Stacker
Kecepatan
Fungsi

Metode Deteksi
Laporan
(Dapat dicetak/print)

Penutup Debu
Firmware/Software
Alarm
Display
Ukuran
Berat
Power

Friction
Usd, Euro, Gbp, Aud, Sgd, Jpy, Cny, Hkd, Sar, Thb, Myr, Cad,
IDR
Membaca & mencetak nomor seri Usd, Euro, Gbp
Membaca nomor seri dengan peletakan uang semua arah
Tersedia
Otomatis
500 Lb
200 Lb (bawah)
30-100 Lb (atas)
1200 Lb/menit (counting mode)
800 Lb/menit (mix, sdc mode)
Menghitung lembar (cnt)
Menghitung acak (mix)
Menghitung spesifik (sdc)
Membaca nomor seri uang
Deteksi uang palsu
Memisah permukaan
Memisah arah
Batching
MG, IR, UV, Image, CIS, MT, Dll..
Total lembar
Nomor seri
Total per denominasi
Lembar per denominasi
Total nilai
Tersedia (otomatis)
Dapat diupgrade
Tersedia
LCD
340 x 340 x 380mm
13 Kg
AC220V / 50Hz, 70W

Pusat Bantuan & Servis:
PT. Taruna Jaya International
Jl. RE. Martadinata, Mahkota Ancol D No.6
Jakarta
Telp. +62-21-64701938, 6410845
Cabang kota lainnya dapat dilihat pada website:
www.taruna-jaya.com
Kontak email:
support@taruna-jaya.com

Importir: PT. Perwira Mulia Semesta
Jl. Potrosari III No. 14B, Semarang – Indonesia

