
Εγχειρίδιο Χρήσης Ελεγκτή Γνησιότητας Χαρτονομισμάτων CT331/CT333SD

Ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα προϊόν της Οδέσους Α.Ε. Ελπίζουμε πως ο ελεγκτής 
CT331/333SD θα διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία, ελέγχοντας τη γνησιότητα των 
χαρτονομισμάτων. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον ελεγκτή CT331/333SD 
βρίσκονται σ' αυτό το εγχειρίδιο. Αν έχετε περισσότερες απορίες, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

Χαρακτηριστικά / Οφέλη του Ελεγκτή Γνησιότητας Χαρτονομισμάτων CT331/333SD

¨ Τα χαρτονομίσματα του Ευρώ μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος με 
οποιονδήποτε προσανατολισμό. Για άλλα συναλλάγματα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας.

¨ Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε τα χαρτονομίσματα να εξέρχονται είτε από 
εμπρός είτε από πίσω.

¨ 4 λειτουργίες ανίχνευσης: Υπέρυθρη, Μαγνητικής Μελάνης, Μαγνητικού Κώδικα και 
Αναγνώριση μεγέθους δύο διαστάσεων

¨ Ο ελεγκτής CT331/333SD πραγματοποιεί καταμέτρηση όλων των ελεγχθέντων 
χαρτονομισμάτων ή μπορεί να δείξει την αξία κάθε χαρτονομίσματος (ρυθμιζόμενο). 
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα συναλλάγματα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

¨ Το Ευρώ είναι το προεπιλεγμένο συνάλλαγμα και ένα δεύτερο μπορεί να επιλεχθεί 
(παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για εναλλακτικά συναλλάγματα).

¨ Η οθόνη μηδενίζει μετά από 20 δευτερόλεπτα.

¨ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελεγκτή CT331/333SD σαν επιτραπέζιο ανιχνευτή 
με το τροφοδοτικό του (περιέχεται στην συσκευασία). Σαν έξτρα ο ελεγκτής 
CT331/333SD μπορεί να παραδοθεί με εσωτερική μπαταρία, με κωδικό 
CT331/333SD plus. Ανάλογα με τη χρήση, ο χρόνος λειτουργίας με την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι 1,5 έως 6 ώρες. Η μπαταρία διαθέτει προστασία 
υπερφόρτωσης. Υπάρχει διαθέσιμη επίσης σαν έξτρα μπαταρία «βαριάς χρήσης» 
για εκτεταμένη χρονική λειτουργία.

¨ Ταχύτητα ανίχνευσης < 0,5 δευτερολέπτου ανά χαρτονόμισμα.

¨ Ο ελεγκτής CT331/333SD είναι αναβαθμίσιμος στην περίπτωση έκδοσης 
χαρτονομισμάτων του προγραμματισμένου συναλλάγματος, με νέα χαρακτηριστικά. 
Οι αναβαθμίσεις μπορούν να σταλούν με e-mail και να μεταφερθούν στην συσκευή 
μέσω ενός υπολογιστή.

¨ Το καλώδιο αναβάθμισης διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.

¨ Οπτικό και ακουστικό σήμα στην περίπτωση ύποπτων χαρτονομισμάτων.

Φροντίδα του Ελεγκτή Γνησιότητας Χαρτονομισμάτων C331/CT333SD

Αν ένα χαρτονόμισμα μπλοκαριστεί, παρακαλούμε κλείστε την συσκευή. Μετά σηκώστε 
το επάνω κάλυμμα με την οθόνη τοποθετώντας τον αντίχειρά σας στην είσοδο των 
χαρτονομισμάτων μετακινώντας το προς τα πίσω. Αφαιρέστε το χαρτονόμισμα και 
κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Επιβεβαιώστε 
πως το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από το κάλυμμα δεν έχει πιαστεί μεταξύ του 
καλύμματος και της βάσης.

Το 90% των λαθών εμφανίζονται επειδή δεν έχουν καθαριστεί ο χώρος εισόδου και οι 
αισθητήρες μεταξύ του καλύμματος και της βάσης. Αυτά τα μέρη πρέπει να καθαρίζονται 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ειδικά καθαριστικά κιτ μπορούν να παραγγελθούν από 
τον προμηθευτή σας. Αν δεν έχετε κιτ καθαρισμού, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα 
ελαφρώς νοτισμένο πανάκι. Μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα καθαρισμού!  Αυτά 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή. Για τον καθαρισμό σηκώστε το επάνω 
κάλυμμα με την οθόνη τοποθετώντας τον αντίχειρά σας στην είσοδο των χαρτονομισμάτων 
μετακινώντας το προς τα πίσω. Μετά τον καθαρισμό, κλείστε το κάλυμμα μέχρι να 
ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Επιβεβαιώστε πως το καλώδιο τροφοδοσίας 
κάτω από το κάλυμμα δεν έχει πιαστεί μεταξύ του καλύμματος και της βάσης.

Αναβάθμιση του Ελεγκτή Γνησιότητας Χαρτονομισμάτων CT331/333SD

Αν υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης του λογισμικού του ελεγκτή CT331/333SD ή αν θέλετε να 
επιλέξετε ένα επιπλέον συνάλλαγμα (επιπλέον κόστος) θα σας στείλουμε το αρχείο 
αναβάθμισης με e-mail. Χρειάζεστε αναβάθμιση  μόνον όταν υπάρχουν ουσιαστικές 
μεταβολές στα χαρτονομίσματα.

Διαδικασία αναβάθμισης με καλώδιο:
1.   Κλείστε τον ελεγκτή CT331/333SD
2.   Πριν την αναβάθμιση συνδέστε την συσκευή με τον υπολογιστή διαμέσου του 
      καλωδίου αναβάθμισης.
3.   Ανοίξτε την συσκευή, ενώ πιέζετε τα πλήκτρα ADD/DEN - REP & DIR - CLEAR  . Θα 
      εμφανιστούν 7 γραμμές στην οθόνη, που σημαίνει πως η συσκευή είναι έτοιμη 
      για αναβάθμιση.
4.   Το πρόγραμμα αναβάθμισης ξεκινά αφού κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιό του στον 
      υπολογιστή.
5.   Κάντε κλικ στην εντολή “LoadFile” και μεταβείτε στον φάκελο του υπολογιστή σας 
      όπου βρίσκεται το λογισμικό αναβάθμισης.
6.   Επιλέξτε το αρχείο αναβάθμισης και ανοίξτε το για να γυρίσετε πίσω στο πρόγραμμα 
      αναβάθμισης.
7.   Κάντε κλικ στο “Program”
8.   Ο υπολογιστής θα ψάξει για τη θύρα επικοινωνίας ώστε να συνδεθεί με τον ελεγκτή 
      CT331/333SD. Όταν ο υπολογιστής βρει τη συσκευή τα δεδομένα θα μεταφερθούν.
9.   Μετά από μια επιτυχημένη αναβάθμιση η οθόνη εμφανίζει “CCCC”. Αν η αναβάθμιση 
      αποτύχει εμφανίζει “EEEE”. Θα πρέπει λοιπόν να επαναλάβετε την διαδικασία.
10. Αν δεν υπάρχει σύνδεση με τον υπολογιστή, ελέγξτε το καλώδιο αναβάθμισης και/ή 
      κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή.

Διαδικασία αναβάθμισης με κάρτα microSD:
Tοποθετείστε την κάρτα microSD με τα αρχεία της αναβάθμισης στην υποδοχή στο 
διαμέρισμα της μπαταρίας. Εκκινήστε την συσκευή σε κατάσταση download 
(βλέπε Βήμα 3 ανωτέρω) και η αναβάθμιση θα γίνει αυτόματα σε περίπου 2 δευτερόλεπτα. 
Στο τέλος της αναβάθμισης θα ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος (δύο φορές ο ήχος «μπιπ»). 
Η συσκευή θα κλείσει μόνη της.
Προσοχή: Πρέπει να συνδέσετε το τροφοδοτικό πριν την αναβάθμιση και συνιστούμε να 
αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν την διαδικασία.         
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Α.   Θέση τοποθέτησης χαρτονομίσματος
      Θέση εμπρόσθιας εξαγωγής
      Ανοίξτε το επάνω μέρος για να καθαρίσετε την συσκευή
Β.   Πιέστε το πλήκτρο μία φορά για αλλαγή κατεύθυνσης εξαγωγής του χαρτονομίσματος
      Για επαναφορά της οθόνης στην αρχική κατάσταση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  
Γ.   Ένδειξη κατεύθυνσης εξαγωγής χαρτονομίσματος
Δ.   Σημείο σύνδεσης καλωδίου αναβάθμισης
Ε.   Σημείο σύνδεσης εξωτερικού τροφοδοτικού ή εξωτερικής μπαταρίας
Ζ.   Θέση οπίσθιας εξαγωγής
Η.   Πράσινο LED για αυθεντικά χαρτονομίσματα, Κόκκινο LED για ύποπτα.
Θ.   Αριθμός ελεγχθέντων χαρτονομισμάτων
Ι.     Σύνολο αξίας ελεγχθέντων χαρτονομισμάτων ή αξία τελευταίου χαρτονομίσματος
Κ.   Εμφανίζει το ενεργοποιημένο συνάλλαγμα σε Ευρώ (€) ή το δευτερεύων συνάλλαγμα
Λ.   Πιέστε το πλήκτρο μία φορά για αλλαγή της ένδειξης αξίας, από αξία χαρτονομίσματος 
      (dEN) σε σύνολο αξίας ελεγχθέντων χαρτονομισμάτων (Add).
       Αλλαγή από Ευρώ σε άλλο συνάλλαγμα (παρατεταμένη πίεση πλήκτρου)
Μ.   Άνοιγμα ή κλείσιμο της συσκευής (παρατεταμένη πίεση πλήκτρου)  

Επεξήγηση των λειτουργιών του Ελεγκτή Γνησιότητας Χαρτονομισμάτων CT331/333SD

Κατεύθυνση εξαγωγής των χαρτονομισμάτων
Πιέζοντας το πλήκτρο DIR/CLEAR μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση εξαγωγής των 
αυθεντικών χαρτονομισμάτων από το εμπρός στο πίσω μέρος της συσκευής. Το πράσινο 
LED δίπλα στο βέλος , στην αριστερή πλευρά κάτω από την οθόνη δεικνύει την 
κατεύθυνση εξαγωγής. 
Τα ύποπτα ή ψεύτικα χαρτονομίσματα εξέρχονται πάντα από την εμπρός πλευρά.

Επαναφορά της Οθόνης στην Αρχική Κατάσταση
Η οθόνη της συσκευής μηδενίζει μετά από 20 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε καθαρισμό 
γρηγορότερα, παρακαλούμε πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο DIR/CLEAR για περίπου 
3 δευτερόλεπτα.      

Αλλαγή Συναλλάγματος
Αν έχετε ρυθμίσει τον ελεγκτή CT331/333SD με δύο συναλλάγματα, μπορείτε να αλλάξετε τον 
τρέχοντα τύπο πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο CURRENCY. Στο κάτω μέρος της 
οθόνης το πράσινο LED δεικνύει το συνάλλαγμα που ελέγχετε: “Euro” ή “Home” για το 
επιπρόσθετο συνάλλαγμα. Όταν η ένδειξη είναι “Home” τα χαρτονομίσματα του Ευρώ 
δεν αναγνωρίζονται. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το γυρίσετε πίσω στο 
σύμβολο του “Euro”.

Λειτουργία πρόσθεσης αξίας / μεμονωμένης αξίας χαρτονομίσματος
Με μία σύντομη πίεση στο πλήκτρο CURRENCY μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ της 
λειτουργίας που προσθέτει την αξία των χαρτονομισμάτων που ελέγχετε (Add) και της 
προβολής της μεμονωμένης αξίας χαρτονομίσματος (dEN)

Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής (ON/OFF)
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε την συσκευή πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για τρία 
δευτερόλεπτα.

Αν ένα χαρτονόμισμα υποδειχθεί σαν ύποπτο, για να το επιβεβαιώσετε γυρίστε το 
ανάποδα και τοποθετήστε το ξανά στον ελεγκτή CT . Παρακαλούμε να εισάγετε 331/333SD
τα χαρτονομίσματα ένα ένα, ίσια και να προσέχετε να μην είναι διπλωμένα. Όταν η 
συσκευή δεν αποδέχεται ένα χαρτονόμισμα και δίνει ακουστικό συναγερμό, ένα από 
τα ακόλουθα μηνύματα λάθους θα εμφανιστεί στην οθόνη:

E1 = λάθος μήκους (Αναγνώριση μεγέθους δύο διαστάσεων)    
E2 = λάθος μαγνητικής μελάνης
E3 = λάθος μαγνητικού κώδικα
E4 = λάθος υπέρυθρου
E5 = λάθος υπέρυθρου
E6 = ένταση χαρτιού (πιθανώς διπλωμένο ή δύο χαρτονομίσματα)
E7 = ένταση χαρτιού (πιθανώς διπλωμένο ή δύο χαρτονομίσματα)
E8 = ένταση χαρτιού (πιθανώς διπλωμένο ή δύο χαρτονομίσματα) 
CH= η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη 
Io  = χαμηλή μπαταρία, μπαταρία πρέπει να φορτιστεί

Μηνύματα Λάθους

Οδέσους Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 36,105 63 Αθήνα, τηλ.210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310.943.400, 2310.943.543, φαξ. 2310.943.960

Internet: www.odesus.gr, e-mail: info@odesus.gr & info@salonika.odesus.gr

2 3

Α

Β Γ
Δ ΕΖΗ

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ


