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HTM MINI MIX
Temel  Talimatlar 

TMH

   r.ıolacakt
 makine bir enilirüvg piyasalarda mali zmodelimi yeni bu ,ekildeş bir enilirüvg
 ıparalar tğıka Polimer eyav tğıKa dir.zmakinemi çsaya eriğde karma klemeüy

 geri iyi en kselenüy ileriye daha mıad bir isinijteknolo sayma para ,mix mini 

Bu

 labilir.ıkullan
 klaırahatl yerde okç bir uğoldu nınışıkA Para ev Marketlerde ,ndaıstasyonlarİ

 tıkaryakA ,Otellerde ,ndaısalonlar Sinema ,Bankalarda r.ılamaktadğsa tasarruf
 ndanımıbak ijener ev amanz daıyakalamas ıparalar sahte raıs ıyan lemininşi
 Sayma  r.ıyakalamaktad para sahte ile rleriödedekt 3D ev RI,MGUV, beraber
 ile lemişi Toplama ,Ekleme r.ısaymaktad para adet 1200 dakikada model 

 

PARA  İNESKİMA SAYMA 

https://www.parasistem.com/
https://www.parasistem.com/
https://www.parasistem.com/para-sayma-makinesi/htm-mini-mix/
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İKVENLÜG  İNLEMLERÖ 

atkkDi
ücüG

   .zokuyunu
 ınıtamam nlemlerininö enliküvg bu nşıkar naıoklarş elektrik erğdi ev ıarpmasç

 elektrik rkenıkullan makineyi Bu olun. emin ndanığıolmad nesne bir herhangi
 engelleyen nmesiniöd tekerlerin ev merdanenin ,nceö madança 

 

1. Makineyi  .ıznıkoymay yere kalacak zmaru maddelere likid kaşba eyav suya 
2. Makineyi Makinede nıkartçı denzpri makineyi daima nceö lemedenztemi .

  .ıznıkullanmay aerosol ev ıvıs
   

3. Elektrik 
  n.ırğıaç personeli isvser teknik bir kalifiye indeğgerekti

 işi tamir eyav isvSe .zkmeyiniös makineyi inçi engellemek okunuş 

4. caızalnY 
   erebilir.v ararz azciha eyav naıarpmasç elektrik ,kullanmak

 kablo bir ıFarkl .ıznıkullan kablosunu üçg gelen beraber ile makine 

5. Makineyi 
   lanabilir.çsonu ile ımamasışalç nügüzd makinenin

 Bu n.ıkullanmay ndaıalanlar nem kseküy ev kıcaklıs kseküy 
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atkkDi

1. Elektrik 
  erebilir.v ararlarz ciddi makineye eyav olur neden naıarpmasç

 elektrik zekerseniç tutup Kablodan ekin.ç tutarak tenşfi ,inişfi 

2. ıasarlH 
 erebilir.v ararlarz ciddi makineye eyav naıarpmasç

     elektrik Bu .ıznıkullanmay makineyi ile kablosu elektrik 

3. üçG Bu meyinğe lazfa kabloyu ız,nıkoymay nesneler erineüz kablosunun .
  olabilir. neden hatalara ıfarkl eyav naıarpmasç elektrik

 

4. Makineyi  n.ıkartçı denzpri inişfi elektrik ,amanz ıznğıkullanmayaca reüs unzu 
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UTUK  İĞİERİÇ 

Kutuyu
  .zurunuv şba ezbayini yetkili zederseni fark unuğoldu eksik niteninü hangi

 erH olun. emin indenğedildi dahil elerinöğ müt klanançıa dağıaşa ,arkença 

Para  Makinesi 

 idavTorna
 uloR 

 .vlaıK mıKullan
ukçKau

Motor  ışıKay 

üçG  Kablosu 
ımcıardY

Sigorta
 ıEkran mıSay 

 2A
lemezTemi  ıasçrıF 

ukçKau  Dil haveL 
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ineyikMa  lemezTemi 
erhangiH

  .ıznıkartçı inişfi elektrik
 makinenin ev nıkapat mesiniüğd üçg ,nceö yapmadan likztemi bir 

1. kOpti  lemezTemi ılarıcılayıAlg 
tğıKa

 n.ıyap iniğliztemi makinenin arayla
 peryodik inçi etkilememesi rleriniösens RI nılarzto eyav nınıklarıacçpar 

2. ineninkMa  lemezTemi kOlara kPeryodi iniİç 
Makinenin

 n.ırıkald ınğıkapa stü ev ekinç inişfi makinenin inçi lemekztemi mekanda
 İç gerekir. lenmesiztemi indeğgerekti eyav zke bir ayda ininçi 

3. kE  Tavsiyeler 
Makineyi

 .zkoruyunu
 ile kapak lananğsa daima  ndaığılmadıkullan inçi korumak elemanlardan

 Makineyi .ıznınçıka rmaktanıtışalç ortamda bir kirli eyav luzto 
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1.0 Genel  alarçPar ve ontrolK 
1.1 Genel  ontrolerK 

1
6
2

7

2
3

4
5

8

Hazne1
ıcıullanK2

3
4
5

Tutacak6
7

ımcıYard8

 ılavuzlarKı 

 üzüAray 

Ana  Ekran 

arkÇ        

içftifİ     

ıcınlayığıY  üröSens 
 üröSens mıSay 
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10

9
11

12

13
9

Para10

üçG11
üçG12

ımcıYard13

USB ncellemeüG  Portu 

 ıVidas ıAyar kınlıalK 

 ı r a t h a n A  
 işGiri 

 Soketi ıEkran mıSay 



11

1.2 elÖz  ontrollerK 

şTu  ımıTak 
Temizle

KIŞARIK   umod
CUR selection

BAT/ADD Modu

KTE  SAYIM umod

Ana  Ekran 
züD  Modu mıSay 

Reset
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2.0 lerkelliÖz 
2.1 ışıkarKMIX  Modu Sayma  - 
Makine

  hesaplar.
 ınıtutarlar ve ınımiktar nıparalar haldeki kışıarK sayar. olarak otomatik ıparalar
 tirilenşyerle hazneye ve er,çge moda bu olarak lanıvarsay nda,ığıldçıa 

2.2 DEN kTe    Sayma Para Modu
Tek   inçi rmakısaydbirimi  para erğde 

2.3 CNT üzD(   )mıSay Modu
Bu

 ekler. ınısısay toplam nıparalar müt lanısay ve sayar
 ıparalar müt konan Hazneye z.ınıbas butonuna         inçi yapmak lemişi 

 DEN
 

  unaştu   z.ınıbas 
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2.4 CUR imiçSe İ)NSİC PARA(  
Butonuna  .zyapabilirsini şiçge ndaıaras ıparalar OURE ,SDU L,T ,basarak 

Makine
kontrol
hemde,  hesaplar. tutarını toplam okuyarak değerini paraların 

 eder kontrol sahteliğini hem nin TL ise, fonksiyonunda TL sayar. ederek 
 sahteliğini paraların ve açarak dedektörlerini UV,MG EURO'yu ve USD 

      

2.5 MG ve  UV rleriötkDede  

 yapar. ünükontrol
 sahtelik nıparan sayesinde rleriödedekt MGUV/ ev sayar ıparalar müT

2.6 iftÇ  Sistemi rötkDede Para 

estart"R"           .ıznıbas unaştu 
 inçi etmek amvde maısay ev nıkartçı ıparay pheliŞü r.ıkartçı sesi "bip" bir

 ev durur rsaıal para iftç ndaırasıs mısay Makine r.ımaktadça olarak otomatik
 ünürödedekt para iftç olarak lanıarsayv itibaren andan ığıtışalç Makine
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2.7 kOtomati  lamaşBa 
Paralar   r.ılayacaktşba saymaya otomatik makine indeğtirildişyerle neyezha 

2.8 Extra  ırankE teriüşM 
Makine

    tirilir.şetkinle olarak otomatik larakıtak azciha ,Ekran eder. metzhi naıamac
 rmeög ınıtutar mısay nıslarıahş üncüçü amandaz ıynA r.ıolacakt ımcıyard

 inçi stermekög ınıtutar ev adetini mısay nıparalar yaıcıkullan amanz ığıktçı naışıd
 nınıalan üşrög makine niteü Bu r.ıtışlmıdonat ile ıekran sayma ımcıyard 
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3.0 mıullanK 
3.1 üçG  maçA 

üçG

    gelir. hale rzıha sonra irdiktenveç zke
 çbirka iniğtekerle sayma ev eder kontrol kendini kendi niteÜ n.çıa mesiniüğd

 üçg makinin ev nılayğba nağıkayna üçg bir sonra ,niteyeü kablosunu 

3.2 kOtomati  imçSe Manuel ve 

Modelin sokar.
 lemeşi ev arça otomatik ınıfonksiyonlar MGUV/ niteü ,ndaığıldçıa Makine

    belirecektir. yazıları "Otomatik
 veya "Manuel" defasında her Ekranda ilirsiniz.basab 'a        utonb aynı

 yine için eçmekg sayıma otomatik sayımdan manuel Yada ilirsiniz.beçeg
 moduna sayım manuel modundan sayma otomatik tuşuna       

 3 
TOAU  

3 
AUTO 
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3.3 Sayma  siyonukFon 

 nıekran tirşsterilmiög mdaısık nö ğıaşa ılarıntıayr
 nıtoplam ev ılarıntıayr nılarısay ,caıyrA sterilecektir.ög tipinde zıya küyüb

 daha ndaırısat ğıaşa nıekran ı,miktar tutar ev sterilecekög ile tipi zıya bir küçük
 daha ndaırısat stü en nıekran ısısay nıparalar lanıSay lar.şba saymaya olarak

 otomatik makine ,indeğtirildişyerle ekildeş bir ruğdo naıplakas nezhaParalar 

 .)1 ekilŞ .zbk( itin ile parmak bir ıparalar
 inçi oturtmak erineüz nınıplakas nezha ,konumunda sayma ruğdo ,laHız

 tirin.şyerle naıaras ılarzuvlaık sayma gibi iğsterildiög de'b-1 ev 1 ekilşıParalar  

figure 1-b figure 1-cfigure 1
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3.4 Ultraviolet rötkDede  iğelliÖz 
lanıarsayV

 r.ıkaybolacakt sonra ktanıldıkarçı istifleyici ıParalar steriyor.ög
 jımesa "A" ev yorıyay sesi bip ,sazkmaçı nitedenü alarpar tirilenşyerle naıarac

 istif erençi da ınıolan pheliŞü olacak. para son en erindekiüz istifleyici ,para
 Sorunlu bildiriyor. unuğoldu arv nınpara bir phelişü yaıcıkullan ev sterecekög
 ınjımesa "A" ekran ı,Dahas r.ıkaracaktçı sesi bip niteÜ r.ıdurduracakt ımısay

 ,ederse tespit para bir sahte Makine eder. amvde ekildeş normal lemişi Sayma
 r.ılçıa olarak otomatik fonksiyonu UV ndaığıldırıtışalç niteü ,olarak 
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3.5 kManyeti  siyonukFon rötkDede 
lanıarsayV

 edebilir. amvde mayaışalç niteü ,ysaıldıkarçı istifleyici zke
 bir paralar tirilenşyerle naıraf istif erençi pheliŞü olacak. para son en erindekiüz

 istifleyici ,para Sorunlu uyarmak. ıyıcıkullan naığıarlv nıparan bir pheliŞü
 sterecektir.ög sinyalini "B" ev karacakçı sesi bip niteÜ r.ıdurduracakt ımısay

 ,ederse tespit para bir sahte Makine eder. amvde ekildeş normal lemişi Sayma
 r.ılçıa olarak otomatik ivleşi MG ndaığıldırıtışalç birim ,olarak 
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3.6 “ADD”  iğelliÖz lemekE 
Ekleme

 sterilecektir.ög ndaıekran çsaya
 ıtutar toplam  nıparalarEklenen eklenir. miktara ncekiö ve rılısay paralar sonraki

 bir konan ineçi Hazne silmeyecektir. ımiktar sterilenög ekranda ve ımiktar
 lanısay rmak,ıkald ndanıarac istif ıparalar lanısay durumda, Bu sterilmelidir).ög

 esindeöşk stü ğsanıekran  ( labilirıyap basarak mesineüğd       "" 

ımıSay

 edecektir. devam saymaya birim
 sonra giderildikten Sorun n.ıkarçı ndanırulolar besleme varsa ve istifleyiciden

 ıParalar n.ırıkald nedenini nıhatan durursa, nedeniyle ımesaj hata bir
 ndaırasıs lemişi ekleme Makine, z.ınıbas mesineüğd       "" inçi silmek 
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3.7 “BATCH” iğelliÖz Desteleme 
ncedenÖ

 z.ınıbas mesineüğd
      "" inçi silmek levişi Bu basarak. melereüğd salısay inçi tirmekşiğde

 ınınumaras parti inizğstediİ r.ıayarlan olarak "100" ınumaras parti olarak,
 lanıVarsay sterilmelidir)ög esindeöşk stü ğsa nıekran (Numara ilebilir.çse

 veya ilebilirçse basarak mesineüğd      "" levişi şi toplu ışayarlanm 
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4.0 Kullanım  Giderme Sorun Sorunlarını 
4.1 Sorunlardan  Kaçınma 
Makineye

 kalkışmayın:
 saymaya Faturaları seçin. önceden paraları edeceğiniz dahil 

→ Zımba  klipslerle metal veya 

→ Yırtılmış  yıkanmış veya 

→ Oldukça  lekeli 

→ Yapışkan  kaplanmış ile madde 

4.2 Sıkışma 
→ Makineyi 

 olun. emin ndanığıbulunmad gibi) bantlar (lastik nıunsurlar ıyabanc
 engelleyen birime ıalarçpar hareketli nce,ö rmadanıtışalç 

→ ımayışkıS 
 n)ö( fatura bakan

 Size kleyin.üy ekildeş belirtilen lavuzdaık bu ıparalar inçi nlemekö 
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→ maışkıS 

 n.ıkarçı
 Varsa n.ıaray malzemeleri ıyabanc gibi bantlar lastik klipsleri, tğıaK n.ıkarçı

 kalemle veya açpar apşah bir ekildeş bir dikkatli ıparalar anışyap Sisteme
 olun. emin zdanınığıkapatt makineyi inde,ğgeldi meydana 

→ niteninÜ 
 edin.

 kontrol ınığılıkıs uygun nınıvidas ayar ığınlıkal para ndakiıarkas 

→ nıParalar  olun. emin indenğtirildişyerle ruğdo huniye 

4.3 kE  nerilerÖ 
Makine

 etkilenebilir. ığılıduyarl rlerininösens UV
 tirilmemelidir.şyerle naıalt ıkaynaklar kışı unğyo kesinlikle 
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5.0 Makinelerin  Bakımı 
5.1 Hazne  Doğrulama Ayarını Plakasının 
Hazne

ekilŞ                                                                                                     2 
                                     nünöd ağsa inçi rmakıart ve evirinç

  sola inçi azaltmak ıalan n.ıayarlay uğluşbo bir uygun
  ndaıaras silindiri besleme ve hazne rerekündöd

  ınıvidas zeltmeüd tğıaK ekşgev ıkıs n.ıkatlay ıatç
  veya nıbas naıplakas hazne kadar tutana kesin açpar

  kilit manyetik gelirse, meydana tirmeşiğde yer bir
 Herhangi 2). ekilŞ (bkz. nıbak naığıolmad olup kmaçı yerinden ve nırıkald veya
 nıbas naıplakas hazne in,çi rulamakğdo ınığıayarland ekildeş ruğdo nınıPlakas

 Hazne sabitlenir. ile kilit bir manyetik ve ınoktas nmeöd iki naıarkas niteninÜ
 lar.ğsa beslenmesini ekildeş nüzgüd nıparalar inçi mısay ,ıplakas 

5.2 kuçauK  krmeündöD Dilini 
tğıaK

 r.ıdımalışkıs dil ukçkau
 indeğzmediçö sorununu besleme banknot ışyanl ıvidas ayar ığınlıkal 
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6.0 Hata  mleriÇözü ve ıMesajlar 

  

  Makinede  Saklayınız. Temiz Makinenizi Lütfen kaynaklanmaktadır. kirden ve toz %80'i hataların oluşacak 
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7.0 Özellikler 

Besleme  Sistemi Sürtünme Rulo Sistemi: 
 80 -% 25 Nem:%

 Ortamdaki °C) 04 - ° 0( F ° 410 - F ° 32 :ığıcaklıS Ortam

Hazne  para yeni 300 veya para eski 200 Kapasitesi: 

İstifleyici  para yeni 300 veya para eski 200 Kapasitesi: 
Sayılabilir  185mm x 100mm - 100mm x 50mm Boyutu: para 
Ana  Ekran Renkli TFT Ekran: 

Boyut:  190mm × 267 × 310 
  ≤75W tüketimi:

 Güç 50HZ / 10 ±% 220V Kaynağı: Güç

Net  6.2kg Ağırlık: 
Sayma  para adet 1.200 Dakikada hızı: 
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