Návod k obsluze
Přenosná počítačka EURO mincí
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Legenda k tlačítkům a prvkům
1. Obslužné pole
2. Displej
3. Tlačítko START/STOP
4. Tlačítko pro smazání „C“
5. Tlačítko pro zprávu „REPORT“
6. Tlačítko pro volbu „SET“
7. Tlačítko pro nastavení „BAT“
8. Tlačítko pro snížení počtu „-“
9. Tlačítko pro zvýšení počtu „+“
10. Nádoba na zachycení mincí
11. Trychtýř na vhazování mincí
12. Vypínač
13. Síťový kabel
14. Pojistka
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Popis funkcí
1 Obslužné pole
Obsahuje všechny informace a funkce přístroje
2 Displej
Skládá se ze sedmi míst a ukazuje počítané hodnoty
3 START/STOP
Používá se k zahájení/zastavení procesu počítání nebo ke smazání hlášení o chybě
4 Tlačítko pro smazání „C“
Slouží ke smazání zadané částky, popřípadě zobrazené částky (viz strana 4)
5 Tlačítko pro zprávu „REPORT“
Používá se k zobrazení počtu mincí od každé hodnoty mincí.
6 Tlačítko pro výběr „SET“
Slouží k předvolení počtu jednotlivých hodnot mincí.
7 Tlačítko pro nastavení „BAT“
Slouží k zadání přednastavení množstevních jednotek.
8 Tlačítko pro snížení počtu „-“
Slouží ke snížení přednastaveného množství.
9 Tlačítko pro zvýšení počtu „+“
Slouží ke zvýšení přednastaveného množství.
10 Nádoba na zachycení mincí
Zachycuje spočítané mince v roztříděné formě.
11 Trychtýř pro vhazování mincí
Zde se vhazují mince.
12 Vypínač
13 Síťový kabel
14 Pojistka
Ochrana před elektrickým proudem
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Před použitím
-

z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje uvádět přístroj do provozu ve vlhkém prostředí.

-

neumisťujte přístroj v prostředí se zvýšenou tvorbou prachu.

-

ujistěte se, že napájení proudem odpovídá 220/230V AC.

-

ujistěte se, že síťový kabel není nikde přehnutý ani poškozený.

-

ujistěte se, že počítačka je umístěna na dostatečně velké a rovné ploše.

-

používejte přístroj pouze v prostředí, kde se teplota pohybuje mezi 0C až 40C.

Používejte mimo dosah malých dětí!

Použití
Pozor: Před vhozením mincí se ujistěte, že se jedná výhradně o druh měny, která je pro
tento přístroj určena (EURO) a že v přístroji nejsou žádné cizí části a špína.
1) Zapnutí (tlačítko 13).
2) Vložení různých druhů mincí do trychtýře (11).
Poznámka: Nevhazujte do trychtýře více než 300 kusů mincí najednou (11).
3) Začátek procesu počítání.
Stiskněte tlačítko START/STOP (3).
-

Režim „Volné počítání“

V tomto režimu počítačka mincí třídí a počítá mince, které se nacházejí v trychtýři (11), a sice bez
přerušení až do doby, než jsou zpracovány všechny mince. Poté se přístroj zastaví automaticky.
V režimu „volné počítání“ se přístroj nezastaví, dokud nespočítá všechny mince a na displeji (2) se
zobrazuje celková částka všech spočítaných mincí. Stisknutím tlačíka REPORT (5) si můžete zjistit
počet kusů každého druhu mincí.
-

Režim „Předvolené počítání“

V tomto režimu dosáhnete požadovaného množství mincí zadáním počtu na displej (2)
prostřednictvím tlačítka SET (6). Pomocí tohoto tlačítka může být zvolena jakákoliv hodnota mincí
a pomocí tlačítek „+“ (8), „-“ (9) a BAT (7) může být nastaven počet kusů na jednotku. Přístroj
ukončí proces třídění a počítání, jakmile je dosaženo předvoleného množství.
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Poznámka:
Pokud jsou v režimu „předvolené počítání“ již všechny vhozené mince zpracovány, stále však není
dosaženo požadované částky, přístroj se zastaví, aniž by se zadané údaje ztratily z displeje. Poté co
jsou do přístroje vhozeny další mince a je stisknuto tlačítko START/STOP (3), pokračuje přístroj
v procesu počítání.

Údržba
Důležité: Vždy, když chcete jakýmkoliv způsobem provádět údržbu přístroje, musíte odpojit síťový
kabel.
Vnější čištění :
- Pomocí měkkého antistatického hadříku
-

Nepoužívejte žádné čistící prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.

-

Nepoužívejte příliš mokrý hadřík, abyste zabránili vniknutí tekutiny do vnitřní části
přístroje.

Občas, popřípadě když je nutné, se doporučuje odstranit zbytky nečistot z mincí z třídícího
mechanismu, aby se předešlo nahromadění nečistot ve vnitřní části přístroje.

Řešení problémů
Počítačka nejde zapnout:
- Zkontrolujte tlačítka, pojistku a kabel
Na displeji se nepřetržitě zobrazují čísla:
- Stiskněte několikrát po sobě tlačítko pro smazání C (4), než se na displeji zobrazí „000“
Počítačka má tendenci zasekávat se a blokuje se kompletně během procesu počítání:
- V třídícím mechanismu je příliš mnoho mincí. Zastavte přístroj, odpojte kabel, uvolněte tři
křížové šrouby na krytu, opatrně kryt sundejte a následně vyberte mince.
Proces třídění a počítání mincí se přeruší za těchto situací:
- Jedna z nádob na zachycení mincí (10) je plná. (naprogramováno)
-

Přenášecí kotouč na mince se zasekl kvůli nečistotám nebo cizím částem. V tomto případě
vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Uvolněte tři křížové šrouby na krytu, opatrně kryt
sundejte a následně uvolněte přenášecí kotouč.
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Pokud nějaká mince spadne do nesprávného kanálku na mince a ucpe ho, může se stát, že
následující mince nespadnou do správné nádoby. V tomto případě uvolněte prosím kanálek na
mince. (viz foto)

Technické údaje
-

napájení elektrickým proudem: 220/230V AC – 50Hz

-

spotřeba elektřiny: 45W

-

pojistka: 3,15A – 250V (5x20)

-

displej pro počítání: 4-místný (9999)

-

displej pro „Předvolené počítání“: 3-místný (999)

-

typ mincí: EURO

-

kapacita každé jednotlivé nádoby na mince: 80 až 250 kusů

-

kapacita trychtýře na vhazování mincí: 300 kusů

-

rychlost procesu počítání: 215 kusů/min

-

provozní teplota: 0C až 40C

-

stupeň vlhkosti: 30 – 80%

-

rozměry: 355 x 330 x 265 mm

-

hmotnost: 4 kg
Pozor: Pokud přístroj vykazuje problémy, které se samy nevyřeší, oznamte to prosím
technické podpoře naší firmy nebo našemu servisnímu zaměstnanci.
Produkty nesmí být bez dalšího varování podrobeny žádným změnám.
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