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Začínáme 
Blahopřejeme vám ke koupi naší počítačky mincí. Důležité! Uschovejte 

původní krabici a veškerý balicí materiál pro potřeby případného odeslání 

zařízení. Před provozováním přístroje si laskavě pečlivě přečtěte tuto 

příručku.  
 
Přístroj nespouštějte, dokud neporozumíte obsahu tohoto 
dokumentu. Pokud byste měli jakékoli dotazy, obraťte se 
laskavě na svého místního dodavatele či prodejce a požádejte je 
o radu. 
 

POZOR NA TYTO BODY! 
Instalace 

 Přístroj nepřeklápějte ani jej nevystavujte silným nárazům. 

 Pro instalaci zařízení si vyberte rovné místo, které není vystaveno vibracím, protože 

existuje riziko, že silné chvění přístroj převrátí. 

 Vyvarujte se instalaci v místě o vysoké vlhkosti či tam, kde by na zařízení mohla kapat 

voda.  

 Přístroj používejte tam, kde je poblíž k dispozici elektrická zásuvka a kde lze snadno 
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vytáhnout zástrčku. 

 Zařízení vám nesmí upadnout. Pád přístroje může způsobit jeho selhání a znamená 

také nebezpečí požáru a dalších škod.  

 

Zdroj 

 POUŽÍVEJTE PŘÍVODNÍ KABEL PŘIPOJENÝ K HLAVNÍ JEDNOTCE. 

 PŘÍSTROJ BY MĚL BÝT PŘIPOJEN POUZE DO ŘÁDNĚ UZEMNĚNÉ 

ZÁSUVKY SE SPRÁVNÝM NAPĚTÍM.  

 POKUD JE PŘÍPADNĚ POTŘEBA SEJMOUT KRYT PŘÍSTROJE NEBO 

KDYŽ SE ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVÁ, LASKAVĚ JEJ VYPNĚTE A 

VYTÁHNĚTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE SÍTĚ. 

 PŘED VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY ZE SÍTĚ SE UJISTĚTE, ŽE MÁTE SUCHÉ 

RUCE. 

 

Instalace poblíž hořlavin je zakázána. 

 NEINSTALUJTE PŘÍSTROJ TAM, KDE BY BYL VYSTAVEN 

MASTNÉMU SMOGU A VÝPARŮM, NAPŘÍKLAD POBLÍŽ 

KUCHYŇSKÉHO PULTU A ZVLHČOVAČE. TO BY MOHLO ZPŮSOBIT 

POŽÁR NEBO ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM. 

 
Úvod 
Počítačka mincí se používá hlavně k počítání a třídění mincí (žetonů) v bankách, 

maloobchodu, zábavních parcích a v telefonních automatech. Pomocí dodávaného 

příslušenství můžete spočtené mince snadno zabalit do standardních papírových ruliček 

či pytlů na mince. Díky dvěma nezávislým ovladačům upravujícím průměr a tloušťku 

mince je přístroj univerzální. Tato počítačka je ideálním řešením umožňujícím rychlé, 

přesné a spolehlivé počítání mincí. 

 

Model:  

Přenosné zařízení s držadlem, které se snadněji používá díky průkopnickému a 

elegantnímu designu, jenž zapůsobí na zákazníka. Tato počítačka mincí se používá 

hlavně k třídění a počítání mincí či žetonů v různých provozech. Může počítat 

průběžně, nebo odpočítávat předem nastavený počet mincí. Odlišné druhy mincí lze 

sčítat a ukládat odděleně. 
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Schéma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 
 
rychlost počítání 

obsah vstupního zásobníku 

rozměry počitatelných mincí 

tloušťka  

průměr 

nejvyšší hodnota na displeji 

režim počítání 

 

spotřeba energie 

požadavky na zdroj energie 

rozměry 

provozní teplota 

hmotnost 

nejvýše 2500 mincí/min 

1500 mincí 

 

1,0-3,4 mm 

14-34 mm 

1-9999 

průběžné počítání 

odpočítávání 

60 W 

AC110/220V, 50/60Hz 

14,2(d)×9,4(š)×7,3(v) 

0-40°C 

8,0 kg/17,6 liber 
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 Specifikace se může změnit bez předchozího upozornění. 

 
Ovládací panel 

 
Funkce tlačítek 

tlačítko funkce 

START/STOP Zahájí nebo ukončí počítání. 

COUNT/BATCH 

Dvě funkce: 

1. v režimu běžného počítání zobrazí obsah pytle či 

ruličky, 

2. nastaví dávkový režim. 

ADD/STORE 
Zobrazí celkové množství spočtených mincí 

uložené v paměti.  

CLEAR Vymaže displej. 

+1 Nastaví velikost dávky (od 0 do 9). 

+10 Nastaví velikost dávky (od 1× do 9×). 

+100 Nastaví velikost dávky (od 1×× do 9××). 

+1000 Nastaví velikost dávky (od 1××× do 9×××). 

RD 
Po stisknutí tlačítka RD se na displeji zobrazí 

celkové množství mincí spočtené od zapnutí 

přístroje. 
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Provozní pokyny 

 

Režim běžného počítání 

(1) Přístroj zapnete přepínačem na zadní straně, displej se rozsvítí. 

(2) Pomocí tlačítka COUNT/BATCH zvolíte režim běžného počítání (na tlačítku 

COUNT/BATCH se rozsvítí kontrolka). 

(3) Zvolte vhodné nastavení průměru a tloušťky mincí, které mají být spočítány. 

   Pomocí otočného regulátoru (tovární nastavení) vyberte vhodné nastavení tloušťky 

mincí. Tloušťka se nastavuje na hodnotu odpovídající největší tloušťce mince či 

žetonu, které se třídí. 

   Otočným regulátorem průměru zvolte správný průměr mincí. Průměr se nastavuje na 

hodnotu odpovídající největšímu průměru mince či žetonu, které se třídí. 

(4) Postupem podle kroků 3 a 4 počítejte a třiďte mince od největšího až po nejmenší 

průměr. Mince o největším průměru vycházejí ven výstupním skluzem, zatímco mince o 

odlišném průměru vycházejí ven výstupem pro odmítnuté mince na boku přístroje. 

(5) Stiskněte tlačítko START/STOP. Zařízení se spustí a začne počítat mince. Na displeji se 

bude průběžně zobrazovat množství odpočítaných mincí. 

(6) Pár sekund poté, co zaznamená poslední minci, se přístroj automaticky zastaví. Chcete-

li jej zastavit ručně, stiskněte tlačítko START/STOP. 

 

(5) Postupem podle kroků (3), (4) a (5) počítejte a třiďte mince od největšího až po 

nejmenší průměr Mince o největším průměru vycházejí ven výstupním skluzem, zatímco 

mince o odlišném průměru vycházejí ven výstupem pro odmítnuté mince na boku přístroje. 

 
Do vstupního zásobníku nevkládejte příliš mnoho mincí. Pokud do něj umístíte příliš 

mnoho mincí, mohou z něj vypadnout, protože zásobník se otáčí a na mince působí 

také mísicí lišta. 
Doporučení: 2000 deseticentů, 900 pěticentů, 300 čtvrťáků atd., abyste dosáhli 

účinného počítání a třídění. 
 

 
Počítání a dávkování  
(1) Opětovným stisknutím tlačítka Count/BATCH přepnete zařízení do dávkovacího režimu 

počítání. (Světelná kontrolka na tlačítku COUNT/BATCH je vypnutá, na displeji je 

zobrazeno písmeno D). 
 
(2) Uživatel může v případě potřeby nastavit velikost dávky (1-9999). Velikost dávky se 

zobrazí na horním dávkovacím displeji. 

(3) Stisknutím tlačítka START/STOP spustíte počítání a zároveň se rozsvítí kontrolka nad 

tímto tlačítkem. Po dosažení zvolené velikosti dávky se přístroj automaticky zastaví, na 

displeji bude blikat písmeno P a kontrolka nad tlačítkem START/STOP zhasne. Opětovným 

stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte počítání další dávky. 
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(4) Pokud není odpočítávání poslední dávky hotovo, přihoďte mince do vstupního 

zásobníku a stiskněte tlačítko START/STOP. Počet těchto mincí se přičte k údaji 

uvedenému na displeji a zařízení se následně zastaví.  

(5) Současným stisknutím tlačítek CLEAR a +1 velikost dávky vymažete. 

Přičítání 

Stiskněte tlačítko ADD/STORE, rozsvítí se kontrolka ADD/MEM a přístroj začne mince 

přičítat. Zařízení má paměť. Pokud svítí kontrolka ADD/STORE a stisknete tlačítko RD, na 

displeji se zobrazí poslední zjištěný počet mincí. Jestliže stisknete tlačítko RD, když 

kontrolka ADD/STORE nesvítí, na displeji se zobrazí celkový počet mincí určený od 

okamžiku zapnutí přístroje. 

Pořadí počítání směsi mincí 

V případě počítání smíšených mincí je potřeba napřed spočítat mince o největším průměru. 

(Nastavte tedy otočné regulátory určující průměr a tloušťku mincí podle mincí o největším 

průměru.) Menší mince se nahromadí v pytli na odmítnuté mince. Potom obdobně 

spočítejte odmítnuté mince. Tento postup opakujte, dokud nejsou spočteny všechny mince. 

 

 
 
Specifikace amerických mincí: 
 

[Jak nainstalovat sběrný pytel na mince] 
 

 

Jde o postup, jak při počítání velkého 

množství mincí zachytit spočítané mince do 

pytle. Pytel se na kónickou trubici upevní 

pomocí kónického kroužku nalézajícího se 

na držáku ruličky na mince. 

 Zvedněte kónický kroužek. 

 Přiložte pytel ke kónické trubici. 

 Stáhněte kroužek opět dolů a zajistěte tak pytel, aby se neuvolnil. 

 
 
 
 
 
 
 

Výstraha! 

Pokud by se pytel pod tíhou mincí z kónického kroužku vyvlékl a spadl, vzniká 

nebezpečí úrazu a proto jej připevněte bezpečně. Používejte patřičné pytle, které tíhu 

mincí dokážou unést. 



7 
 

 

 

 
 
 
 
 
 Přístroj nerozebírejte, ani do něj nesahejte rukama. Nikdy do zařízení nevkládejte 

žádné předměty, zvláště kovové objekty. Mohlo by dojít k nepředvídaným nehodám. 
 Pokud zaznamenáte neobvyklé chování přístroje, například když se do něj dostane 

nějaké cizí těleso, či shoří pojistka, nebo pokud by došlo k nějaké nehodě, například 

když by došlo k zatopení přístroje vodou, rozhodně se obraťte na svého místního 

distributora či prodejce. 

 Pokud odstraňujete uvízlé mince ručně, ujistěte se, že je zařízení vypnuto. Pokud 

dojde k zachycení prstů pásem či otočnou destičkou, může to být nebezpečné. 
 Nesahejte za provozu do vstupního zásobníku. Přístroj by mohl zachytit vaše prsty a 

poranit vás. 
Mechanické seřízení 
1. Nastavte příslušný otočný 

regulátor podle tloušťky mince. 

2. Nastavte příslušný otočný 

regulátor podle průměru 

mince. 

3. Nastavte šrouby A a B tak, 

abyste mezeru mezi 

podávací kladkou a unášecí 

destičkou zúžili tak, aby 

byla o 0,5 mm menší než 

nejtenčí mince. 

  

 

 
 

Údržba 
 Po dokončení počítání a před čištěním přístroje vypněte hlavní vypínač. 

 V pravidelných intervalech čistěte dráhu pro mince, aby byl zajištěn vysoký početní 

výkon. Zvedněte podávací pás a zatáhněte za páčku, která uvolní příslušnou krytku, 

takto získáte přístup k dráze pro mince. Viz následující obrázek. 
 Pravidelně čistěte štětečkem pracovní povrch 

počítacího čidla, které se nachází vpravo pod 

větším výstupním podávacím válcem. 

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 
Demontáž, úpravy, mimořádné situace, vniknutí cizích objektů. 
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Čištění prachu uvnitř 

Toto zařízení má poměrně hodně součástek a jeho konstrukce je dost složitá. Protože 

jde o výrobek spojující do jediného účelného celku fotoelektrickou techniku, měli 

byste z něj pravidelně odstraňovat prach a čistit jej.                                       

Jednotlivé kroky: 

a. Celé zařízení rozeberte podle příslušného demontážního postupu a rozložte jej 

na podstavec, spodní část, levý kryt, pravý kryt a horní kryt. 

b. Pomocí vysavače odstraňte prach ze spodní části a vnitřní dutiny přístroje. 

Potom jej měkkým hadříkem navlhčeným čistým etylalkoholem jemně vytřete. 

c. Pomocí vysavače odstraňte prach z desky s elektronikou a unášecích součástek 

v pravé části zařízení a měkkým hadříkem navlhčeným čistým etylalkoholem 

jemně vytřete povrch jednotlivých součástek a modulů. 

d. Po odstranění prachu pečlivě připevněte levý, pravý a horní kryt a spodní část 

zařízení. Pokud je v místě, kde do sebe zapadá ozubené kolečko a pastorek, 

nedostatek maziva, měli byste na ně nanést velmi tenkou vrstvu lubrikační 

vazelíny. 

Zevní čištění: 

Při čištění přístroje zvenku dodržujte následující pokyny: Používejte suchý měkký 

hadřík. Rozhodně nepoužívejte chemické prachovky, čisticí prostředky ani vodu a 

tekutiny, jako je benzen, ředidla a insekticidy, neodstraňujte nečistoty pomocí 

celofánové lepicí pásky – to vše může způsobit kvalitativní změnu či poškození 

nátěru zařízení. 

Likvidace 

V případě, že se chcete přístroje zbavit, zlikvidujte jej jako průmyslový odpad. 

 
Odstraňování potíží 
 
Problém č. 1: Mince v přístroji váznou a nevycházejí plynule. 

 Otočným regulátorem určujícím průměr mince lehce zvyšte 

nastavenou hodnotu. Pokud je zvolená hodnota příliš velká nebo 

není určena správně, zvýší se počet odmítnutých mincí a může 

docházet k chybnému počítání. 

Problém č. 2: Mince obíhají uvnitř přístroje a nevycházejí ven. 
 Nastavte otočný regulátor určující tloušťku mincí na vyšší hodnotu. 

Pokud ji však nastavíte příliš vysoko, mohou se dvě mince překrýt a 

může tak dojít k jejich uvíznutí. 

Problém č. 3: Po zapnutí přístroje se nezobrazí nápis 0….. 
 Zkontrolujte, zda napětí uvedené na motoru zařízení odpovídá údaji 

o místní elektrické síti. 

 Vypněte hlavní vypínač, otevřete skříňku s pojistkou pod síťovou 

zdířkou a zkontrolujte pojistku. Pokud je pojistka spálená, nahraďte 
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ji novou pojistkou s podobnou specifikací. Pokud je pojistka v 

pořádku, nasaďte ji zpět na původní místo. 

 Zavolejte svému místnímu distributorovi nebo opatrně sejměte levý 

kryt a zkontrolujte pojistku na desce napájecího zdroje. Pokud je 

přepálená, nahraďte ji novou pojistkou s podobnou specifikací a 

potom opět upevněte držák pojistky. 

Pozor: Během údržby musí být odpojen přívod elektrické energie, protože na 

desce napájecího zdroje je vysoké síťové napětí.  

Před údržbou laskavě zkontrolujte, zda napětí na přístroji odpovídá 

napětí v místní elektrické síti. 

Problém č. 4: Po zapnutí přístroje se rozsvítí displej, ale motor nepracuje. 

 Odmontujte spodní část a zkontrolujte, zda není volný konektor 

mezi hlavním vypínačem a motorem a zda není přerušený 

propojovací kabel. Pokud uvolněné jsou, pevně je zapojte.  

 Zkontrolujte, zda kondenzátor startéru ve spodní části motoru není 

proražený či odpojený. 

 Pokud problémy přetrvají, obraťte se na distributora, který vám 

poskytne technickou podporu.Problém č. 5: Zobrazené údaje 

neodpovídají skutečnosti.  

 Spojte se se svým distributorem či prodejcem, nebo postupujte 

přesně podle níže uvedených kroků. 

 Sejměte levý kryt a zkontrolujte, zda není uvolněný konektor mezi 

fotoelektrickým čítačem a deskou mikroprocesoru. Pokud uvolněný 

je, pevně jej zapojte. Zkontrolujte, zda ve zdířce nejsou nějaké 

nečistoty a případně je odstraňte. 

Problém č. 6: Po zapnutí zařízení se rozsvítí displej, ale ve znacích chybí některé 

segmenty.  

 Spojte se se svým distributorem či prodejcem a požádejte o 

technickou podporu při výměně desky mikroprocesoru. 

Problém č. 7: Po vypnutí přístroje se na displeji zobrazí chybové hlášení. 

Chybové hlášení               Příčina a postup 
Eb0 Test uvíznutí mincí; stisknutím tlačítka CLEAR vymažte nápis 

Eb0 a potom spusťte přístroj znovu. Pokud se přístroj přesto 

nespustí, podívejte se laskavě na řešení tohoto problému. 

Ec0 

 
Čidlem projde ve vypnutém stavu jakákoli mince; stisknutím 

tlačítka CLEAR laskavě vymažte nápis Ec0 a potom spusťte 

přístroj znovu. 
E04 

 

Test bezpečnostního vypínače na krytu. 

Sepněte bezpečnostní vypínač a spusťte přístroj znovu. 
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Omezená záruka 

Blahopřejeme vám ke koupi naší počítačky mincí. Výrobce poskytuje na tuto jednotku po 

dobu 2 let od data nákupu záruku na poruchy v důsledku vadného zpracování či materiálu. 

Tato záruka nepokrývá běžné opotřebení součástek ani poškození plynoucí z jakékoli z 

následujících příčin: nedbalé či chybné užití výrobku, nesprávné napětí či proud, použití 

v rozporu s provozními pokyny, nebo demontáž, oprava či úprava výrobku jakoukoli jinou 

osobou než autorizovaným servisním centrem. 

Součástky budou v rámci této záruky opraveny či vyměněny pouze tehdy, pokud bude 

přiměřeně doloženo, že datum reklamace spadá do záručního období a že byly dodrženy 

reklamační směrnice. Chcete-li na tuto počítačku mincí uplatnit záruku, můžete se spojit se 

svým distributorem či prodejcem. 


