
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tisk stavu všech uzavřených pokladen najednou 
V tomto případě nepotřebujete zadávat identifikační kód pokladny. 

Kdyţ vás nápis na displeji vyzve k zadání identifikačního kódu pokladny, stiskněte a podrţte 

tlačítko   . 

Po spuštění tisku toto tlačítko podrţte ještě přibliţně další 3 sekundy; poté jej můţete 

uvolnit. 

Za kaţdou spočtenou pokladnu bude nyní odděleně vytištěn součet. 

 
ODESLÁNÍ VÝSLEDKŮ SOUČTŮ NA POČÍTAČ 
Přejete-li si odeslat výsledky součtů na počítač kvůli automatickému sladění, podívejte se 

laskavě do dokumentu "MultiCount – Integrované připojení a uživatelská příručka", který je 
k dispozici na adresewww.volumatic.com nebo zavolejte na číslo 02476 684217. 

MultiCount 
Rychlý referenční 

průvodce   
Máte v ruce rychlého průvodce, který vám pomůţe začít pracovat.  Pokud 
potřebujete další pokyny, podívejte se laskavě do dokumentu "MultiCount – 
provozní pokyny", který je k dispozici na adrese www.volumatic.com nebo 
zavolejte na číslo 02476 684217. 
 

Montáţ 
Váš přístroj MultiCount  je dodáván ve čtyřech částech: 

- hlavní jednotka - miska  

- nabíječka  - kalíšek FlexiCup 
 

Nasaďte misku 

 

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 
1. "Vraťte předmět zpět nebo stiskněte nulu" znamená, ţe něco  bylo odstraněno   z 

misku je třeba vrátit zpět, nebo "vynulovat" dříve, neţ můţe proběhnout váţení. 

 
Stisknutím tlačítka chybu vymaţete. 

 

 
Zapojte 

nabíječku 

Zelená 
kontrolka 

znamená, ţe 
MultiCount se 

nabíjí. 

 
POZOR 
1. NEVHAZUJTE na misku těţké předměty. Nejvyšší hmotnost 1 kg. 

2. NEPOUŢÍVEJTE přístroj MultiCount v přímém průvanu ani na nerovném 

povrchu. 

2. Pouţívejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. 

3. Nejvyšší provozní teplota je 30 stupňů Celsia. 

 

Před pouţitím v přenosném reţimu MultiCount nejprve 12 hodin nabíjejte. 

Jestliţe hodláte pouţít přístroj s USB připojením, podívejte se laskavě do 

dokumentu "MultiCount – Integrované připojení a uživatelská příručka" na 

adrese www.volumatic.com 

OVLÁDÁNÍ 
4.        Ujistěte se, ţe všechny nádoby a balení pouţívané k váţení byly 

zkalibrovány a jsou pravidelně kalibrovány znovu. Viz přiloţený dokument 

"MultiCount – příručka kalibrace". 

5. Před zapnutím přístroje se vţdy ujistěte, ţe miska je prázdná. 
 

 
 

Navštivte stránky www.volumatic.com, kde si prohlédnete a vytisknete 

dokument "MultiCount – provozní pokyny", v němţ naleznete podrobnější pokyny 
popisující, jak váš přístroj MultiCount pouţívat. 

 
Popřípadě se s námi laskavě spojte na telefonu 024 7668 4217, kde si 

můţete vyţádat kopie. 
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OVLÁDÁNÍ 

 
TLAČÍTKO 

ČÍSLO 
POPIS TLAČÍTKA FUNKCE TLAČÍTKA 

1 
TLAČÍTKO 

POUKÁZKY/ŢETONY 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat poukázky nebo ţetony.  

Pozor prosím: dříve, neţ lze tuto funkci pouţít, je třeba jednotlivé poloţky 

zkalibrovat. Viz dokument MultiCount™ – příručka konfigurace, který je k 

dispozici na adrese www.volumatic.com 

2 
TLAČÍTKO BALENÉ 

BANKOVKY 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat bankovky spojené páskou, 

návlekem, nebo speciálním obalem. 

3 
TLAČÍTKO VOLNÉ 

BANKOVKY 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat volné bankovky. 

4 
TLAČÍTKO VOLNÉ 

MINCE 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat volné mince a přepínat 

mezi pokladním kalíškem a kalíškem FlexiCup. 

5 
TLAČÍTKO BALENÉ 

MINCE 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci počítat sáčky či ruličky mincí. 

6 
TLAČÍTKO 

RUČNÍHO ZADÁNÍ 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci zadat nehotovostní poloţky, jako 

jsou například šeky, Visa, Mastercard atd. 

7 TLAČÍTKO SOUČET 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci prohlíţet, kontrolovat a tisknout 

součty pokladen. 

8 
TLAČÍTKO 

CELKOVÝ SOUČET 

Po stisknutí tohoto tlačítka budete moci prohlíţet, kontrolovat a tisknout 

9 
TLAČÍTKO 
TISKÁRNA 

Toto tlačítko pouţívejte spolu s tlačítkem Součet a Celkový součet 

10 
TLAČÍTKO 

PROCHÁZET 

Toto tlačítko se pouţívá k procházení denominacemi bankovek či mincí 

nahoru nebo dolů; k nastavení ručního zadávání hotovosti a nastavení 

kupónů a ţetonů. 

11 
NUMERICKÁ 
KLÁVESNICE 

Numerická klávesnice se pouţívá k zadávání identifikačního kódu uţivatele 

či pokladny a k ručnímu zadávání hotovostních částek. Tlačítko DEL se 

vynulování nesprávně zadané hodnoty. 

12 TLAČÍTKO ZAP/VYP 

Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj MultiCount zapíná a vypíná a maţou 

se jím hlášení "Chyba/nula". 

13 
TLAČÍTKO 
NASTAVIT 

Viz dokument MultiCount – příručka konfigurace, který je k dispozici na 

adrese www.volumatic.com 

14 

TLAČÍTKO VOLBY 
POKLADNÍ 

HOTOVOSTI 

Po stisknutí tohoto tlačítka si vybíráte jednu ze čtyř pevně nastavených 

hodnot pokladní hotovosti (£50, £75, £100 nebo £150), případně moţnost 

proměnné pokladní hotovosti. 

15 

TLAČÍTKO 
AUTOMATICKÉHO 

REŢIMU 

Stisknutím tohoto tlačítka se mění reţim počítání. 

16 TLAČÍTKO KONEC 

Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte počítání pokladny a přesunete se na 

další pokladnu. 
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CELKOVÝ SOUČET 
MultiCount bude automaticky udrţovat celkový součet všech spočítaných pokladen. 

Stiskněte a uvolněte tlačítko  , čímţ vyvoláte celkový součet za všechny 

pokladny. Opakovaným stisknutím tlačítka   můţete dále procházet celkové 
součty za kaţdou spočítanou hotovostní poloţku, tj. za mince, bankovky atd. 
Chcete-li si prohlédnout celkové součty za jednotlivé denominace či poloţky, uvolněte 

tlačítko  na poţadované volbě a potom pomocí tlačítka SCROLL procházejte 

součty jednotlivých poloţek. 

 
VÝMAZ SOUČTU VŠECH UZAVŘENÝCH POKLADEN NAJEDNOU 

Stiskněte a uvolněte tlačítko  , čímţ vyvoláte celkový součet za všechny 
pokladny. 

Nyní dvakrát stiskněte tlačítko  . Tím vymaţete celkový součet a vymaţete i 
součty jednotlivých pokladen. 

 

MultiCount vás nyní vyzve, abyste zadali nový identifikační kód uţivatele. 

 
TISK 
Pokud je připojena tiskárna, můţete vytisknout součty za kaţdou jednotlivou pokladnu 
a celkový součet za všechny pokladny dohromady. 

 

Tisk součtu konkrétní pokladny 
Zadejte identifikační kód pokladny, za niţ si přejete vytisknout součet. 

 

Stiskněte jednou tlačítko a potom tlačítko            . 
Nyní bude vytištěn součet za pokladnu se zadaným identifikačním kódem. 

 

Tisk stavu všech uzavřených pokladen po jedné 
V tomto případě nepotřebujete zadávat identifikační kód pokladny. 
 
Kdyţ vás displej vyzve k zadání identifikačního kódu pokladny, stiskněte a uvolněte 

tlačítko  . Nyní bude vytištěn součet za první spočítanou pokladnu. Odeberte 
výtisk z tiskárny. 

Nyní opět stiskněte a uvolněte tlačítko  . Nyní bude vytištěn součet za další 
spočítanou pokladnu. 
 
Postupujte stejně jako výše, dokud nebudou vytištěny součty všech pokladen. 
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UKONČENÍ POČÍTÁNÍ POKLADNY 
 

Aţ dokončíte počítání obsahu pokladny, stiskněte tlačítko  . 
 

MultiCount nyní uloţí veškeré údaje o součtu za tuto pokladnu a potom vás vyzve k zadání 
nového identifikačního kódu pokladny. 

 

Nyní můţete pokračovat v počítání další pokladny. 

 
VYVOLÁNÍ SOUČTU POKLADNY 

Aţ budete vyzváni k zadání identifikačního kódu pokladny, buď pouţijte tlačítko    a 
prohlédněte si identifikační kódy všech pokladen nebo prostě zadejte identifikační kód 
pokladny, u níţ si přejete vyvolat informace o součtu. 

 

MultiCount uchová uloţené součty pokladen, dokud se nerozhodnete je vymazat. 

 
VYMAZÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU POKLADNY 
Ujistěte se, ţe součet u pokladny s identifikačním kódem, jenţ chcete smazat, je nula (0) – viz 
oddíl nazvaný "Vymazání součtů jednotlivých pokladen" na straně 10. 

Aţ budete vyzváni k zadání identifikačního kódu pokladny, pouţijte tlačítko      a 
najděte příslušný identifikační kód, který chcete vymazat.  Aţ bude kód zobrazen na 

displeji, stiskněte dvakrát tlačítko  . 
 

SOUČTY 

Kdyţ během přepočítávání pokladny stisknete a uvolníte tlačítko      , vyvoláte součet 
dané pokladny. 

Opakovaným stisknutím tlačítka    můţete dále procházet dílčí součty za kaţdou 
spočítanou hotovostní poloţku, tj. za mince, bankovky atd. 
Pokud si chcete prohlédnout součty za jednotlivé denominace či poloţky, 
 
 
pusťte tlačítko   na poţadované volbě a potom pomocí tlačítka 
procházejte počty jednotlivých poloţek. 

 
VYMAZÁNÍ SOUČTU JEDNOTLIVÝCH POKLADEN 
Chcete-li vymazat součet pokladny s konkrétním identifikačním kódem, zadejte tento kód a 

potom jednou stiskněte a uvolněte tlačítko  . 

Dále stiskněte dvakrát tlačítko  . Tím vymaţete součet u zvolené pokladny a 
MultiCount vás nyní vyzve, abyste zadali nový identifikační kód pokladny. 
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K ČEMU MOHU MULTICOUNT POUŢÍVAT? 
MultiCount lze pouţívat k počítání hotovosti v rámci všech vašich procesů včetně: 

- počítání obsahu aţ 50 nezávislých pokladních zásuvek 
- přípravě pokladní hotovosti 
- počítání ručně zadávaných částek, jako jsou například Visa, Maestro a šeky 

- vytváření seznamu šeků 

- počítání kupónů nebo ţetonů 
- přípravě peněz pro bankovní účely 
- kontrole balených mincí a bankovek 

 
Na přístroji MultiCount můţete spočítat obsah aţ 50 pokladen a tuto informaci uloţit aţ do 
doby, kdy se vám bude hodit součet uzavřít. To vám umoţňuje zvolit si pokladní hotovost 
pro kaţdou pokladnu, přičítat celý den ke stavu pokladny různé částky a potom na prodejním 
místě spočítat obsah pokladny a zároveň uchovat tyto informace aţ do okamţiku, kdy jste 
připraveni stav pokladen uzavřít nebo stáhnout tyto údaje do počítače. 

 
ZAPNUTÍ 
 

Stiskněte a uvolněte tlačítko   . 

Před zapnutím přístroje se ujistěte, ţe miska je prázdná. 

 
KALIBRACE 
Kalíšek FlexiCup dodávaný s vaším přístrojem  je předem zkalibrovaný. 

 
Po prvním zapnutí vás MultiCount upozorní, ţe "POKLADNÍ KALÍŠEK NENÍ ZKALIBROVANÝ". 

 
Na numerické klávesnici stiskněte tlačítko 1 a zvolte moţnost ZKALIBROVAT NYNÍ. Po 

vyzvání "VLOŢTE NA MISKU 1 POKLADNÍ KALÍŠEK" – ujistěte se, ţe kalíšek je prázdný. 
 

Po vyzvání "VYJMĚTE PŘEDMĚTY Z MISKY". 
 

Pokud pokladní kalíšky nepouţíváte, zkalibrujte místo nich kalíšek FlexiCup. Pokud chcete 
počítat volné mince pomocí kalíšku FlexiCup, jednoduše je naberte do kalíšku a vloţte je na 

misku, aţ se na displeji objeví nápis Pokladní kalíšek. 
 

Budete také muset zkalibrovat všechny druhy balení, které se mají pouţívat, aby byla 
zajištěna přesnost počítání mincí v ruličkách či sáčcích nebo bankovek spojených 
páskou, návlekem či speciálním obalem. Viz přiloţený dokument "MultiCount – příručka 

kalibrace", kde naleznete pokyny, jak to udělat. 

 
Ke kalibraci balení budete potřebovat čtyři (4) skutečné vzorky všech druhů balení, tj. x4 
prázdných pásků. 
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IDENTIFIKAČNÍ KÓD UŢIVATELE 
MultiCount vás po prvním zapnutí vyzve, abyste zadali NOVÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD 
UŢIVATELE. Aţ po vás přístroj bude poţadovat nový identifikační kód uţivatele, zadejte 
příslušné číslo pomocí numerické klávesnice 

(aţ 17 číslic) a stiskněte tlačítko  , jímţ volbu potvrdíte. 
 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD POKLADNY 
Aţ po vás přístroj bude poţadovat identifikační kód pokladny, zadejte příslušné číslo 
pomocí numerické klávesnice 

(aţ 4 číslice) a stiskněte tlačítko  , jímţ volbu potvrdíte. 

 
VOLBA POKLADNÍ HOTOVOSTI 
Dříve neţ začnete přepočítávat obsah pokladní zásuvky, můţete si vybrat ze čtyř (4) pevně 
daných částek nebo můţete zvolit funkci proměnné pokladní hotovosti. 

 

Opakovaným stisknutím a uvolněním tlačítka   budete procházet dostupné 
moţnosti. 

 
Chcete-li zvolit danou moţnost, pusťte jednoduše toto tlačítko na poţadované volbě.  Pokud 
jste si zvolili pokladní hotovost, zobrazí se v pravé spodní části displeje písmeno "F". 

 
Jestliţe jste zvolili pevně danou výši pokladní hotovosti, pokračujte dále v počítání pokladní 
zásuvky jako obvykle. Aţ přístroj dosáhne této pevně dané částky, pípne; na displeji se na 
okamţik zobrazí nápis "*** POKLADNÍ HOTOVOST PŘEKROČENA ***" a údaj zobrazený 
nyní v pravém horním rohu bude znamenat spočítanou částku mínus nastavenou pokladní 
hotovost. 
Pokud jste zvolili proměnnou pokladní hotovost, pokračujte v přepočítávání pokladní 
zásuvky, dokud nedosáhnete poţadované výše hotovosti, a potom ji potvrdíte dvojím 

stisknutím tlačítka  . Údaj uvedený teď v pravé horní části displeje bude 0,00 
£. 

 
Pokud přístroj pouţíváte spolu s tiskárnou Thermal Printer, bude na výtisku oddělena výše 
pokladní hotovosti od celkového součtu pokladny. 

 
POČÍTÁNÍ VOLNÝCH MINCÍ 
MultiCount automaticky začne na nejniţší denominaci mince a očekává, ţe je vloţíte do 
pokladního kalíšku. Chcete-li přepnout mezi počítáním volných mincí v kalíšku FlexiCup a v 

pokladním kalíšku, stiskněte jednoduše tlačítko  . 
Pokud jste kalíšek FlexiCup zkalibrovali podle doporučení v návodu jako pokladní kalíšek, 
pouţijte prostě kalíšek FlexiCup, aţ se na displeji objeví nápis pokladní kalíšek. 
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SEZNAMY ŠEKŮ (konfigurovatelná moţnost) 
Můţete přidat aţ 1.500 šekových částek mezi 50 pokladen. 

 
V průběhu přepočítávání pokladny si můţete prohlédnout seznam šekových částek. 

Stisknutím tlačítka  si vyberete moţnost šek a potom stisknutím a uvolněním 

tlačítka se šipkou nahoru   budete procházet šekové částky. 

Chcete-li nějakou šekovou částku vymazat, posuňte se na ni a potom stiskněte tlačítko . 
 

MultiCount zajišťuje plné sledování šekových částek pro potřeby auditu, takţe pokud nějakou 
jednotlivou šekovou částku vymaţeme, daný šek bude stále uveden v seznamu šeků u dané 
pokladny a to s nulovou hodnotou. 

 
Tisk seznamu šeků 
Chcete-li vytisknout seznam šeků pro konkrétní pokladnu, musí být zapnut tisk po 
jednotlivých poloţkách, aby byly vytištěny všechny zadané částky. Podrobné informace o 
tom, jak tisk po jednotlivých poloţkách zapnout, naleznete v dokumentu "MultiCount – 
příručka konfigurace", jenţ se nachází na internetových stránkách www.volumatic.com. 

 
Chcete-li vytisknout seznam šeků za všechny šekové částky zadané na všech 

pokladnách, stiskněte jednoduše tlačítko  a potom tlačítko   . 
MultiCount nyní vytiskne celkový součet za všechny pokladny a na displeji se potom objeví 
nápis "SEZNAM ŠEKŮ – POUŢIJTE TLAČÍTKO TISK". 

Pokud chcete úplný seznam šeků, stiskněte prostě znovu tlačítko   . 
 

MultiCount nyní vytiskne seznam veškerých šekových částek zadaných na všech 

pokladnách a zobrazí celkový součet za všechny šeky. 

 
POČÍTÁNÍ POUKÁZEK NEBO ŢETONŮ 
Pokud byste chtěli počítat poukázky nebo ţetony, podívejte se laskavě do dokumentu 
"MultiCount – příručka konfigurace", jenţ se nachází na internetových stránkách 
www.volumatic.com, nebo zavolejte na číslo 02476 684217 a vyţádejte si kopii. 

 
Tato příručka vám poskytne veškeré informace o tom, jak zpřístupnit a zkalibrovat poloţky, 
které si přejete počítat. 
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POČÍTÁNÍ VÍCE BALENÍ MINCÍ 
MultiCount vám umoţní pokládat na misku plná balení mincí jedno po druhém. 

 
Chcete-li tuto funkci pouţívat, stiskněte tlačítko                 a přesvědčte se, 

 

ţe na displeji je napsáno: #1  xx,xx £ 
MINCE SÁČEK > 

 
Poloţte dále na misku první balení mincí. 

 
Za předpokladu ţe balení je úplné, se v levém horním rohu displeje objeví hodnota mincí na 
misce a přístroj tuto hodnotu automaticky přičte k průběţnému součtu v pravé části displeje. 

 

Poloţte na misku další balení mincí. MultiCount automaticky aktualizuje hodnotu mincí na 

misce zobrazenou v levém horním rohu displeje a tuto hodnotu také automaticky přičte k 
průběţnému součtu v pravé části displeje. 

 

Odstraňování problémů 

Pokud se na displeji objeví nápis "NEPLATNÉ BALENÍ – ODEBRAT", není poslední balení 
vloţené na misku úplné a mělo by být odebráno a zkontrolováno samostatně. 
 

Pokud se na displeji objeví nápis "PŘÍLIŠ MNOHO MINCÍ: ODEBRAT", bylo překročeno 

nejvyšší zatíţení misky (nejvíce 1 kg), takţe byste měli z misky odebrat poslední vloţené 
balení mincí. 
 

Pokud se na displeji objeví nápis "ODEBRAT VŠE", odeberte z misky všechna balení a 
zkontrolujte výsledky počítání. Následně budete muset znovu přepočítat veškerá balení, která 
spočítána nebyla. 

 

POČÍTÁNÍ VOLNÝCH BANKOVEK 
 

 VOLNÉ BANKOVKY  
 

NEMÍCHEJTE DOHROMADY ODLIŠNÉ DENOMINACE BANKOVEK. 

 
Stiskněte tlačítko VOLNÉ BANKOVKY. 

MultiCount automaticky začne bankovkami o nejniţší denominaci. 

 
Skládejte bankovky na misku v sériích po aţ 23 kusech. 

Zobrazil se počet? 
 

ANO     NE 
 

Pokračujte v přidávání aţ 23 bankovek 
najednou, dokud nebudou spočítány 

všechny. 

Pokud se na displeji objeví nápis 
"SÉRIE PŘÍLIŠ VELKÁ, PROSÍME, 

ODEBRAT" nebo "ODEBRAT BALÍČEK, 
POUŢÍT POČÍTÁNÍ VOLNÝCH 

BANKOVEK", odeberte pár bankovek. 
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Aţ bude počítání hotovo, odeberte z misky všechny bankovky najednou. 

 
MultiCount přičte výsledek k celkové částce a automaticky se přesune k další denominaci. 

 

Aţ k tomu budete vyzváni, spočítejte následující poloţku. 

 
Denominaci přeskočíte či změníte pomocí posunovacího tlačítka nahoru/dolů. 

 
Pokračujte dál, dokud nebudou spočteny všechny volné bankovky. 

 

POČÍTÁNÍ BALENÝCH BANKOVEK 
 

  BALENÉ BANKOVKY  
NEMÍCHEJTE DOHROMADY ODLIŠNÉ DENOMINACE BANKOVEK. 

UJISTĚTE SE LASKAVĚ, ŢE BYLY ZKALIBROVÁNY VŠECHNY DRUHY BALENÍ. 

Balené bankovky můţete zkontrolovat během počítání volných bankovek nebo po stisknutí 
tlačítka BALENÉ BANKOVKY. 

 
Pomocí tlačítka se šipkami zvolte denominaci bankovek v balení. 

 
Vloţte balení na misku. 

 
Zobrazil se počet? 

NE ANO 

 
Pokud se na displeji objeví nápis "ODEBERTE BALENÍ, POUŢIJTE POČÍTÁNÍ VOLNÝCH 

BANKOVEK", odeberte balení z misky, rozdělte jej a přepočítejte bankovky jako volné. 

 
MultiCount operaci potvrdí, pokud je balení bankovek v pořádku. 

 
Odeberte balené bankovky 

z misky. 

 
MultiCount přičte výsledek k celkové částce ale 
nepřesune se automaticky k další denominaci. 

 

Denominaci přeskočíte či změníte pomocí posunovacího 
tlačítka nahoru/dolů. 

 
Postupujte stejně jako výše, dokud nebudou 

zkontrolovány všechny balené bankovky. 
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RUČNÍ ZADÁVÁNÍ PODLE DENOMINACE 
Volné mince či bankovky 

Chcete-li přidat ručně nějakou částku dané denominace, stiskněte buď tlačítko  v 

případě volných mincí, nebo tlačítko  v případě volných bankovek a přesuňte se na 
správnou denominaci. 
 

Dále pomocí číselné klávesnice zadejte počet volných mincí či bankovek, které mají být 
přičteny. MultiCount automaticky vypočítá příslušnou hodnotu. 

Potom stisknutím tlačítka  výsledek potvrďte. 
MultiCount se automaticky přesune k následující denominaci. 
 

Balené mince 
Chcete-li v případě balených mincí přidat ručně nějakou částku dané denominace, stiskněte 

tlačítko a přejděte k příslušné denominaci. Dále pomocí číselné klávesnice zadejte počet 
balení, která mají být přičtena. MultiCount automaticky vypočítá příslušnou hodnotu. Potom 

stisknutím tlačítka  výsledek potvrďte. 

Balené bankovky 
Chcete-li v případě balených bankovek přidat ručně nějakou částku dané denominace, 

stiskněte tlačítko  a přejděte k příslušné denominaci. Dále pomocí číselné klávesnice 
zadejte hodnotu balení, která mají být přičtena. 

Potom stisknutím tlačítka  výsledek potvrďte. 
Jestliţe zadáte nesprávnou hodnotu, zobrazí se chybové hlášení "CHYBNÁ ČÁSTKA". V tom 
případě zadejte znovu správnou hodnotu. 

 

 
VOLNÉ MINCE 

 
NEMÍCHEJTE DOHROMADY ODLIŠNÉ DENOMINACE MINCÍ. 

Vloţte mince do kalíšku FlexiCup nebo vyjměte kalíšek ze zásuvky v pokladně. 

 
Vloţte kalíšek FlexiCup či pokladní kalíšek do misky. 

 
Zobrazí se počet. 

 
Vyjměte kalíšek FlexiCup či pokladní kalíšek s mincemi z misky. 

 
MultiCount přičte výsledek k celkové částce a automaticky se přesune k další denominaci. 

 
Aţ k tomu budete vyzváni, spočítejte následující poloţku. 

 

Denominaci přeskočíte či změníte pomocí posunovacího tlačítka nahoru/dolů. 

 
Pokračujte dál, dokud nebudou spočteny všechny volné mince. 

 

 

POČÍTÁNÍ BALENÝCH MINCÍ 

     MINCE V SÁČKU ČI RULIČCE   
 

Stiskněte tlačítko BALENÉ MINCE. Na displeji by měl být nápis: 
#x  xx,xx £ 

MINCE SÁČEK > 

 

 
Poloţte ruličku či sáček přímo na misku. NEPOUŽÍVEJTE kalíšek FlexiCup ani pokladní 

kalíšek. 
Zobrazil se počet? 

NE     ANO 

ZADÁVÁNÍ ŠEKŮ; KREDITNÍCH A DEBETNÍCH KARET A DALŠÍCH 
RUČNĚ ZADÁVANÝCH ČÁSTEK 

Stisknutím a uvolněním tlačítka  se dostanete do reţimu ručního zadávání. 

Dalším stiskem a uvolněním tlačítka  procházíte dostupné moţnosti. 
 

zadání potvrďte. Pomocí číselné klávesnice zadejte částku a dále stisknutím tlačítka 

Pomocí tlačítka  vymaţete po jednotlivých číslicích chybně zadaný údaj. 
 

Chcete-li nějakou částku odstranit, zadejte pomocí číselné klávesnice částku, jiţ si přejete 
vymazat,a potom stiskněte tlačítko            . 
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Aţ se na displeji objeví nápis "ZVOLIT DENOMINACI", vyberte si pomocí tlačítka se šipkami 

denominaci mincí v balení. 

 
MultiCount operaci potvrdí, pokud je balení mincí v pořádku, nebo zobrazí přesný počet mincí. 

 
Odeberte ruličku či sáček z misky, 

 
MultiCount daný výsledek přičte k celkové částce. 

 
Přejete-li si přepočítat mince v ruličce či sáčku podle denominací, pouţijte jednoduše tlačítko 

se šipkami a vyberte si poţadovanou denominaci. 

 
Postupujte stejně jako výše, dokud nebudou zkontrolována všechna balení mincí. 
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