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Inštrukčný manuál k počítačke mincí CS 
250 / CS 250 Special 

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre CS 250 od spoločnosti Ratiotec. S týmto zariadením budete schopný 

počítať a triediť mince rýchlo a jednoducho. Prosím pozorne si prečítajte inštrukcie, aby ste zaistili 

plynulý a bezproblémový chod. Odporúčame ročný servis produktu. Odporúčaný výkon je 400 000 

mincí ročne. 

Poznámka: Prosím manipulujte so zariadením opatrne. Nedržte ho na teplom či vlhkom mieste. 

Nevystavujte priamemu žiareniu či dažďu. Pracujte so zariadením iba na plochom a jemnom povrchu. 

Nevkladajte bankovky a iné predmety okrem mincí do mincovníka. Nenakláňajte sa nad zariadenie, 

vyhnete sa tým zaseknutiu vlasov či kravát v podávači mincí. Uistite sa, že mince nie sú veľmi špinavé. 

Prosím všimnite si, že skrutka na opravu točne by nemala byť zatiahnutá silno. Ak sa tak stane, mince 

sa môžu zasekávať pod točňou (pozrite na žltú nálepku). Prosím zatiahnite skrutku jemne. 

 

 

 

 

 

1. Podávač mincí 1. Port na externú tlačiareň 
2. Displej 2. Zapnúť/Vypnúť tlačidlo 

3. Poháre na mince 1-8 3. Konektor na hlavný kábel 
 



 

1. PRINT: Zobraz výsledky počítania. 

2. SAVE: Ulož a zobraz výsledky počítania. 

3. SET: Nastavenie pohľadu na poháre na mince s číslami 1-8. 

4. C: Zmazať výsledky počítania / Vynulovať množstvá. 

5. START/STOP: Zapnúť/Vypnúť proces počítania. 

6. Čísla 0-9: Nastavenie množstva 0-999. 

7. Čísla 1-8 na displeji: Zobrazenie pohárov na mince. 

PROCES 
Vložte mince do podávača mincí a zapnite počítací proces tlačidlom START/STOP. Počas procesu 

počítania, kvantita počítaných mincí v každom pohári na mince (1-8) a celková suma bude zobrazená 

na displeji. Zastaviť proces počítania môžete pomocou START/STOP tlačidla. Na zmazanie výsledkov 

počítania použite tlačidlo C. Po vypnutí zariadenia sa výsledky počítania zmažú automaticky. 

Poznámka: Čísla 1-8 na displeji referujú na poradie pohárov na mince zobrazujúc počet mincí (nie ich 

hodnotu!). Poháre na mince sú zoradené v smere hodinových ručičiek tzn. z pravej strany. 

CS 250 Special 
CS 250 Special je navrhnutý na počítanie a triedenie iba 5 označení mincí. Majte na pamäti to, že 

správne spočítané a potriedené budú nasledovné mince: 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 euro, 2 

eurá. Iné označenia mincí budú zoradené nesprávne čo vedie s nesprávnym výsledkom počítania. 

FUNKCIA SET 
Používaním funkcie SET je možné spočítať predvolené množstvo mincí z väčšieho množstva mincí 

napríklad na prípravu zväzkov mincí. Stlačte SET na otvorenie pohľadu. Zobrazia sa označenia mincí 

identifikované číslami 1-8 s množstvom mincí z hromady hneď vedľa. Zvoľte pohár na mince 

(označenie) stlačením čísla 1-8 a nastavte chcené množstvo hromady od 0 do 999 použitím čísel 0-9. 

Stlačte SAVE pre uloženie nastavení a C pre ukončenie programu. Ak sa množstvo hromady dosiahne 

počas procesu počítania, zariadenie automaticky prestane pracovať. Odoberte mince z pohára 

a stlačením tlačidla START/STOP pokračujte s procesom počítania.   



PAMÄŤOVA FUNKCIA 
Je možné si zapamätať aktuálny výsledok počítania v prípade, že proces počítania musí byť 

pozastavený alebo zastavený. Pred obnovou procesu počítania môže byť výsledok počítania načítaný 

a použitý ako štartovací bod pre nasledujúce počítanie.  

Spôsob ako uložiť výsledok: Stlačte tlačidlo SAVE a jedno z tlačidiel "1","2","3" or "4", na uloženie 

výsledku počítania do jednej zo štyroch pamäťových miest.  

Spôsob ako načítať výsledok: Stlačte tlačidlo SAVE a jedno z tlačidiel  "5","6","7" or "8", na načítanie 

výsledku počítania z jednej zo štyroch pamäťových miest. 

VYTLAČENIE VÝSLEDKOV POČÍTANIA 
Stlačením tlačidla PRINT sa cez zapojenú tlačiareň vytlačí pohľad počítaných výsledkov. Na bločku sa 

nachádza množstvo a hodnota pre každé označenie, celkové množstvo a celková hodnota. 

ČISTENIE 
Počítačka mincí CS 250 je spoľahlivá počítačka a triedička mincí. Avšak chyby sa môžu vyskytnúť 

počas používania zariadenia. Pre bezproblémové fungovanie odporúčame ročný servis produktu 

a priebežné čistenie zariadenia pomocou stlačeného vzduchu. Vnútro zariadenia by malo byť taktiež 

vyčistené. Na vyčistenie, vypnite zariadenie, otvorte podávač mincí stlačením tlačidla pod Ratiotec 

logom na prednej strane zariadenia. Okrem toho, nános prachu spôsobený spracovaním mincí môže 

byť odstránený z optického senzora použitím jemne navlhčenej látky z mikrovlákna. 

CHYBOVÉ HLÁŠKY 
V prípade zaseknutia mincí či cudzích objektov v zariadení, otvorením podávača mincí sa môžu 

objekty odstrániť. Prosím, prečítajte si ako postupovať v predchádzajúcej časti ,,ČISTENIE´´. 

Zariadenie musí byť vypnuté. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Funkcie CS 250 

Počíta a triedi mince ✓ 

Displej LED-Displej 

Mena EUR / GBP 

Rýchlosť 550 mincí za minútu 

Kapacita 400 000 mincí ročne 

Kapacita podávača 1000-1300 mincí 

Zobrazenie celkového počtu ✓ 

Porty Hlavný a port na tlačiareň 

Obsah Adaptér a manuál 

Rozmery ( d x š x v [mm]) 330 x 330 x 225 

Váha (v kg) 3,8 

 


