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Používateľský manuál k počítačke mincí 
CS 50 

ÚVOD 
Vážený zákazník, 

ďakujeme Vám, že ste si vybrali počítacie a triediace zariadenie CS 50. Pre bezproblémový chod 

zariadenia si pozorne prečítajte manuál. 

Všeobecné preventívne opatrenia 

Nečistoty a usadeniny môžu spôsobiť chyby v počítaní. Ak sú mince zmiešané s nečistotami alebo 

usadeninami, vyčistite ich pred vložením do zariadenia. Chyby počítania môže spôsobiť aj špinavý 

senzor. Zariadenie položte na rovný povrch.  

Poznámka: priame slnečné žiarenie môže spôsobiť nesprávne spočítanie alebo chybové hlásenia. 

FUNKCIE 

 

Klapka na mince Tlačidlo START/STOP Tlačidlá +/- 
Klapka na mince sa nachádza 
v rámci podávača mincí 
a pomáha pri prísune mincí. 
 

Tlačidlo sa používa na zapnutie 
a vypnutie procesu počítania. 

Množstvo počítaných mincí 
môže byť zvýšené alebo 
znížené pomocou tlačidiel. 

Displej Tlačidlo Report Tlačidlo BAT 
Displej ukazuje výsledok 
počítania a množstvo mincí. 
 

Po stlačení sa zobrazia kvantity 
individuálnych mincí. 

Postupné prepúšťanie 
zastaveného počítania. 

Zapnutie zariadenia Tlačidlo Print Tlačidlo C 
Použite prepínač zo zadnej časti 
zariadenia na zapnutie / 
vypnutie zariadenia. 

Vytlačte výsledky počítania. 
 
Tlačidlo Set 
Po stlačení  sa zobrazí 
množstvo, ktoré sa aktuálne 
počíta. 

Použite tlačidlo C na nastavenie 
počítadla na 0. Taktiež tlačidlo 
slúži ako ukončenie módu 
množstva. 

 

  



POČÍTANIE MINCÍ 
1. Zapnite zariadenie a vyčkajte, dokým sa self-test dokončí a 0.00 objaví na displeji. 

2. Vložte mince do podávača. 

3. Stlačte START/STOP na zapnutie procesu počítania. 

4. Znova stlačte START/STOP na vypnutie procesu počítania. Zariadenie sa po 20 sekundách 

automaticky vypne. Celkový súčet sa zobrazí na displeji. 

5. V prípade súčtu individuálnych mincí stlačte tlačidlo Report 

6. Použite tlačidlo C k návratu na výsledok počítania. 

7. V prípade pokračovania procesu počítania, vložte mince a stlačte tlačidlo START/STOP. 

8. Zariadenie sa automaticky zastaví ak je nádoba plná. 

9. Ak chcete počítať odznova, vyprázdnite nádobu a stlačte tlačidlo C(na displeji sa zobrazí 0.00) 

MÓD MNOŽSTVA 
Po stlačení tlačidla Set, zobrazia sa predvolené množstvá pre individuálne mince. 

Predvolené 
nastavenia: 

2 € - 80 
1 € - 80 

0,50 € - 80 
0,20 € - 110 

0,10 € - 110 
0,05 € - 110 

0,02 € - 150 
0,01 € - 150 

 

Použite tlačidlo +/- k zvýšeniu alebo zníženiu predvoleného množstva. Tlačidlo BAT môže byť použité 

k zmene predvolených krokov zvýšenia/zníženia kvantity (predvolené je 1). Ak je jeden z cieľov 

dosiahnutý, zariadenie sa automaticky zastaví a zobrazí, ktorá minca dosiahla cieľ a koľko ich je 

v nádobe. Odstráňte mince z nádoby a pokračujte v procese pomocou tlačidla START/STOP. 

TLAČ VÝSLEDKOV POČÍTANIA 
Stlačením tlačidla PRINT súhrn výsledkov počítania sa vytlačí cez zapojenú tlačiareň (Baud 1200). 

Súhrn obsahuje kvantitu aj hodnotu každého označenia mince, celkovú kvantitu a celkovú hodnotu. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Ak sa zasekne minca v zariadení, vypnite ho. Vypojte zariadenie zo siete, odstráňte zvyšné mince zo 

zariadenia. Vyberte zo spodnej časti zariadenia zaseknuté mince rukou alebo iným vhodným 

objektom.  

CHYBOVÉ HLÁSENIA 
Nasledujúce hlásenia sa môžu zobraziť na displeji, keď prebieha self-test. 

EC = Chyba rotačného disku 

E0 = Chyba pri rozoznávaní mince 

E1 – E8 = Chyba konkrétneho senzora odpočítavaného sprava. 


