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Snabbguide
1) Hur gör jag när jag vill börja räkna och sortera mina mynt?
§ Tryck på START/STOP

§ Maskinen börjar då sortera och räkna dina mynt. Och när den är färdig så trycker
du START/STOP
§ Nu har du räknat färdigt dina mynt. Värdet står
på displayen.
Nu vill du veta hur mycket du räknat av
varje enskild valör. Nästa Steg.

2) Hur gör jag för att se varje enskilds valörs summa?
§ Efter du räknat dina mynt och stannat maskinen. Då trycker du på LIST
§ I displayen visas då 2 –

7.00 vilket betyder låda nr 2 där dina 1-kronor

ligger. Detta visar då värdet för varje valör. Och om du använder din
navigations pil så går du ifrån valör till valör.
§ Tryck List igen för att komma tillbaka till räknings
läge.

3) Hur gör jag när jag vill bunt stoppa mina mynt?
T.ex. jag vill ha 50st 1-kronor sen stannar maskinen?
§ Tryck på BAT
§ I displayen nedan står det då, 1b (ser ut som en
sexa efter 1:an men står för B som i Batch)
§ I nästa läge för att ställa stop värdet så trycker på
+10 knappen.
§ Sedan använder du navigations pilarna igen för att gå till nästa valör. Tryck sedan
+10 igen för att ställa in stopvärdet. När du är färdig så tryck på BAT igen och du
är redo att räkna genom att trycka på start/stop knappen.
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Introduktion
CS-600A myntsorteringsmaskin kan sortera 6 olika sorters mynt på samma gång och räkna,
visa, lagra och skriva ut räkne numret, värdet av varje diameter och räkne summan,
värdesumman av alla mynten. Den kan även visa, lagra och räkna de olika kassaregistren.

Manöverpanel

Glas skärm

Lådor
Främre skärm

RS232 kontakt (tillval)
Strömuttag
Strömknapp
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Specifikation
Sorterings hastighet

ca. 600 mynt/ min.

Myntdisk kapacitet

ca .600 st.

Myntdiameter

14-31mm

Mynttjocklek

≤ 4mm

Sorteringskapacitet

1-6 olika mynt

Utv. Mått, mm

320 x 510 x 280

Vikt

16Kg

Strömåtgång

30W

Strömförsörjning

AC 120V ± 10%, 60Hz
eller AC 220V ± 10%, 50Hz

Display

8 nummer (LED Display)

Rumtemperatur

0-40C°

Fuktighet

30-75%
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Knappsats
Knapp funktion

1）

START/STOP：Startar och stannar

2）

LIST：Listar räknat resultat

3）

och

：Välj i listan av olika kanaler/minnes enheter.

4）

CLR：Rensa minnet

5）

REV：Få motorn motsols

6）

VAL：Att byta displayen mellan kvantitet och summa.

7）

BAT：Inställning av stopvärden

8）

MT：Minne

9） MR：Minnesläsning
10） M+：Ackumulera det aktuella räknade värdet med tidigare data och spara.
11） PRINT：Skriv ut lista på kvantitet samt värde på mynten.
12） +1000、+100、+10、+1：Numeriska siffror
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Display lägen：
1）Belopp display :
2）Kvantitet display:
3）Total display:

0.00, med decimal.
0, ingen decimal.
0, inget kanal nummer;

4）Enkel Kanal display: 1-

0, med kanal nummer“1-”.

Försiktighetsåtgärder
·Använd strömkabel samt kommunikationskabel som följer maskinen.
·Dra ur maskingen innan den flyttas.
·Undvik användning i direkt solljus.
·Placera inte huvud, händer, verktyg eller kläder nära myntdisken för att undvika personskador
eller stopp i maskinen.
·Öppna inte skärmen under hantering. När räkneverket öppnas, var säker på att inte maskinen
är igång.

Användarmanual
·Sätt på maskinen, displayen visar summan som
på bilden till höger, med decimaler.
·Tryck START/STOP till start och maskinen ställer
sig automatiskt I räkne display läge, med
decimaler. Efter start så börjar motorn rotera och räkningen börjar.
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· I räkne display läge, tryck LIST knappen för att
komma in i enkel kanal display läge, med
kanalnummer i början.
· I enkla kanal läget tryck

、

för att välja

de olika kanalerna. I räkne display läget så
undviks

、

knapparna.

·I enkla kanal läget tryck LIST för att komma till räkne display.
· I enkla kanal lägen, tryck START/STOP för att återvända till kvantitets display och motorn
återvänder och börjar räkna.
· Tryck VAL för att växla mellan summa och
kvantitet läge:

För att rensa data minnet:
· I enkla kanal läget, tryck CLR för att rensa
datan från endast denna kanalen.
·I total läget, tryck CLR för att rensa all data.
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Spara data:
·Tryck MT knappen för att spara datan och då
börjar en lampa lysa.
·Att lampan lyser betyder att datan på denna
kanalen är sparad i maskinen.
·I enkla kanal lägen, tryck MT för att spara
datan endast på denna kanal.
·I total läget, tryck MT för att spara datan på alla kanalerna.

För att tyda minnet:
·I enkla kanal lägen, tryck MR för att läsa
endast detta minnet.
·I total läge, tryck MR för att läsa totalen.

Att rensa minnet:
·Tryck först CLR för att rensa aktuell data.
·Tryck sedan MT för att rensa data. När datan är borttagen så slutar minneslampan att
lysa.

Ackumulera sparad data:
·Tryck M+ för att ackumulera till

ackumulera

den aktuella datan med den nyligen räknade
datan, spara sedan och displayen är I nolläge.

Profsafe Tfn. 0371-52 32 90

Sida 8 av 13

Likvärdigt procedur som att spara data:
·I enkla kanal lägen, ackumulera endast datan på denna kanalen.
·I total läge, ackumulera datan på alla kanaler.

Att ställa in kvantitetsmängd:
·Tryck BAT till enter till läget kvantitetsmängd.

Notera ：Om mängd No.≠0, när den utförs,
stannar motorn och displayen visar så som
bilden till höger. Den blinkar för att visa den
första kanalen som utförs, blinkandet indikerar
en annan kanal som också utförs. Efter man
har skrivit ner informationen, tryck START/STOP, då visas den nästa kanalen som utförs.
När det inte finns någon annan kanal som utför mängdkvantiteten, så visar displayen
normalt läge. Tryck START/STOP , så börjar maskinen arbeta igen.

Notera：Eftersom detta är en sorterare med skenor så när mängden som man valt erhålls
så stoppar motorn, men det kommer fortfarande att finnas några mynt I rännan och de
mynten ramlar slutligen i lådan. Maskinen kommer sedan att visa den aktuella räknade
summan.
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För att välja mängd:
·Tryck CLR för att nollställa;
·+1000、+100、+10、+1 för att kunna välja mängdkvantitet.
①+1000 är 1000, +100 är 100, +10 är 10, +1 är 1;
②Ett tryck indikerar siffran 1 e.g.

tryck

+1 en gång är 1, trycker man två gånger

blir det 2;
·Tryck

och

för att byta mellan kanalerna.

Efter att programmeringen är ok, gå ur enligt följande;
·Tryck

BAT för att går ut och in i total kvantitets läget.

·Tryck

START/STOP för att gå ur och in i standard läge.

Valör inställningar:
·Fortsätt tryck VAL och sätt på maskinen för att
gå in i valörinställningsläge.

·Tryck CLR för att nollställa;
·+1000、+100、+10、+1 för att ställa in valören:
①+1000 är 10, +100 är 1, +10 är 0.1, +1 är 0.01; ①Ett tryck indikerar siffran 1 tryck
+1 en gång och det blir 0.01, två knapptryckningar ger 0.02;
·Tryck

och

för att välja mellan de olika kanalerna.

·Efter du är klar med programmeringen, tryck VAL för att går ur och gå in i normalläge.
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Montera myntsäcken
§

Installera myntsäcken och fast med clipset.

CLIPS

SÄCK

Montera mynttubhållaren
§

Rotera och häng fast mynttubhållaren.

MYNTTUBHÅLLARE

§

Installera haken på mynttubhållaren.

HAKE

§ Enligt benämningen på myntet du vill räkna,
välj rätt myntinsats samt papperstub. Släpp ner
myntinsatsen I tubhållaren.

MYNTINSATS
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§

Lägg I papperstuben I myntinsatsen så håller
sedan hakhållaren papperstuben på plats.

PAPPERSTUB

§ Ställ in mängden (enligt mängd räkningsläge)
enligt myntkvantiteten på varje papperstub,
börja sedan räkna. Maskinen slutar räkna når
den inställda mängden för papperstuben. Alla
de räknade mynten kommer att falla ner i
papperstuben, fäll bak haken och ta ut
papperstuben med alla de räknade mynten
inuti, försegla sedan pappertuben manuellt.

Felsökning
Under räkning så kan fel uppstå och då visas felbeskrivning i displayen och motorn stannar.

·När Error0 visas, tag loss mynten I rälsen och tryck CLR för att återvända till standard läge.
·När Error1 visas, betyder det att datan I displayen inte kan visas. Tryck CLR
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för att

återvända till stndardläge och datan rensas.
·När Error2 visas, betyder det att några mynt kan ha rullat ner I rälsen innan motorn har startat.
Tryck CLR för att återvända till standardläge.
·Om mynt fastnar mellan diskarna, tryck REV för att backa motorn.
1） När motorn backar kan bara REV och START/STOP användas.
2） Gå ur backläge: Tryck REV eller START/STOP för att stoppa.

Notera: Om något främmande föremål blockerar rälsen så kan mynt trilla ner utan att bli
upptäckta och räknade. Då kan den räknade summan skilja sig från den faktiska. Var noga
med att kontrollera och avlägsna alla främmande föremål som kan vara blandade med mynten
före räkningen börjar.

Dagligt underhåll
· Säkerställ att maskinen är avstängd före dagligt
underhåll utföres.
· Rengör myntrännan minst en gång per dag med en
borste.
·Rengör disken minst en gång per dag med en borste.

Om maskinen behöver underhåll eller reservdelar, kontakta oss.
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