
Príručka k produktu 
 
Safescan 1200

Slovenčina



Ďakujeme vám za kúpu počítadla mincí Safescan 1200. Kúpili ste si produkt vyznačujúci sa

jednoduchosťou a vynikajúcou kvalitou. Produkt Safescan 1200 má režim voľného počítania a dávkového počítania a režim 

triedenia.

 

POZNÁMKA:

• Počas prevádzky stroj udržiavajte v horizontálnej polohe

• Zadný kryt neotvárajte, kým je zariadenie pod prúdom

1. Časti stroja 
1. násypka

2. Displej

3. Zásobník na mince

4. Výkonový spínač 

 

a. kláves „+“ 

B kláves Batch (Dávka) 

C. kláves„-“ 

D. kláves Set (nastavenie) 

e. kláves Report (Hlásenie) 

F. kláves Start / Stop (Štart / Stop) 

G. kláves Clear (Zrušiť) 
 
2. Prevádzka stroja 
1. Zapnite výkonový spínač 

2. Zvoľte režim počítania

Tento stroj môže pracovať dvomi spôsobmi: Režim voľného počítania a dávkového počítania. Pri zapínaní stroja sa 

automaticky aktivuje režim voľného počítania.

 

• Režim voľného počítania

V tomto režime stroj neustále počíta a triedi všetky mince v násypke. Nasypte neroztriedené mince do násypky a stlačením 

klávesu „STaRT/SToP (ŠTaRT/SToP)“ spustíte počítanie a triedenie.

V škatuli: 
• Safescan 1200 

• 8 misiek na mince 

• 8 trubíc na mince (iba verzia EUR) 

• Príručka
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• Režim dávkového počítania

v tomto režime stroj počíta a triedi dávku mincí podľa prednastaveného počtu pre každú nominálnu hodnotu mincí. Stlačením 

klávesu „SET (NASTAVENIE)“ a následným stlačením klávesov „+“ a „-“ nastavíte veľkosť dávky. Tento postup zopakujte pre 

všetky nominálne hodnoty mincí. Potom stlačením klávesu „START/STOP (ŠTART/STOP)“ spustíte počítanie a triedenie.

3. Po dokončení počítanie stlačením klávesu „START/STOP (ŠTART/STOP)“ stroj zastavíte. Celková hodnota sa zobrazí na displeji.

4. Stlačením klávesu „REPORT (HLÁSENIE)“ sa na displeji zobrazia jednotlivé množstvá pre každú nominálnu hodnotu. 

Opätovným stlačením klávesu „REPORT (HLÁSENIE)“ zvolíte odlišné nominálne hodnoty mincí.

5. Ak je k dispozícii: môžete triediť a ukladať mince pomocou 8 zabudovaných trubíc na mince namiesto zásobníkov na mince. 

Naskladané mince sa potom dajú ľahko uložiť do obalov na mince ako valčeky mincí pripravené pre banku.

    

3. Údržba
Počítadlo mincí vyčistite jemnou a čistou tkaninou. Agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky nepoužívajte. Do drážky 

nikdy nevkladajte žiadne tvrdé predmety.

4. Technické špecifi kácie
Prevádzková teplota:

Vlhkosť prostredia:

Kapacita násypky:

Kapacita drážky na prijatie mince:

Kapacita trubíc na mince:

Displej prednastaveného čísla dávky:

Displej čísla počítania:

Napájací zdroj:

Spotreba energie, príkon:

Rozmery:

Čistá hmotnosť:

Rýchlosť počítania:

5. Záruka
Záručný poriadok

Skontaktujte sa so spoločnosťou Safescan za účelom pomoci: www.safescan.com

0° - 40° Celzia

30 ~ 80%

300  - 500 mincí

80  - 150 mincí

40  - 50 mincí

3-číslicová leD

4-číslicová leD

Striedavý prúd 220V / 50HZ

45W (max.)

355 x 330 x 266 mm

4,5 kg

220 mincí za minútu

	  

	  

Tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami 

platných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (DoC) nájdete na www.safescan.com

Ak je to možné, stroj po použití prineste do recyklačného strediska. Produkt nevyhadzujte s 

bežným odpadom z domácnosti.              



www.safescan.com
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