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Děkujeme vám za zakoupení počítačky mincí Safescan 1200. Zakoupili jste produkt vynikající kvality s mimořádně 

snadnou obsluhou. Produkt Safescan 1200 umožňuje volné počítání, dávkové počítání a režim třídění. 

Varování

•	 Přístroj	nepoužívejte	ve	vlhkém	prostředí	a	v	prostředí	s	vysokou	teplotou	

	 (viz	specifikace	pro	další	informace)

•	 Během	provozu	mějte	přístroj	v	horizontální	poloze.

•	 Pokud	je	přístroj	zapnutý,	neotvírejte	zadní	kryt.

1.0  SoučáSti PříStroje 

1. ZáSobník 
2. DiSPLej
3. MiSka na Mince
4. VyPínač

a   tLačítko „+“ e tLačítko „rePort“ (oZnáMit VÝSLeDek)

b tLačítko „batcH“ (DáVka) F tLačítko „Start&StoP“

c tLačítko „-“ G tLačítko „c“
D tLačítko „Set“ (naStaVit)

2.0  obSLuHa PříStroje

1. Zapněte vypínačem přístroj. 
2. Vyberte režim počítání.
Tento přístroj může pracovat dvěma způsoby: v režimu volného počítání a v režimu dávkového počítání. Po zapnutí přístroje
je automaticky aktivován režim volného počítání. 

• Režim volného počítání 
V tomto režimu přístroj počítá a třídí průběžně mince v zásobníku. Vložte 
neroztříděné mince do zásobníku a stiskněte tlačítko „START/STOP“ k zahájení počítání a třídění. 

Pokyny	pro	uživatele	
počítačky mincí Safescan	1200	

a b c D e F

G
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• Režim dávkového počítání
V tomto režimu přístroj počítá a třídí mince v dávkách podle přednastaveného počtu pro každou nominální
hodnotu mince. Stiskněte tlačítko „SET“ (NASTAVIT) a poté tlačítky „+“ a „-“ nastavte velikost
dávky. Tento postup opakujte pro každou nominální hodnotu mince. Poté stiskněte tlačítko „START/STOP“ pro zahájení počítání 
a třídění.

3. Po dokončení počítání stiskněte tlačítko „START/STOP“, čímž přístroj zastavíte. Na displeji se zobrazí celková hodnota. 

4. Stisknutím tlačítka „REPORT“ (OZNÁMIT VÝSLEDEK) se na displeji zobrazí počet jednotlivých mincí dle nominální hodnoty. 
Pro výběr různých nominálních hodnot mincí stiskněte znovu tlačítko „REPORT“ (OZNÁMIT VÝSLEDEK).

5. Pokud je k dispozici: pomocí 8 dodaných trubiček lze také mince třídit a skládat do sloupců namísto do misek. Mince 
naskládané do sloupců pak lze snadno vložit do baličky mincí a přeměnit na balíky mincí pro bankovní použití.

3.0  ÚdRžba 

Počítačku čistěte jemnou, čistou látkou. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čistidla. Nikdy do otvoru nevkládejte žádné pevné 
objekty. 

4.0  technické specifikace

ProVoZní tePLota
okoLní VLHkoSt
objeM ZáSobníku
kaPacita otVoru na Mince
kaPacita trubiček na Mince
displej pRo počet přednastavené dávky
DiSPLej Pro Počet Mincí
ZDroj naPájení
SPotřeba
roZMěry
VáHa VLaStníHo ProDuktu
rycHLoSt Počítání

5.0  Záruka

Postup při reklamaci
Pro pomoc kontaktujte společnost Safescan: www.safescan.com

0o ~ 40 o ceLSia
30 ~ 80 %
300 ~ 500 Mincí
80 ~ 150 Mincí
40 ~ 50 Mincí
3MíStnÝ LeD DiSPLej
4MíStnÝ LeD DiSPLej
220 V Stř. / 50 HZ
45 W (Max.)
355x330x266 MM
4,5 kG
216 Mincí Za Minutu
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www.safescan.com


