
 
 
 
 



 



 
 
 



 



 
 
 



 



 
 
 



 

 
 
 
 

Μηχανή αυτόµατης καταµέτρησης νοµισµάτων 
 
 

Εγχειρίδιο χρήσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής.  
Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες της 
συσκευής. 
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1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 
 

 
 

1 ΠΛΗΚΤΡΟ «+» 5 ΠΛΗΚΤΡΟ REPORT 

2 ΠΛΗΚΤΡΟ BAT 6 ΠΛΗΚΤΡΟ START & STOP 

3 ΠΛΗΚΤΡΟ «-» 7 ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAR 

4 ΠΛΗΚΤΡΟ SET   

 
 

Χοάνη 

Πληκτρολόγιο 

Θήκες 

Ράβδος µετακίνησης 

∆ιακόπτης τροφοδοσίας 



2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Χοάνη: Το σηµείο που βάζετε τα νοµίσµατα. 
2. Ράβδος µετακίνησης: Χρησιµοποιείται για να µετακινήσετε τα νοµίσµατα 

και δείχνει τη χωρητικότητα της χοάνης. 
3. Πληκτρολόγιο: Για έλεγχο της συσκευής. Χρησιµοποιείται για να καταχω-

ρήσετε το µέγεθος παρτίδας (µέχρι 4 ψηφία). 
4. Θήκες: Το σηµείο όπου πέφτουν τα αντίστοιχα νοµίσµατα.  
5. ∆ιακόπτης τροφοδοσίας: Για να ελέγξετε την τροφοδοσία (ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση).  
6. Πλήκτρο Bat: Χρησιµοποιείται για να ρυθµίσετε τον αριθµό παρτίδας (µέ-

χρι 4 ψηφία). 
7. Πλήκτρο «+»: Χρησιµοποιείται για να αυξήσετε τον αριθµό παρτίδας.  
8. Πλήκτρο «-»: Χρησιµοποιείται για να µειώσετε τον αριθµό παρτίδας. 
9. Πλήκτρο SET: Χρησιµοποιείται για να προεπιλέξετε τον αριθµό των νοµι-

σµάτων διαφορετικής αξίας. 
10. Πλήκτρο CLEAR: Χρησιµοποιείται για να απεικονίσετε το µενού συνολικής 

αξίας.  
11. Πλήκτρο REPORT: Χρησιµοποιείται για να απεικονίσετε την αξία των δια-

φόρων νοµισµάτων ξεχωριστά.  
12. Πλήκτρο Start & Stop: Χρησιµοποιείται για να ξεκινήσετε το µέτρηµα ή να 

σταµατήσετε το µέτρηµα.  

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος 0℃～40℃ 

Υγρασία περιβάλλοντος 30 ~ 80% 

Χωρητικότητα χοάνης 300 ~ 500 τεµάχια 

Χωρητικότητα κάθε θήκης 80 ~ 150 τεµάχια 

Εµφάνιση αριθµού παρτίδας LED τριών ψηφίων 

Εµφάνιση αριθµού καταµέτρησης LED τεσσάρων ψηφίων 

Τροφοδοσία AC220V/ 50Hz 

Κατανάλωση ισχύος 45W (MAX) 

∆ιαστάσεις 355 χιλ. x 330χιλ. x 266χιλ. 

Καθαρό βάρος 4,5 κιλά 

Ταχύτητα  216 µονάδες/ λεπτό 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

1. SET (ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ): Χρησιµοποιείται για να επιλέξετε τον αριθµό 
των νοµισµάτων διαφορετικής αξίας. 



2. REPORT (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ): Χρησιµοποιείται για να λάβετε µετά 
την καταµέτρηση αναφορά σχετικά µε τον αριθµό των νοµισµάτων διαφο-
ρετικής αξίας. 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Εύκολη λειτουργία 
2. Λειτουργία καταµέτρησης ανά παρτίδα και ελεύθερης καταµέτρησης.   

6. ΧΡΗΣΗ 

1. Βάλτε τη συσκευή σε οριζόντια θέση και ενεργοποιήστε τη χρησι-
µοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας. 

2. Επιλογή µεθόδου καταµέτρησης 
Αυτή η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει µε δύο τρόπους: ελεύθερο µέτρηµα 
και µέτρηµα ανά παρτίδα. Μπορείτε να επιλέξετε τη µέθοδο καταµέτρησης 
προεπιλέγοντας τον αριθµό παρτίδας. 
Μέθοδος ελεύθερης µέτρησης: Μ’ αυτή τη µέθοδο, η συσκευή µετρά όλα τα 
νοµίσµατα που βρίσκονται στη χοάνη χωρίς να σταµατά, µέχρι να γεµίσουν οι 
θήκες των νοµισµάτων. Μ’ αυτή τη µέθοδο η συσκευή θα επιλέξει µόνη της 
την παρτίδα κατά την ενεργοποίηση.  
Μέθοδος µέτρησης ανά παρτίδα: Μ’ αυτή τη µέθοδο, η συσκευή µετρά µια 
παρτίδα νοµισµάτων σύµφωνα µε τον αριθµό που έχετε καταχωρήσει. Πριν 
την καταµέτρηση, παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το πλήκτρο SET για να επι-
λέξετε το είδος των νοµισµάτων που θέλετε να προεπιλέξετε και χρησιµοποι-
ήστε τα πλήκτρα «+», «-» και «BAT» για να προεπιλέξετε τον επιθυµητό αριθ-
µό.  
3. Βάλτε τα νοµίσµατα στη χοάνη. Το ύψος τους δεν θα πρέπει να ξε-

περνά τη ράβδο µετακίνησης. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 
«START/ STOP» για να ξεκινήσετε τη µέτρηση. 

4. Αφού ολοκληρωθεί η µέτρηση, πιέστε το πλήκτρο «START/ STOP» 
για να σταµατήσετε τη συσκευή. Αν δεν το κάνετε, θα σταµατήσει 
αυτόµατα µετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα.  

5. Αν θέλετε να δείτε το αποτέλεσµα για κάθε είδος νοµισµάτων, πιέστε 
το πλήκτρο Report και η συσκευή θα απεικονίσει τον αριθµό για κά-
θε είδος νοµίσµατος. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο C για να επι-
στρέψετε στην προβολή της συνολικής αξίας όλων των νοµισµάτων.  

 
 
 



7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Αν η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση ή κουνηθεί πολύ κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας, κάποιες φορές µπορεί ένα µικρό νόµισµα να πέ-
σει µέσα σε κάποιο µικρότερο κανάλι µε συνέπεια να κολλήσει. Για ν’ αντιµε-
τωπίσετε αυτό το πρόβληµα, πιέστε τα νοµίσµατα στο κανάλι που έχουν κολ-
λήσει και αφήστε τα να πέσουν. Ανατρέξτε στην παραπάνω εικόνα για λεπτο-
µέρειες.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Κάποιες φορές µπορεί τα νοµίσµατα να µην πέσουν όταν 
λειτουργεί η συσκευή. Χρησιµοποιήστε κάποια ράβδο ή κάτι 
παρόµοιο για να τα βοηθήσετε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ίοδος νοµισµάτων 
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