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Afstellen diameter en dikte van de munt

De diameter van de munt wordt ingesteld door een munt tussen schuif 1 te klem-
men. De diameter wordt vergrendeld door met de zilverkleurige knop de schuif te 
vast te draaien.  Met knop 2 kan de hoogte van de doorgang en dus de dikte van 
de te verwerken munt worden ingesteld. Zorg ervoor dat een munt soepel tussen 
de opening kan schuiven. Als de opening te ruim wordt afgesteld zal de machine 
vastlopen omdat er twee munten op elkaar tussen de opening geklemd zullen wor-
den.  Met knop 3 kan de druk van het rubberen telwiel C worden afgesteld. Bij 
aflevering zal deze instelling correct zijn. Mocht het zelf afstellen toch nodig zijn, 
dan kan met de zilverkleurige ring de stelschroef worden ontgrendeld. Verdraai de 
stelschroef zodanig dat de het rubberen wiel C precies voldoende druk heeft om de 
munten door de opening te trekken. Bij een te lage druk (het wiel C staat te hoog) 
zullen de munten niet door de opening worden getrokken. Bij een te hoge druk (het 
wiel C staat te laag) draait de machine zeer zwaar en zullen de munten worden 
beschadigd.

Tellen van munten

Plaats de te tellen munten in de voorraadbak in de opstaande klep van de machine. 
Vanaf de klep kunnen de te tellen munten gedoseerd op de draaischijf worden ge-
stort. Als er teveel munten ineens op de draaischijf worden gestort zal de machine 
vastlopen.  Bij de elektrisch bediende uitvoering kan de machine in werking worden 
gezet door schakelaar A op “on” te zetten. De schijf met munten zal gaan draaien 
en de munten worden door de opening getrokken. Schakel de machine uit door 
schakelaar A op “off” te zetten. Door schakelaar A op “rev” te zetten draait de schijf 
in tegengestelde richting. Zo is een eventuele blokkade te verhelpen.

Nul stellen tellerstand

Met drukknop E wordt de tellerstand op “00000” gesteld.  

Instellen batches

Met schuif D kan de machine worden afgesteld op batches van 20, 25, 40, 50, 
100, 200 munten of doorlopend. Door de schuif eerst naar beneden te drukken kan 
vervolgens het juiste aantal worden geselecteerd.  De machine zal na elke batch 
van het ingestelde aantal stoppen. Door schuif D naar beneden te drukken zal de 
machine opnieuw starten en de volgende batch tellen.   Na het instellen van het 
juiste aantal kan de eerste batch een ander aantal munten bevatten. Deze afwijking 
ontstaat echter alleen bij eerste batch. Het instellen van andere batches is niet 
mogelijk.


