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1. Wprowadzenie 

 
Sorterdo bilonu HCS-32 może liczyć do 11 różnych nominałów monet w tym samym czasie, 
wyświetlać, zapamiętywać i drukować wyniki liczenia, wartość i ilość każdej z monet oraz 
ilość monet odrzuconych. 
 
2. Zasady bezpieczeństwa 

 

• przed przystąpieniem do pracy, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją 
użytkownika. 

• nie wkładać rąk do zasobnika po włączeniu zasilania. 

• sprawdź czy w zasobniku nie znajdują się żadne ciała obce (spinacze, zszywki etc.) 

• wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do usuwania awarii. 

• po każdej zakończonej pracy, wyczyść maszynę. 
 
3. Specyfikacja 

 
Prędkość liczenia:    ok. 600 monet na minutę 
Pojemność zasobnika:   ok. 600 szt. 
Średnica monet:    14 – 31mm 

Grubość monet:    ≤ 4mm 
Ilość sortowanych monet:  do 11 szt. 
Tryb liczenia:    liczenie ciągłe/liczenie zadanych ilości 
Właściwości procesu liczenia:  może liczyć i sortować (do 5 nominałów), wyświetlać, 

przechowywać w pamięci i drukować ilość, wartość 
każdej z monet i sumę oraz ilość monet odrzuconych, 
a także sumę całkowitą wszystkich monet razem.  

Wymiary:  510Lx280Wx320Hmm  
Waga:  20 Kg 
Pobór mocy:  60 W 
Zasilanie:  AC230V/50HZ albo 110V/60HZ 
Wyświetlacz:  LCD 

Dozwolona temperatura:  0-40°C 
Wilgotność:  30-75% 
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4. Opis funkcji – zasada działania 

 

4.1     Opis przycisków 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

START/STOP  -  uruchomienie I zatrzymanie liczenia; 

SET  -  wejście w tryb Menu i zatwierdzanie niektórych ustawień; 

, , ,  -  przeglądanie listy wyników zliczania 

CLR  -  zerowanie 

REV/1  -  zmiana kierunku obrotów silnika i wybór jedności 

BAT  -  ustawienie wartości zadanej  

MR/100  - odczyt wyniku z pamięci i wybór setek 

M+/1000  - zapamiętywanie procesu samouczenia i wybór tysięcy  

PRINT/10  - wydruk listy z wartościami/ilościami zliczania, 

parametrów samo uczenia i wybór dziesiątek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Tryby wyświetlacza: 
 
Tryb liczenia MIX (wartość łączna bilonu i ilość łączna monet)

MIX COUNT

B

MIX-COUNT  oznacza tryb liczenia wartościowego wszystkich nominałów 

RUN/STOP  informuje o aktualnym statusie liczarki (praca/zatrzymanie)

B   informuje, że włączony jest tryb odliczania bilonu (BATCH)

VALUE   podaje wartość przeliczonego bilonu

COUNT   podaje ilość przeliczonego bilonu 

F    ukazuje ilość bilonu obcego/fałszywego
 

 

Raport z przeliczenia wartościowego (wartość łączna i ilość pojedynczych nominałów w 

formie listy) 

Lewa kolumna podaje wartość nominału,

Środkowa ilość przeliczonych monet

Prawa wartość przeliczonych monet danego nominału

 

 

4.3 Liczenie wielu nominałów z określeniem ich wartości i ilości
 

Włącz maszynę i odczekaj ok. 15 sekund na wykonanie auto testu. 

 

MODEL   

VERSION

TESTING

 

Jeśli test przebiegnie poprawnie liczarka pokaże poniższy układ wyświetlacza
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Tryb liczenia MIX (wartość łączna bilonu i ilość łączna monet) 

MIX COUNT STOP EUR

VALUE: 125.90

COUNT: 190

F: 2

oznacza tryb liczenia wartościowego wszystkich nominałów 

informuje o aktualnym statusie liczarki (praca/zatrzymanie)

informuje, że włączony jest tryb odliczania bilonu (BATCH)

podaje wartość przeliczonego bilonu 

podaje ilość przeliczonego bilonu  

ukazuje ilość bilonu obcego/fałszywego 

Raport z przeliczenia wartościowego (wartość łączna i ilość pojedynczych nominałów w 

kolumna podaje wartość nominału, 

ilość przeliczonych monet 

wartość przeliczonych monet danego nominału 

wielu nominałów z określeniem ich wartości i ilości 

Włącz maszynę i odczekaj ok. 15 sekund na wykonanie auto testu.  

MODEL   : CS610S

VERSION: 1.30

TESTING,PLEASE WAIT... 15

przebiegnie poprawnie liczarka pokaże poniższy układ wyświetlacza

EUR

2
 

oznacza tryb liczenia wartościowego wszystkich nominałów  

informuje o aktualnym statusie liczarki (praca/zatrzymanie) 

informuje, że włączony jest tryb odliczania bilonu (BATCH) 

Raport z przeliczenia wartościowego (wartość łączna i ilość pojedynczych nominałów w 

 

15

 

przebiegnie poprawnie liczarka pokaże poniższy układ wyświetlacza. 
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Po wciśnięciu przycisku START/STOP monety z zasobnika zostaną przeliczone i znajda się w 
szufladzie. Na wyświetlaczu pojawi się wartość i ilość całkowita wszystkich monet oraz ilość 
monet odrzuconych. (Obce monety automatycznie zostaną skierowane do szuflady 
odrzutów). 
 
Jeśli zadana ilość liczenia (BATCH) jest „0”, maszyna będzie liczyć w sposób ciągły, aż do 
ostatnie monety w podajniku. 
 
Jeśli zadana ilość liczenia jest różna od „0”, maszyna zatrzyma się automatycznie, jeśli 
osiągnie dla jakiegoś nominału wartość wcześniej ustaloną. Monety z szyny zostaną 
wyrzucone do szuflady odrzutów. Wciśnij CLR, aby wrócić do pierwotnych ustawień, a 
następnie START/STOP, aby kontynuować liczenie. 
 
Wciśnij dwukrotnie CLR, aby skasować odliczoną wartość. Aby skasować tylko ilość monet 
odrzuconych, wciśnij przycisk ESC.  

 

Po zatrzymaniu liczenia wciśnij przycisk   lub   aby uzyskać dostęp do raportu 
przeliczeń.  

 

Strzałkami ⇑ ⇓  możemy poruszać się między poszczególnymi nominałami. 
 

4.5 Pamięć 

 

Dodawanie wyników do pamięci 

 
Wyniki poszczególnych przeliczeń mogą zostać dodane do pamięci. Po skończonym procesie 
liczenia wciśnij przycisk M+, aby zachować bieżącą wartość liczenia w pamięci urządzenia.  
Zapamiętywanie jest zakończone, gdy wskaźniki wartości i ilości zamrugają trzykrotnie i się 
wyzerują. Kolejne przeliczenie można dodać do pamięci w ten sam sposób. Po naciśnięciu 
przycisku M+, obydwa wyniki się sumują 
UWAGI: 
 



 

• dane zostaną zapamiętane, gdy wartość jest różna od „0” 

• kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol „M

zapisane dane. 

 

Odczytywanie z pamięci 

 

Aby wyświetlić dane zapisane w pamięci urządzenia

Wartość zapisanych danych zostanie wyświetlona na wyświetlaczu i potwierdzona 

trzykrotnym mrugnięciem. 

 

Kasowanie danych z pamięci 

 

Aby wyczyścić pamięć, należy najpierw wyświetlić informacje zapisane w pamięci za pomocą 

przycisku MR. Następnie wyzerować dane z pamięci za pomocą CLR i zatwierdzić zerowe 

wartości  przyciskiem M+. 

Wykasowanie danych z pamięci 

dolnym rogu wyświetlacza. 

 

 

4.6 Ustawienia funkcji 
 

Wciśnij przycisk SET, aby wejść do menu ustawień maszyny.

Wciśnięcie przycisku ESC spowoduje powrót do 

 

Wciskając strzałki  ⇑ ⇓ możesz przemieszczać

każdą z nich możesz wejść za pomocą przycisku SET.

 

BATCH – ustawianie zadanych ilości do odliczenia

 

Wejście w ustawienia zadanych 

przycisku SET, po wyborze w menu odpowiedniej pozycji wskazanej strzałką.
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dane zostaną zapamiętane, gdy wartość jest różna od „0”  

yświetlaczu pojawi się symbol „M”, w lewym, dolnym rogu, oznacza to, że są 

zapisane w pamięci urządzenia, wciśnij przycisk MR 

Wartość zapisanych danych zostanie wyświetlona na wyświetlaczu i potwierdzona 

, należy najpierw wyświetlić informacje zapisane w pamięci za pomocą 

przycisku MR. Następnie wyzerować dane z pamięci za pomocą CLR i zatwierdzić zerowe 

Wykasowanie danych z pamięci zostanie potwierdzone zniknięciem symbolu M, w lewym 

wejść do menu ustawień maszyny. 

spowoduje powrót do menu startowego. 

możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi opcjami, a w 

każdą z nich możesz wejść za pomocą przycisku SET. 

ustawianie zadanych ilości do odliczenia 

anych ilości do odliczenia odbywa się poprzez naciśnięcie 

SET, po wyborze w menu odpowiedniej pozycji wskazanej strzałką.

rogu, oznacza to, że są 

, wciśnij przycisk MR . 

Wartość zapisanych danych zostanie wyświetlona na wyświetlaczu i potwierdzona 

, należy najpierw wyświetlić informacje zapisane w pamięci za pomocą 

przycisku MR. Następnie wyzerować dane z pamięci za pomocą CLR i zatwierdzić zerowe 

zostanie potwierdzone zniknięciem symbolu M, w lewym 

 

pomiędzy poszczególnymi opcjami, a w 

ilości do odliczenia odbywa się poprzez naciśnięcie 

SET, po wyborze w menu odpowiedniej pozycji wskazanej strzałką. 

 



 

A. Za pomocą strzałek ⇑⇓ wybierz odpowiedni kanał. 

potwierdź swój wybór – podświetli się pozycja  „BATCH”

B. Do ustawienia zadanej, konkretnej 

REV odpowiadających wartościom +1000, +100, +10,+1

SET. 

C. Powtórz punkty „A i B”, aby ustawić wszystkie 

przycisku Start/Stop, aby wyjść do wyższego poziom

 

VALUE - ustawianie wartości nominałów

 

Klient nie może samodzielnie zmieniać

stałe ustawione fabrycznie. 

CHANNEL

 

SYSTEM - ustawienia systemowe

 

Wejście w ustawienia systemowe 

w menu odpowiedniej pozycji wskazanej strzałką.

 

Za pomocą strzałek ⇑⇓ możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi opcjami, a 

wybór zatwierdzasz przyciskiem SET 

 

1. TIME   ustawianie aktualnego 

2. BUZZER ustawianie dźwięku klawiszy (ON 
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wybierz odpowiedni kanał. Następnie, za pomocą przycisku SET, 

podświetli się pozycja  „BATCH”. 

Do ustawienia zadanej, konkretnej ilości do odliczenia, użyj przycisków 

odpowiadających wartościom +1000, +100, +10,+1. Wybór zatwierdź przyciskiem 

Powtórz punkty „A i B”, aby ustawić wszystkie wymagane kanały. Na koniec użyj 

wyjść do wyższego poziomu menu. 

nominałów 

Klient nie może samodzielnie zmieniać wartości nominałów, ponieważ zostało to już na 

SET VALUE

VALUE:

CHANNEL: 1

2.00

stawienia systemowe 

Wejście w ustawienia systemowe odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku SET, po wyborze 

w menu odpowiedniej pozycji wskazanej strzałką. 

możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi opcjami, a 

wybór zatwierdzasz przyciskiem SET  

ustawianie aktualnego czasu (potrzebne jest do druku raportów)

 

 

ustawianie dźwięku klawiszy (ON - włączony, OFF - 

Następnie, za pomocą przycisku SET, 

, użyj przycisków M+, MR, Print, 

Wybór zatwierdź przyciskiem 

kanały. Na koniec użyj 

, ponieważ zostało to już na 

 

odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku SET, po wyborze 

 

możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi opcjami, a 

czasu (potrzebne jest do druku raportów) 

 

 wyłączony) 



 

 

3. POINT ustawianie ilości zer po kropce (nieaktywne)

4. PRINT  ustawianie opcji wydruku (ON 

5. MAGNET ustawianie czułości czujnika 

 

TOTAL – informacja o łącznej ilości przeliczonych monet

W tej pozycji możemy sprawdzić jaka jest łączna ilość przeliczonych przez urządzenie monet.

Wyjście za pomocą ESC. 

TEST - testu czujnika i silnika maszyny

Ta funkcja dokonuje testu czujnika i silnika maszyny

pracowników serwisu. 

 

LERN - funkcja „uczenia” monet

 

Ta funkcja pozwala na autokalibrację maszyny z wykorzystaniem monet poszczególnych 

nominałów. Używana jest wyłącznie przez pracowników serwisu
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ustawianie ilości zer po kropce (nieaktywne) 

 

ustawianie opcji wydruku (ON - włączony, OFF 

 

ustawianie czułości czujnika – tylko dla serwisu 

informacja o łącznej ilości przeliczonych monet 

W tej pozycji możemy sprawdzić jaka jest łączna ilość przeliczonych przez urządzenie monet.

 

silnika maszyny 

testu czujnika i silnika maszyny. Używana jest wyłącznie przez 

” monet (autokalibracji) 

pozwala na autokalibrację maszyny z wykorzystaniem monet poszczególnych 

Używana jest wyłącznie przez pracowników serwisu. 

 

 

włączony, OFF - wyłączony) 

 

 

W tej pozycji możemy sprawdzić jaka jest łączna ilość przeliczonych przez urządzenie monet. 

 

Używana jest wyłącznie przez 

pozwala na autokalibrację maszyny z wykorzystaniem monet poszczególnych 



 

 

5. Opis błędów 

W przypadku wystąpienia awarii, proszę postępować w następujący sposób:

 

1. Otwórz „pokrywę przednią” (

bilon. Możesz użyć spirytusu. 

znajdują się gdzieś jakieś ciała obce

2. Jeśli szuflada odrzutów jest pełna (

usunąć. W przeciwnym wypadku, dalsze użytkowanie może uszkodzić maszynę.

3. Po usunięciu błędu, wracamy do 

 

6. Konserwacja 
 

UWAGA! 

 

Po zakończeniu dziennej pracy na 

przebiegu bilonu (listwa prowadząca

 

Realizowanie przez personel obsługujący urządzenia zaleceń zawartych w 

instrukcji obsługi, dotyczących ich czyszczenia i konserwacji, będących po stronie 

użytkownika,  jest warunkiem utrzymania zapisów gwarancyjnych
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W przypadku wystąpienia awarii, proszę postępować w następujący sposób:

” (patrz zdjęcie poniżej), aby wyczyścić listwę prowadzącą 

. Możesz użyć spirytusu. W przypadku wystąpienia zacięcia s

ię gdzieś jakieś ciała obce. 

jest pełna (ok. 400 monet w zależności od nominału

W przeciwnym wypadku, dalsze użytkowanie może uszkodzić maszynę.

Po usunięciu błędu, wracamy do ekranu wyjściowego za pomocą przycisku 

Po zakończeniu dziennej pracy na liczarce, należy wykonać proces czyszczenia

prowadząca bilon, talerz podający i czujnik liczący

Realizowanie przez personel obsługujący urządzenia zaleceń zawartych w 

instrukcji obsługi, dotyczących ich czyszczenia i konserwacji, będących po stronie 

jest warunkiem utrzymania zapisów gwarancyjnych. 

 

W przypadku wystąpienia awarii, proszę postępować w następujący sposób: 

), aby wyczyścić listwę prowadzącą 

sprawdź także, czy nie 

w zależności od nominału), musisz je 

W przeciwnym wypadku, dalsze użytkowanie może uszkodzić maszynę. 

za pomocą przycisku CLR. 

, należy wykonać proces czyszczenia toru 

liczący).   

Realizowanie przez personel obsługujący urządzenia zaleceń zawartych w niniejszej 

instrukcji obsługi, dotyczących ich czyszczenia i konserwacji, będących po stronie 
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