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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ENGLISH | NEDERLANDS | DEUTSCH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | 
PORTUGUÊS POLSKI | ČESKY | MAGYAR | SLOVENSKÝ 

SAFESCAN 1250

LICZARKA I SORTER MONET
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WPROWADZENIE
Dziękujemy za zakup liczarki i sortera monet Safescan 1250, produktu o bezkonkurencyjnej łatwości obsługi i jakości. Safescan 
1250 szybko liczy monety i sortuje je w odrębnych, dedykowanych pojemnikach, co zapewnia sprawną obsługę gotówkową.

1. PRODUKT

1. Zbiornik

2. Przyciski funkcyjne

3. Pojemniki na bilon

4. Przełącznik zasilania

5. Port drukarki

6. Tuby na bilon (tylko w zestawie z  
 modelem EURO)

POLSKI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
 
Detaliczny zestaw zawiera następujące elementy:
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• Liczarka monet Safescan 1250
• Instrukcja obsługi (wielojęzyczna)

• 8 pojemników na bilon  
• 8 tub na bilon (tylko w zestawie z modelem EURO)
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POLSKI

2. INSTALOWANIE SAFESCAN 1250

3. ZLICZANIE BILONU

1. Podłącz przewód zasilający liczarki monet do gniazdka 
(AC 220 ~240V).

Umieść monety w leju. Monety nie muszą być 
wcześniej sortowane.

Naciśnij przełącznik zasilania z tyłu na ON by uruchomić 
liczarkę.

Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć odliczanie. Monety 
są sortowane według wielkości. Każdy nominał jest 
umieszczany w swoim kubku (od lewej do prawej: od 
największej do najmniejszej średnicy monety).

2.

2.1.

ON

Tuby na bilon

Dla monet Euro mogą być 
również stosowane tuby 
na bilon zamiast kubków 
na bilon.
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4. WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI 
01. Wyświetlacz
02. Wydrukuj wynik liczenia na podłączonej drukarce
03. Pokaż raport z wynikiem liczenia na wyświetlaczu liczarki
04. Wybierz nominał dla ustawienia partii
05. Ustaw wielkość partii na 20 lub 50 monet

06. Zwiększ wielkość partii o 1 monetę - GÓRA
07. Zmniejsz wielkość partii o 1 monetę - DÓŁ 
08. Wyczyść wynik liczenia
09. Rozpocznij liczenie 
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POLSKI
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5. LICZENIE ZAKOŃCZONE: ZOBACZ SUMY DLA NOMINAŁÓW

Po zakończeniu liczenia wyświetlana jest łączna wartość zliczonych monet. Aby wyświetlić ilość monet w podziale na 
nominały, naciśnij klawisz  .

Wyświetlana jest liczba monet, począwszy od nominału monety o największej średnicy. Użyj klawiszy  i  aby 
wybrać inne nominały monet.

Domyślne wielkości partii. Safescan 1250 jest standardowo wyposażony w domyślne ustawienie wielkości partii według 
nominałów. Naciśnij  aby zmienić ustawienia partii dla każdego nominału, począwszy od monety o największej 
średnicy.

1.

2.

1.

6. FUNKCJA PARTII
Funkcja partii pozwala na tworzenie równych partii monet. Licznik zatrzyma się, gdy zostanie osiągnięta wybrana wielkość partii. 
Dostępne są 2 opcje:

POLSKI
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Wciśnij klawisz  aby wybrać wielkość partii w podziałach 20 (od 1 do 200 monet) i 50 (od 200 do 999 monet).

Aby ustawić inną ilość partii, użyj klawiszy  i  do ustawiania ilości partii w krokach co 1.

3.

4.

Zmień ilość partii. Przytrzymaj  klawisz aż do uzyskania pożądanego nominału monety. 2.

POLSKI

7. KONSERWACJA
Do ciągłej wydajnej pracy wymagane jest regularne czyszczenie mechanizmu wewnętrznego oraz czujników liczarki monet. 
Jeśli wewnętrzne czujniki urządzenia są zabrudzone wówczas będą przeprowadzać błędne zliczanie i / lub powodować 
nieprawidłowe działanie urządzenia. Aby poznać szczegółowe instrukcje konserwacji odwiedź stronę internetową Safescan: 
www.safescan.com
WAŻNE: upewnij się, że w urządzeniu nie ma umieszczonych monet zagranicznych walut oraz innych przedmiotów, takich jak 
spinacze, zszywki itp. ponieważ będzie to prowadzić do nieprawidłowego działania sprzętu.
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1. WPROWADZENIE DO TRYBU KONFIGURACJI PARAMETRÓW

8. KORZYSTANIE Z OPCJONALNEJ DRUKARKI SAFESCAN TP-230
Safescan 1250 można podłączyć do opcjonalnej drukarki termicznej Safescan TP-230, która zapewni Państwu szczegółowe 
wydruki szczegółowych podziałów wyników liczenia. Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zmienić ustawienie 
szybkości transmisji drukarki z 9600 (ustawienie domyślne) do 1200. Wykonaj poniższe czynności.

     

     

A.   Odłącz zasilanie C.   Włącz zasilanie. Przytrzymaj  
        wciśnięte przyciski SET   
         i FEED

B. Naciśnij klawisze SET i FEED 
       jednocześnie.

D.   Zwolnij nacisk na przycisk FEED       
        jednocześnie trzymając wciśnięty   
        przycisk SET

E.   Naciśnij dwukrotnie przycisk FEED   
        przytrzymując wciśnięty
        przycisk SET

F.   Puść przycisk SET

Czerwona dioda LED (błąd) zaczynie 
migotać.

Drukarka jest teraz w trybie ustawiania parametrów i wydrukuje pierwszy parametr z menu ustawień.

2. WYBIERZ PARAMETR JAKI CHCESZ ZMIENIĆ
Naciskając przycisk SET można przechodzić do różnych ustawień, które można 
zmienić. Ta sekwencja jest zapętlona i przebiega w następującej kolejności:

POLSKI
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Prędkość 
transmisji

9600
(domyślna) 19200 38400

115200

57600

1200 
(wymagana do 
liczarkimonet)

24004800

FEED FEED FEED

FEED FEEDFEED

FEED
FEED

ZMIANA SZYBKOŚCI TRANSMISJI DRUKARKI
Gdy jesteś już gotów do zmiany szybkości transmisji drukarki możesz wybrać pożądaną wartość przez naciśnięcie FEED. 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku FEED spowoduje wydruk odpowiedniej wartości. Naciskaj przycisk FEED aż do 
wydrukowania wartości „1200”. Sekwencja ustawienia szybkości transmisji jest zapętlona i przebiega następująco: 

3.

Po każdorazowym naciśnięciu przycisku SET wydruk pokaże nazwę wybranego parametru oraz jego aktualne ustawienie. 
Następny krok pokazuje jak zmienić ustawienia. 

Prędkość 
transmisji

Bity danych
Rodzaj 

sprawdzania 
parzystości

uzgadnianie

Język Czcionka

Czujnik

Gęstość

Czarny 
znaczekKierunekZwiązek

SET SET SET SET

SET SETSET SET

SET

A.   Naciśnij jednocześnie przyciski SET      
         i FEED. 

C.   Zwolnij przycisk SETB.  Zwolnij przycisk FEED utrzymując   
       wciśnięty przycisk SET

Na wydruku pojawi się tryb wyjścia z ustawień. Ustawienia zostały zapisane.
UWAGA: W przypadku niezapisania ustawień, drukarka po wyłączeniu powróci do ustawień domyślnych. 

Celem uzyskania szczegółowych wskazówek należy skorzystać z instrukcji obsługi Safescan TP-230 dołączonej do drukarki.

POLSKI

4. ZAPISZ USTAWIENIA. 
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A. Drukarka Safescan TP-230 B.   Liczarka Safescan 1250 

Click

POLSKI

9. PODŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z DRUKARKI
Podłącz drukarkę do liczarki monet korzystając z kabla szeregowego z 9-pinowym złączem (M / F) dostarczonego z drukarką.

GWARANCJA
Procedura gwarancyjna: kontakt z Safescan celem uzyskania pomocy: www.safescan.com

    Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami      
  obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności (Declaration of Conformity; DoC) jest dostępna na  
  www.safescan.com

    Weź urządzenie do centrum recyklingu, jeśli chcesz się go pozbyć. Nie wolno wrzucać żadnego urządzenia   
  elektronicznego z odpadami z gospodarstwa domowego.

Temperatura robocza:   0o ~ 40o Celsjusza
Wilgotność otoczenia:   30 ~ 80%  
Pojemność zbiornika:   300 ~ 500 monet
Pojemność pojemników 
zbierających:   80 ~ 150 monet
Pojemność tub na bilon 
(tylko w Euro):   40 ~ 50 monet

Wyświetlacz zaprogramowanego 
numeru partii:   3-cyfrowy LED
Wyświetlacz numeryczny liczarki: 4-cyfrowy LED
Zasilanie elektryczne:   AC 220 ~ 240V / 50Hz
Pobór prądu:   45W (max)
Wymiary:   35,5 x 33 x 26,6 cm
Waga netto:   4,5 kg
Szybkość liczenia:   220 monet na minutę

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9-pinowy kabel szeregowy RS-232 M / F

Po zakończeniu liczenia, naciśnij klawisz [PRINT] na liczarce monet, aby wydrukować szczegółowy raport liczenia z podziałem 
według nominałów.



SAFESCAN® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Solid Control Holding B.V.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie, za pomocą druku, kopiowania 
lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. 
zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, 
wzory przemysłowe, produkcja, powielanie, wykorzystywanie i prawa handlowe. Wszystkie informacje 
zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Solid Control Holding 
B.V. nie ponosi odpowiedzialności i / lub w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za informacje zawarte w 
niniejszej instrukcji.


