Gebruikershandleiding

Het tellen van munten: (in een Telcup of Flexicup)

Aan de Slag:

Standaard start het systeem op in de Telcups functie.
Deze functie kunt u herkennen aan het plaatje:

Houd de

ingedrukt totdat de CountEasy TS opstart.

Telcup inwegen:
Maakt u gebruik van Telcups (losse bakjes)?
U dient die eerst te kalibreren.

Voor het tellen met de Flexicup zorgt u ervoor dat links de
flexicup is weergegeven. Druk 1 keer op het plaatje van
de houder. Druk nogmaals om weer met Telcups te tellen.
Plaats nu de munten met de Telcup of Flexicup op de houder.
De CountEasy TS telt de hoeveelheid aan munten. Indien u een
muntsoort wil overslaan kunt u de de pijtjestoets gebruiken.

Het tellen van rollen en/of zakjes:
Indien u uw CountEasy TS voor het eerst gebruikt
volgt de de melding:

Indien de melding niet in uw scherm verschijnt, druk dan op
tot u de melding “Telcup nu Kalibreren”ziet.

Bevestig met
op de houder.

Na het tellen van het muntgeld kunt u muntrollen tellen. Plaats
nu de rollen een voor een op de houder.
U kunt maximaal 4 rollen op de houder plaatsen.
De CountEasy TS herkent zelf welke muntrol geplaatst is.
Indien een rol niet herkent is, kunt u met de pijtjestoets de
munstoort selecteren.

en plaats één lege Telcup
Het tellen van biljetten:
Als u klaar bent met het tellen van de muntrollen (of
u heeft geen muntrollen), druk dan op de rollentoets.

Na enkele seconden vraagt de CountEasy TS om de
lege telcup van de houder te verwijderen. Neem de
Telcup van de houder.

Daarna ziet u links boven in beeld een plaatje van een biljet.

Voor het tellen van losse biljetten zorgt u er voor dat links onder
in het scherm van de CountEasy TS het volgende zichtbaar is.

Nu is de telcup gekalibreerd en kunt u beginnen met het tellen van munten.
Dan kunt u de biljetten op de houder plaatsen in

stapels van 15-20 per keer. Indien u te veel biljetten
plaats zal het systeem vragen een paar biljetten af te
nemen.

Quick Start Guide
Moneytronic CountEasy TS

Telling printen:
Gebruikt u een printer?

Druk op:

U ziet:

Druk dan op:

Totalen wissen:
Druk op:

U ziet:

U ziet:

Bevestig met:

Aandachtspunten:
- Gebruik de CountEasy TS altijd op een vlakke ondergrond.
- Zorg dat de houder leeg is als u de CountEasy TS aan zet.
- Let op bij het tellen dat er geen munten of biljetten door elkaar zitten.

