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Cashwork Coin300 (DS) 

Mix-waarde-teller en sorteerder voor munten 
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1. Introductie 

COIN300 (optie DS) is een muntsorteerder met valsgelddetectiefunctie. De diameter, dikte, 

materiaal en hoeveelheid van de metalen munten worden gelijktijdig gedetecteerd door een 

geavanceerde sensor en omgezet in karakteristieke parameters. Op basis van deze 

parameters kan COIN300(DS) automatisch andere buitenlandse munten, valse munten en 

metalen penningen enz. Bovendien kan COIN300(DS) worden aangesloten op een externe 

printer en pc via de RS-232-poort. Het kan ook worden geüpgraded via de USB-poort. 

2. Veiligheidsinstructies  

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door om een correct gebruik van de machine te 

garanderen. De tekens die in deze handleiding voorkomen, worden als volgt beschreven: 

BAN De inhoud met het teken ''BAN'' moet 

verboden zijn, anders kan dit schade aan de 

machine veroorzaken of de persoonlijke 

veiligheid in gevaar brengen. 

WARNING De inhoud met het waarschuwingsteken 

gaat over machineveiligheid. Handhaaf het 

alstublieft strikt. 

WARM PROMPT De inhoud met het ''WARM PROMPT'' teken 

zijn zaken die aandacht behoeven. Dwing 

het alstublieft af. 

 

BAN 

• Gebruik het netsnoer bij de machine om het gebruiksrisico te verkleinen. Verbied het 

willekeurig vervangen van het netsnoer. 

• Verbied de machine te verplaatsen voordat u de stroom uitschakelt. 

• Verbied onderhoud aan de machine voordat u de stroom uitschakelt. 

WARNING 

• Gebruik de machine bij de vereiste bedrijfstemperatuur en -vochtigheid en vermijd 

direct zonlicht. 

• Zorg ervoor dat de machine goed geaard is voordat u de machine gebruikt. 

• Open de rechter voorklep en de linker voorklep niet terwijl de machine draait. 

• Bewaar de machine bij de vereiste temperatuur en vochtigheid. 

• Reinig de machine strikt volgens de vereisten. 
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3. Naam van onderdelen 

 

3.1 Machine body 

 

1: Hopper deksel   6: Muntrail 

2: Voer schijf    7: Lade afwijzen 

3: Veiligheidsschakelaar  8: Muntenlades 

4: Trechter    9: Sorteerbox 

5: Achterplaat    10: Deflectoren sorteren 
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11. Preresort-lade 

12. Vuilbak 

 

3.2 Stekkerdoos 

 

 

1: Aan/uit-schakelaar 

2: Stopcontact 

3: RS232 

4: PS2 

5: USB 

6: RJ45 (optioneel) 
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3.3 Toetsenborden 

 

(1) Pagina omhoog 

(1) Pagina omlaag 

(1) Voer een menu in   (2) Bevestig de selectie 

(1) Keer terug naar het laatste menu (2) Informatie over geweigerde munten wissen 

(1) Selecteer de telmodus 

(1) Controleer de details van de telgegevens 

(1) Telinformatie opslaan 

(1) Roep opgeslagen informatie op 

(1) Batchnummer instellen 

(1) Wis opgeslagen informatie  (2) Decimale punt 

Numerieke sleutel  

(1) Numerieke sleutel 8 (2) Verander het hulpmiddel om munten te ontvangen 

(1) Numerieke sleutel 9 (2) Druk de telgegevens handmatig af 
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(1) Wis informatie over werkelijke munten  (2) Verwijder FOUT-tips 

(1) Start of stop de machine 

 

4. Werking 

4.1 Zelftest inschakelen 

Sluit de voeding aan. Om de veiligheid te waarborgen, moet de aarddraad goed geaard zijn. 

Zet de aan/uit-schakelaar aan, de machine gaat in een staat van opwarmen en zelftest. 

 

 

 

 

Deze status duurt ongeveer 10 seconden. Op het display wordt de wachttijd weergegeven. 

Als er na de zelftest geen fout is opgetreden, verschijnt de interface in twee gevallen: 

(1) Als de ID-functie niet is geopend, wordt de interface hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

Druk vervolgens op          om de munten direct te tellen, of druk op SET om het “MENU” te 

openen en de ID-functie te openen volgens “ID-functie” op pagina 13. 

(2) Als de ID-functie is geopend, wordt de interface hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

 

Selecteer vervolgens het vereiste ID-nummer volgens "ID-functie" op pagina 13. Druk na het 

voltooien van de installatie op             om terug te keren naar de hoofdinterface. 
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Als de machine de zelftest niet doorstaat, geeft de interface de foutcode weer. Los 

problemen op in overeenstemming met “ERROR 01” op pagina 19. 

 

4.2 Munten tellen 

COIN 300 heeft drie telmodi: COUNT, SORT en BATCH. BATCH is onderverdeeld in BOX, TUBE 

en BAG. Kijk naar de volgende tabel: 

 

 

 

 

COUNT 

 

 

 

 

SORT 

BATCH 

BOX TUBE BAG 

Gebruik 

dozen om 

munten te 

ontvangen 

Gebruik 

buizen om 

munten te 

ontvangen 

Gebruik 

zakken om 

munten te 

ontvangen 

Verschillende BATCH-modus heeft een 

ander standaardnummer. Zie "(3) 

BATCH-modus" op pagina 8. 

Alle echte munten 

worden gesorteerd in 

de muntlade. Alle 

geweigerde munten 

worden gesorteerd in 

de weigeringslade. 

De geselecteerde 

denominatie wordt 

gesorteerd in de 

muntlade. Andere 

echte munten en 

afgekeurde munten 

worden gesorteerd in 

de Reject Drawer. 

Ten eerste stellen gebruikers het vooraf 

ingestelde nummer in dat ze nodig 

hebben. Wanneer het aantal 

gesorteerde munten het vooraf 

ingestelde aantal bereikt, stopt de 

machine automatisch en worden andere 

munten op de muntenrail in de 

uitwerplade geschopt. 

 

In de hoofdinterface kunt u door op MODE te drukken schakelen tussen telmodi. 

4.3 COUNT Mode  

1) Druk in de hoofdinterface op              om de modus "COUNT" te selecteren. 

2) Druk op B om het hulpmiddel voor het ontvangen van munten te selecteren. Er zijn twee 

tools: "BAG", "BOX". 

3) Laad munten in de invoertrechter en druk          op om de machine te starten. 

4) Nadat u klaar bent met tellen, drukt u nogmaals op         om de machine te stoppen of 

automatisch te laten stoppen. De interface wordt hieronder weergegeven: 

 

 

 

De weergegeven symbolen en hun betekenis worden aangegeven in de volgende tabel: 
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Symbolen Betekenis 

COUNT Geef aan dat de telmodus ''COUNT'' is 

VAL Vertegenwoordigen de hoeveelheid 

werkelijke munten 

QTY Vertegenwoordigen het totale aantal 

werkelijke munten 

EUR Geeft aan dat de categorie munten EUR is 

RJ Vertegenwoordigen het totale aantal 

afgewezen munten 

BAG De zak wordt gebruikt om munten te 

ontvangen 

⃣    ⃤ ⃣   Geeft aan dat de machine is gestopt 

⃤   Geeft aan dat de machine draait 

 

 

4.4 SORT Mode  

1) Druk in de hoofdinterface op            om de modus "SORTEREN" te selecteren. 

2) Druk op 8 om het hulpmiddel voor het ontvangen van munten te selecteren, "BAG" of 

"BOX". 

3) Druk op                of             om de gewenste denominatie te selecteren. 

4) Laad munten in de invoertrechter en druk op         om de machine te starten. 

5) Nadat u klaar bent met tellen, drukt u nogmaals op         om de machine te stoppen of 

automatisch te laten stoppen. Selecteer bijvoorbeeld 1.00, de interface wordt hieronder 

weergegeven: 

 

 

 

 

 

4.5 BATCH Mode 

1) Druk in de hoofdinterface op B om vooraf ingestelde nummers in te stellen. Blijf drukken 

om te schakelen tussen BOX, TUBE en BAG. 

Selecteer de BOX-modus, de interface wordt hieronder weergegeven: 
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Selecteer de TUBE-modus, de interface wordt hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

Selecteer de BAG-modus, de interface wordt hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

2) Druk op             of              om de gewenste denominatie te selecteren. 

3) Druk op           om de selectie te bevestigen. 

4) Voer het vooraf ingestelde nummer in met de cijfertoetsen en druk op           om het te 

bevestigen. Het vooraf ingestelde nummer kan worden geselecteerd van 0 tot 9999. 

5) Druk op            om terug te keren naar de hoofdinterface.  

6) Druk op            om de gewenste BATCH-modus te selecteren. 

Selecteer de BOX-modus, de interface wordt hieronder weergegeven: 
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Selecteer de TUBE-modus, de interface wordt hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

Selecteer de BAG-modus, de interface wordt hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

7) Druk op             of              om de gewenste denominatie te selecteren. Druk vervolgens op 

om munten te tellen. Wanneer de machine een vooraf ingesteld aantal munten telt, stopt 

deze. Vervolgens geeft de interface een prompt weer. Selecteer bijvoorbeeld de BAG-modus 

en stel het vooraf ingestelde aantal van 0,5 coupure in op 500. 

 

 

 

 

"0.50 STOPP OK" geeft aan dat het aantal van 0.50 denominatie het vooraf ingestelde aantal 

heeft bereikt. Vervang of leeg de bijbehorende zak. Druk vervolgens op            om door te 

gaan met het tellen van munten.  

De situaties die zich kunnen voordoen terwijl de machine munten telt, worden als volgt 

beschreven: 

• Soms worden sommige echte munten aangezien voor afgekeurde munten vanwege 

een grote verandering van karakteristieke parameters die veroorzaakt worden door 

overmatige slijtage enzovoort. Tel op dit moment de munten in de uitwerplade 

opnieuw. De machine zal de werkelijke munten nauwkeurig identificeren. 

 

• Soms wordt de invoertrechter geblokkeerd doordat er te veel munten opstapelen. 

Wacht op dit moment geduldig op een moment. Als de legeringssensor binnen 2 

seconden geen munten detecteert, stuurt het programma instructies om de 

invoerschijf om te keren. Nadat de munten normaal lopen, keert de invoerschijf terug 

naar voorwaartse rotatie. 
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4.6 Controleer Telinformatie Details 

Na het tellen stopt de machine. Druk op             om het aantal en het bedrag van elke 

denominatie te controleren. 

 

 

 

 

 

De weergegeven symbolen en hun betekenis worden aangegeven in de volgende tabel: 

Symbolen Betekenis 

COIN Vertegenwoordigd elke denominatie 

 
Vertegenwoordigd dat er hierboven inhoud 

is 

 
Vertegenwoordigd dat er inhoud hieronder 

is 

 

Druk nogmaals op               of              om terug te keren naar de hoofdinterface. 

 

4.7 Gebruik het geheugen 

1) Telinformatie opslaan 

Na het tellen stopt de machine. Druk op dit moment op M+ om het nummer op te slaan en 

het bedrag van elke denominatie. Deze informatie wordt opgeslagen terwijl ze door de 

machine gaan. Bij het verschijnen van "MEMORY" zijn de gegevens verzameld in de opslag, 

en is het vorige resultaat gewist. 

 

 

 

 

 

2) Terugroepen telinformatie 

Druk in de hoofdinterface op MR om de opgeslagen telinformatie op te roepen in de opslag. 
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4.8 Duidelijke telinformatie 

1) Wis opgeslagen telinformatie 

Druk op               om de telinformatie te wissen die in de opslag is opgeslagen. 

 

 

 

 

Druk vervolgens op              om het wissen te annuleren. Vervolgens wordt alle telinformatie 

in de opslag gewist. Tegelijkertijd verdwijnt MEMORY. 

2) Wis werkelijke munten en informatie over geweigerde munten 

Als het aantal afgewezen munten niet nul is, drukt u eerst op CLEAR om het aantal afgewezen 

munten te wissen. Druk vervolgens op CLEAR om het aantal en de hoeveelheid 

daadwerkelijke munten te wissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het aantal geweigerde munten nul is, drukt u op CLEAR om de informatie over de 

werkelijke munten te wissen. 
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4.9 Telgegevens afdrukken 

Gebruik de RS-232-poort om verbinding te maken met een externe printer. Stel de 

printermodus in volgens "Printer Instelling & LID” op pagina 15. Als de printermodus “AUTO” 

is, zal de machine automatisch de telinformatie van elke denominatie printen na voltooiing 

van de telling. Als de printermodus ‘’Manual’’ is, druk op 9 om het aantal en de hoeveelheid 

werkelijke munten af te drukken. 

De telinformatie van afgewezen munten kan niet worden opgeslagen en afgedrukt. 

5. Functie instellingen 

Druk in de hoofdinterface op SET om de functie-instellingen in te voeren. 

 

 

 

 

(1) Druk in het “MENU” op               of              om "SYSTEEM" te selecteren en druk op SET 

om te openen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk op             om terug te keren naar het vorige menu. 

2) In het menu, klik op               of               om informatie te selecteren en druk op SET om te 

starten. 
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Druk op               om terug te keren naar het vorige scherm. 

 

5.1 ID Functie 

 

1) In het systeem, druk op               of               om ID-functie te selecteren. 

2) Druk op SET om te starten. 

 

 

  

 

3) Druk nogmaals op SET om de ID-functie te bewerken. 

 

 

 

 

4) Druk op               of               om te selecteren. 

5) Druk op SET om de selectie te bevestigen. 

6) Druk op               om terug te keren naar het vorige menu. 

Als "ID FUNCTION" op "ON" staat, zet u de aan/uit-schakelaar uit en weer aan gevraagd om 

het ID-nummer te selecteren. Het ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

Druk op SET om het ID-nummer in te stellen. Druk vervolgens op             of             om het 

gewenste ID-nummer te selecteren en druk op SET om het te bevestigen. Het ID-nummer 

kan worden geselecteerd van 1 tot 10. Na het instellen, drukt u op              om terug te keren 

naar de hoofd interface. Het geselecteerde ID-nummer zal worden weergegeven in de 

linkerbenedenhoek van de hoofd interface. 
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Nadat u het tellen van de munten hebt voltooid, kunt u op M+ drukken om de telinformatie 

op te slaan in de opslag van de overeenkomstige ID. Selecteer de volgende keer hetzelfde ID, 

de opgeslagen gegevens kunnen worden opgehaald voor verder gebruik. 

5.2 Buzzer & Decimalen 

 

1) In het systeem, druk op                of              om BUZZER & DECIMAL te selecteren. 

2) Druk op SET om uit te voeren. 

 

 

 

 

3) Druk op               of              om het gewenste item te selecteren. 

4) Druk op SET om het item te laten bewerken. 

5) Druk op                of              om aan of uit te selecteren. 

6) Druk op SET op de selectie te bevestigen. 

De zoemer wordt geopend terwijl “BUZZER” op “ON” staat, of hij is gesloten. Het punt wordt 

weergegeven terwijl “DECIMAAL” op “AAN” staat. Tot nu toe kan "DECIMAAL" gewoon op 

"AAN" worden gezet. Als “VOLLEDIG ALARM” "UIT" is, wanneer "ERROR 03" op pagina 19 

verschijnt, zal de machine geen alarm laten horen. Anders zal het apparaat geluid maken. 

7) Druk op             om terug te keren naar het vorige menu. 

 

5.3 Printer setting & LID 

1) In het systeem druk op              of              om PRINTER & LID te selecteren.  

2) Druk op SET om uit te voeren. 

3) Druk op               of              om het gewenste item te selecteren. 

4) Druk op SET om het item te laten bewerken. 

5) Druk op               of              om te selecteren.  

6) Druk op SET om de selectie te bevestigen.  
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De machine zal automatisch afdrukken terwijl "PRINT MODE" op "AUTO" staat. Anders zal het 

worden afgedrukt door op 9 te drukken. Als de "DEKSEL" aan is, opent u de rechter voorklep, 

de machine zal de volgende prompt weergeven: 

 

 

 

 

Sluit de rechter voorklep, de prompt verdwijnt. En de machine keert terug naar de main 

interface om automatisch verder te gaan. Terwijl "LID" "OFF" is, geeft de machine geen alarm 

in dezelfde situatie hierboven. 

7) Druk op             om terug te keren naar het vorige menu. 

 

5.4 Datum en tijd 

 

1) In het systeem, druk op                of              om de DATE & TIME te selecteren. 

2) Druk op SET om te bevestigen. 

3) De tijd wordt in seconden vernieuwd. Druk op SET om de tijd te laten bewerken. 

 

 

 

 

4) Druk op              om het item te selecteren dat moet worden gewijzigd. 

5) Druk op de cijfertoetsen om de tijd in te voeren. Als u de datum wilt wissen, drukt u op 

CLEAR. 

6) Nadat alle items klaar zijn met instellen, druk op SET om de keuze te bevestigen.  

7) Druk op             om terug te keren naar het vorige menu. 

 

5.5 Taal 

 

1) In het systeem, druk op              of    om LANGUAGE te selecteren. 

2) Druk op SET om te bevestigen. 
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3) Druk op               of               om te selecteren.  

4) Druk op              om terug te keren naar het vorige menu. 

 

5.6 LCD Contrast  

 

1) In het systeem, druk op               of               om LCD CONTRAST te selecteren. 

2) Druk op SET om te bevestigen. 

 

 

 

 

3) Druk op               of              om het contrast van het scherm aan te passen. 

4) Druk op              om terug te keren naar het vorige menu. 

 

5.7 Totale telling 

1) In de ‘’INFORMATION’’, druk op              of               om ‘’TOTAL COUNTING’’ te selecteren.  

2) Druk op SET om te bevestigen. Het totale aantal telmunten voor deze machine kan worden 

bekeken. 

 

 

 

 

3) Druk op CLEAR om het nummer te wissen.  
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4) Klik nu op CLEAR om het nummer te wissen, zo niet klik dan op               om terug te keren 

naar het vorige menu. 

 

5.8 Software versie 

Selecteer in de "INFORMATIE" "SOFTWARE VERSIE" en druk op SET om te openen. De 

softwareversie van het moederbord, het weergavebord en het AD-bord over de machine kan 

worden bekeken. 

 

 

 

 

5.9 Error codes lijst 

Selecteer in de ‘’INFORMATIE’’ ‘’ERROR CODES LIST’’ en druk op SET om te bevestigen. Elke 

foutcode en de bijbehorende oplossingen kunnen worden bekeken door op               of              

te drukken. 
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6. Probleem oplossen 

 

Soms wordt de machine uitgeschakeld terwijl deze aan het testen is of aan het draaien is. 

Hierdoor kunnen foutcodes worden weergegeven. Bekijk de volgende tabel: 

Error code Weergave-interface Reden Oplossing 

Error 1 

 

1. De zelftest is 

mislukt. 

2. Het signaal van 

legering sensor is 

abnormaal. 

Neem contact op 

met uw 

leverancier. 

Error 2 

 

De infrarood diode 

van de 

legeringssensor is 

abnormaal. 

1. Reinig het 

infrarood 

diode van de 

legering sensor 

door de 

buisborstel. 

2. Controleer de 

legering sensor 

kabel. 

Error 3 

 

De muntlade is 

vol munten. 

Vervang of leeg 

de muntenlade. 

Error 4 

 

1. De rechter voorkant 

deksel is geopend 

terwijl de machine 

bezig was. 

2. De 

veiligheidsschakelaar 

werkt niet. 

1. Sluit de 

rechterkant 

voorkant. 

2. Vervang de 

veiligheid 

schakelaar. 

 

1) Ga bij het oplossen van problemen te werk in de volgorde van de vermelde oplossingen. 

Als het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met uw leverancier. 

2) Druk na elke probleemoplossing op CLEAR om terug te keren naar de hoofdinterface. 

3) Als er een storing optreedt die niet in de lijst staat, neem dan contact op met uw 

leverancier. 
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7. Dagelijks onderhoud 

 

Schakel de stroom uit voordat u gaat schoonmaken. Til vervolgens de linker voorklep op en 

de rechter voorklep. 

 

• Gebruik een haarborstel om Coin Rail minstens één keer per dag schoon te maken. 

• Gebruik een haarborstel om de invoerschijf en de invoertrechter minstens één keer 

per dag schoon te maken. 

• Gebruik een doek en alcohol om het backboard minstens één keer per dag schoon te 

maken. 

• Gebruik een buisborstel om de Alloy Sensor minstens één keer per dag schoon te 

maken. 
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8. Accessoires 

 

Naam Hoeveelheid 

Het netsnoer 1 

Haarborstel 1 

Preresort spatel 1 

 

9. Technische specificaties 

Tel snelheid Max. 900 

munten/per minuut 

Munt categorie 8 soorten munten 

Trechter 

Capaciteit 

Max. 3.000 munten Display LCD 

Munt assortiment Diameters: 14 ~ 

32mm Dikte: 1 ~ 

3.5mm 

Dimensie Lengte | 600 mm 

Breedte | 280 mm 

Hoogte | 300 mm 

 

Frequentie 50Hz Gewicht 22 kg 

Bediening spanning AC(110/220)V±10% Nominaal vermogen 60W 

Bediening 

temperatuur 

5 ~ 40  C Bediening 

vochtigheid 

30~75% 

Opslag temperatuur −10 ~ 60  C Opslag vochtigheid 30~75% 

 

 


