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CountEasy 

Aandachtspunten 

• Zorg ervoor dat de houder leeg is als u de CountEasy aanzet met de  toets. 

• Zorg ervoor dat er geen verschillende munten of biljetten door elkaar zitten. 

Tellen van losse munten 

Als u de CountEasy aanzet, kunt u direct met het tellen van de lossen munten beginnen. U 

kunt direct beginnen door één voor één de losse telcup op de houder te plaatsen (€0,05; 

€0,10; €0,20 enz.). De telling wordt pas definitief als u de telcup van de houder haalt.  

Een munt overslaan? Gebruik de oranje pijltjestoets. 

Tellen van muntrollen of muntzakjes 

Heeft u nog muntrollen in de kassalade liggen? Leg rollen één voor één op de houder. U kunt 

maximaal vier rollen achter elkaar plaatsen. Heeft u er meer, dan haalt u eerst de rollen van 

de houder. Daarna plaatst u de overige rollen. Als een rol niet correct gevuld is, dan geeft het 

systeem de melding ‘’SELECTEER COUPURE’’, met de oranje pijltjestoets selecteert u de juiste 

muntsoort. 

Tellen van losse biljetten 

U kunt het snelst en het nauwkeurigst tellen door losse bankbiljetten steeds in stapeltjes van 

24 (of minder) op de houder te plaatsen. Indien u toch meer dan 24 biljetten plaatst bij een 

stapeltje, geeft de CountEasy dit in het scherm aan met de melding ‘’VERDACHT GEWICHT 

LEG MINDER OP’’. Haal een paar biljetten van de stapel totdat het systeem weer telt.  

U hoeft dus niet alle biljetten te verwijderen. 

Vanwege het gewichtsverschil adviseren wij om de oude en nieuwe biljetten zoveel mogelijk 

apart val elkaar te tellen. Het kan zijn dat er in overleg al een aanpassing is gedaan voor de 

biljetten van 5, 10 en 20.  

Een telling uitlezen? 

Selecteer eerst de munten of biljetten. Druk op de toets om vervolgens met de 

oranje pijltjestoetsen van elkaar denominatie de getelde aantallen terug te lezen. Wacht 5 

seconden, dan springt het systeem automatisch terug in de telfunctie. U herhaalt 

bovenstaande stappen om zowel alle getelde munten als biljetten uit te lezen. 

Klaar met tellen? 

Druk achter elkaar op  en vervolgens op om het groottotaal te wissen. 

Uitschakelen? 

Houd  net zolang ingedrukt totdat het systeem zichzelf uitschakelt. 


