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Uživatelská příručka 



Safescan 1550 
Profesionální vysokorychlostní počítačka mincí 

 

Úvod 

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili profesionální vysokorychlostní počítačku mincí 

Safescan 1550. Zařízení Safescan 1550 je nezbytností pro organizace, které pracují 

s velkými množstvími mincí, jako jsou zábavní společnosti, řetězce supermarketů a 

finanční instituce. Jeho použití je však vhodné i pro menší společnosti, které kladou 

důraz na rychlost. Tento přístroj „zpracuje“ více než 2000 mincí za minutu a nabízí 

profesionální funkce přičítání a přesného dávkování. Navíc dokáže automaticky vytřídit 

„cizí“ mince. Robustní, extrémně rychlý a přesný? Safescan 1550! 

 

Upozornění 

Neinstalujte na následující místa: 

 Šikmé plochy nebo schody 

 Místa, kde může být zařízení vystaveno přímému slunečnímu záření 

 Místa se zvýšeným výskytem prachu 

 Do blízkosti vody 

 Místa, kde může být zařízení vystaveno otřesům 

 Do blízkosti nebezpečných předmětů 

 Provozujte na místech, kde je blízko k dispozici zásuvka a kde lze zástrčku ze zásuvky 

rychle vyndat. 

 

Obecné 

 Používejte pouze roztříděné mince. Nemíchejte mince. 

 Používejte na plochém a rovném povrchu. 

 Nerozebírejte zařízení. 

 Než vložíte mince do násypníku, odstraňte prosím všechny útržky papíru, chuchvalce, 

gumové pásky apod. 

 Cizí předměty mohou způsobit zablokování či chybné počítání. 

 Neotevírejte svrchní kryt, pokud jsou v násypníku mince. 

 Při používání sáčků na mince umístěte prosím dno sáčku na podlahu či na podstavec, 

aby se zařízení nepřevrhlo. 

 

Napájení 

 Používejte zařízení pouze s dodávaným originálním napájecím adaptérem. 

 Nepoužívejte poškozený nebo mokrý síťový kabel. 

 Nepřipojujte síťový kabel mokrýma rukama. 

 

Údržba 

 Při čištění přístroj vždy vypněte. 

 Čistěte zařízení suchým hadříkem. Nepoužívejte mokrý či vlhký hadřík ani čisticí 

prostředky. 

 Nelijte ani nestříkejte na zařízení tekuté preparáty a spreje. Dojde-li k polití zařízení 

tekutinou, ihned odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 



BALENÍ OBSAHUJE 

1. Zařízení Safescan 1550 

2. Prostor na odmítnuté mince 

3. Rozšířenou část násypníku 

4. Sáčky na mince (2x) 

5. Zástrčku na připojení sáčku na mince 

6. Mincové kroužky na euro, libru sterling, švýcarské franky, mm a univerzální mincové 

kroužky pro všechny měny 

7. Síťové kabely do euro a britské zásuvky (2x) 

8. Klínové řemeny (2x) 

9. Uživatelskou příručku 

 

1.0 VŠEOBECNÉ SOUČÁSTI A OVLÁDÁNÍ 

 

1. Kolečko nastavení průměru 

2. Rozšířená část násypníku 

3. Násypník 

4. Kolečko nastavení tloušťky 

5. Boční kryt 

6. Svrchní kryt 

7. Prostor na odmítnuté mince 

8. Výpust na mince 

9. Ovládání otevírání svrchního krytu 

10. Tlačítko START/STOP 

11. Ovládací panel 

12. Zadní kryt 

13. Gumová nožička (4x) 

14. Zdířka na vzdálený displej 

15. Vypínač 

16. Přívod napájení 

17. Konektor na sáček na mince 



2.0 OVLÁDACÍ PANEL 

 

 
 

TLAČÍTKO POPIS FUNKCE 

NUMERICKÉ 

KLÁVESY (1–9) 

Tato tlačítka použijte při zadávání hodnot dávkování. 

B Toto tlačítko použijte pro výběr přednastavených hodnot dávkování. 

M Toto tlačítko použijte pro přidání současných výsledků počítání do 

paměti. Pokud toto tlačítko stisknete a podržíte po dobu pěti vteřin, na 

displeji se objeví výsledky počítání v paměti a paměť se vymaže. 

ADD Toto tlačítko použijte pro zadání funkce přičítání. 

CLR Toto tlačítko použijte pro vymazání současných výsledků počítání. 

 

3.0 OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

3.1 ROZŠÍŘENÁ ČÁST NÁSYPNÍKU 

 

Při počítání většího množství mincí nasaďte na násypník rozšířenou část. 

 

Pro sejmutí rozšířené části násypníku stiskněte bok násypníku (viz obrázek) pro uvolnění 

plastového háčku a zároveň tahejte rozšířenou část směrem vzhůru. 

 

    

 

Tlačit 

Nahoru 



Poznámka: 

Než vložíte do násypníku mince, odstraňte prosím všechny útržky papíru, chuchvalce, 

gumové pásky apod., které by se mohly smíchat s mincemi. 

 

3.2 POČÍTÁNÍ MINCÍ 

 

Zapněte vypínač do polohy ON, na displeji se objeví „0“, 

přístroj je připraven k použití.  

 

 

 

 

 

 

Otočte kolečkem nastavení průměru mincí do požadované 

hodnoty. Případně otočte kolečko na nastavení průměru 

mince v milimetrech.   

 

 

 

 

 

 

Otočte kolečkem nastavení tloušťky mincí na 

požadovanou hodnotu. Případně otočte kolečkem na 

požadovanou tloušťku mincí v milimetrech.   

 

 

 

 

 

 

Připevněte sáček nebo trubičku na mince ke spoji na 

výpusti. Při používání sáčku na mince umístěte prosím 

dno sáčku na podlahu či podstavec, aby se zařízení 

nepřevrhlo.   

 

 

 

 

 

Do boku zařízení vsuňte podnos na odmítnuté mince. Při 

počítání většího množství smíchaných mincí nainstalujte 

do výpusti odmítnutých mincí konektor na sáček na mince 

a připojte sáček.   

 

 

 

 

 



Pro zahájení počítání dejte mince do násypníku a 

stiskněte [START/STOP].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: V následujících případech se zařízení automaticky zastaví, zahájí na jednu 

vteřinu zpětný chod a poté bude pokračovat v počítání: 

 ucpání mincemi 

 veškeré mince jsou spočítány 

 

Pokud počítací senzor nenalezne během 3 vteřin žádnou další minci, zařízení provede zpětný 

chod a poté automaticky přestane pracovat. 

 

Je-li nastavena hodnota dávkování (3.6) a celkový součet dosáhne hodnoty dávky, zařízení se 

ihned zastaví. Pro pokračování v počítání stiskněte znovu [START/STOP]. 

 

3.3 VYMAZÁNÍ VÝSLEDKŮ POČÍTÁNÍ 

Po dokončení počítání stiskněte [CLR] pro 

vymazání výsledků počítání. Na displeji se 

zobrazí „0“.   

 

Chcete-li zastavit zařízení uprostřed 

probíhajícího počítání, stiskněte tlačítko 

START/STOP, počítání se zastaví. Dalším 

stisknutím tlačítka START/STOP začne zařízení 

znovu pracovat. Předchozí součty jsou 

zachovány a nový součet k nim bude připočten. 

 

3.4 FUNKCE PAMĚTI 

Pro uložení výsledků počítání stiskněte [M]. 

Zařízení uloží výsledky do paměti a vynuluje 

displej na [0]. Při probíhajícím počítání stiskněte 

znovu [M] pro přičtení nových výsledků 

počítání do paměti.    

 

Pro prohlédnutí výsledků sčítání v paměti 

stiskněte a držte [M] po dobu 5 vteřin. 

 

Displej zobrazí celkové výsledky počítání 

uložené v paměti. 

 



3.5 FUNKCE PŘIČÍTÁNÍ (REŽIM AKUMULACE) 

Stiskněte [ADD] pro vícenásobné počítání. 

Je-li funkce ADD aktivována, rozsvítí se 

indikační světélko „ADD“.   

 

 

 

3.6 REŽIM DÁVKOVÁNÍ 

3.6.1 Dávkování s použitím numerických 

kláves 

Pomocí numerických kláves nastavte konkrétní 

hodnotu dávkování. Pro zahájení počítání stiskněte [START/STOP]. Zařízení se automaticky 

zastaví, až součet dosáhne hodnoty dávky. 

 

Stiskněte [CLR] pro vymazání současné hodnoty dávkování. 

 

3.6.2 Dávkování s použitím přednastavených 

hodnot 

Stiskněte [B]. Zahájí se režim dávkování. Držte [B] 

stisknuté pro procházení přednastavenými 

hodnotami dávkování (20, 25, 40, 50, 100, 200, 500, 

1000, 5000).   

 

Stiskněte [CLR] nebo [0] pro vynulování současné 

nastavené hodnoty dávkování. 

 

3.6.3 Nastavení předvolených hodnot dávkování 

Zapněte zařízení do polohy ON a současně tiskněte 

tlačítka [B] a [M]. 

Zařízení se spustí v režimu „resetování dávkování“. 

Na displeji se objeví „bAt-SEt“. 

 

Stiskněte [B] pro zvolení uložených 

přednastavených hodnot dávkování, které chcete 

změnit. 

Změňte zvolené přednastavené hodnoty dávkování 

pomocí numerických kláves. Stiskněte [M] pro 

uložení nově nastavených hodnot dávkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 POČÍTÁNÍ SMÍŠENÝCH MINCÍ 

Pro úspěšné počítání netříděných mincí začněte vždy tou hodnotou mince, která má největší 

průměr. Všechny mince s menším průměrem 

jsou pak automaticky vytříděny do prostoru na 

odmítnuté mince. Po spočítání denominace 

mince s největším průměrem pokračujte 

počítáním další denominace, která má nyní 

největší průměr.   

 

Nastavte příslušnými tlačítky průměr a 

tloušťku mince podle rozměrů největších 

mincí. 

 

Připojte konektor na sáček na mince k boku 

zařízení (výstup na odmítnuté mince) a 

připojte sáček na mince. 

 

Netříděné mince vložte do násypníku a 

stiskněte [START/STOP] pro zahájení 

počítání. Budou spočítány veškeré mince se 

správným průměrem. Mince s menším 

průměrem budou automaticky vytříděny do 

prostoru na odmítnuté mince. 

Až bude dokončeno počítání první 

denominace, zahajte proces „počítání 

smíšených mincí“ pro další denominaci, která 

má nyní největší průměr. Tento postup 

opakujte, dokud nespočítáte i poslední denominaci s nejmenším průměrem. 

 

 

4.0 ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 

4.1 UCPÁNÍ VSTUPU MINCÍ 

Pokud mince uvíznou ve vstupu do zařízení, pootočte kolečkem průměru proti směru 

hodinových ručiček a uvolněte levou vodicí desku. Uvíznutá mince vypadne do prostoru pro 

odmítnuté mince, a poté můžete kolečko průměru nastavit do původní polohy.  

 



4.2 UCPÁNÍ ODSTŘEDIVÉHO KOTOUČE 

Pokud se do mincí v násypníku přimíchají cizí předměty, může dojít k ucpání mezi 

odstředivým kotoučem a vodicí deskou na mince. 

 

 Otevřete 

boční kryt. 

 Poté 

vytáhněte 

páčku přední 

plnicí kladky, 

a tahem a 

tlakem 

vytáhněte uzavírací desku nahoru a odstraňte cizí předměty. 

 

4.3 DISPLEJ UKAZUJE „JA“   

Je-li počítací senzor zaprášený, na displeji se objeví 

„JA“. Sundejte klínový řemen, vyčistěte počítací 

senzor pomocí vatové tyčinky s lihovým čističem.   

   

 

5.0 ÚDRŽBA 

5.1 KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA 

 

Poznámka: 

Před zahájením každodenní údržby vždy vypněte 

hlavní vypínač do polohy OFF. 

 

 Nejméně jednou za den vyčistěte vstup na 

mince a počítací senzor kartáčkem. 

 Zkontrolujte, není-li pás na vstupu znečištěný 

nebo opotřebovaný. Pokud je špinavý, 

vyčistěte ho pomocí kousku měkkého hadříku 

namočeného do denaturovaného lihu. Je-li 

opotřebený, nahraďte ho novým pásem. 

 

5.2 JAK VYMĚNIT KLÍNOVÝ ŘEMEN 

 Otevřete svrchní kryt, vytáhněte páčku přední 

plnicí kladky nahoru, vyjměte ze zařízení 

klínový řemen 322 a klínový řemen 564 a poté 

nasaďte na kladky nový klínový řemen 

(součást balení). 

 

Páčka přední plnicí kladky 

Svrchní hnací klínový řemen 564 

Plnicí řemen 322 



• Napnutí plnicího řemenu je možno nastavit 

upravením polohy matice 1. 

• Výšku přední plnicí kladky je možné nastavit 

upravením polohy šroubu 1. 

• Výšku zadní plnicí kladky je možno nastavit 

upravením polohy šroubu 2. 

• Poté utáhněte matici 1, matici 2 a matici 3. 

• Odstraňte gumové podložky na plastové 

podložce; vyšroubujte čtyři šrouby na plastové 

podložce. 

• Vyšroubujte šroub 1 a šroub 2, otočte skluzavku 

na výpusti mincí, abyste ji mohli odšroubovat od 

zařízení. 

• Spodní kryt vytáhněte nahoru; sundejte spodní 

kryt ze zařízení. 

• Sejměte klínový řemen 350 a připevněte ke 

kladce nový řemen, jeho napnutí lze nastavit 

upravením polohy základny přítlačného válečku. 

 

6.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Rychlost počítání   2300 mincí/min 

Kapacita násypníku  3600 mincí (bez 

nainstalované 

rozšířené části pro 

mince o průměru15 

mm a tloušťce 1,1 

mm) 

 12 000 mincí (s nainstalovanou rozšířenou částí pro mince 

o průměru 15 mm a tloušťce 1,1 mm) 

Počitatelné rozměry mince Tloušťka: 0,7 až 3,9 mm 

 Průměr: 14 až 34 mm 

Max. kapacita displeje 9 999 999 

Režimy počítání Režim průběžného počítání 

 Režim dávkování 

 Režim přičítání (akumulace) 

Spotřeba energie 70 W (během provozu) 

Požadavky na energii AC 120 V ± 10 %, 60 Hz 

 nebo AC 220 V ± 10 %, 50 Hz 

Rozměry 270 (š) × 362 (h) × 240 (v) mm 

Čistá hmotnost 11 kg 

 

 

7.0 ZÁRUKA 

Záruční postup 

Pro asistenci kontaktujte společnost Safescan: www.safescan.com nebo email: 

support@safescan.com 

mailto:support@safescan.com

