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MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

SEPARADOR E CONTADOR 
AUTOMÁTICO 
DE MOEDAS

ESPECIFICAÇÕES

Temperatura ambiente:

Umidade do ambiente:

Capacidade da bandeja:

Capacidade dos receptores:

Capacidade do visor para o lote:

Capacidade do visor para a contagem:

Voltagem:

Potencia: 

Dimensões:

Peso liquido:

Velocidade de contagem:

0 à 40Cº

30 à 80%

300 à 500 moedas

80 à 150 moedas

3 dígitos

4 dígitos 

110V ou 220V / 50hz

45W (max)

355 x 330 x 266 mm

4,5 Kg

216 moedas por minuto

MANUTENÇÃO

A cada duas semanas de uso, faça a limpeza do classificador de moedas  
usando cera líquida e uma flanela limpa.

DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES

1. OPÇÃO SETUP - Utilizada para fixar os diferentes valores para as moedas.
2. OPÇÃO RELATÓRIO



APRESENTAÇÃO

Leia atentamente este manual antes de ligar o equipamento para conhecer suas 
caraceterísticas, como utilizá-lo e suas funcionalidades

APARÊNCIA
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Tecla ‘+’ Tecla relatório 

Tecla iniciar/parar 
Tecla limparTecla ‘ - ’

Tecla Setup

Tecla lote

Bandeja -  Recepiente para colocar as moedas a serem contadas.
Sensor de presença - Usado para movimentar as moedas e a capacidade da bandeja.
Teclado - Controla o visor. Usado para alterar o tamanho do lote (capacidade de até 4 dígitos).
Receptores - Recipientes, com as moedas já classificadas e contadas.
Botão liga/desliga - Serve para ligar e desligar o contador.
 Tecla Lote - Usada para configurar o tamanho do lote (até 4 dígitos).
Tecla “+ ” - Usada para aumentar o tamanho do lote.
Tecla “ - ” Usada para reduzir o tamanho do lote. 
Tecla Setup - Usada para atribuir os valores para as moedas.
 Tecla Limpar - Usada para limpar os dígitos do visor. 
Tecla Relatório -  Usada para visualizar os valores atribuídos para as moedas.
 Tecla iniciar e parar - Usada para iniciar e parar a contagem.

OPERAÇÃO

1 - Coloque o contador em uma superfície horizontal e ligue o contador.

2 - Selecione o modo de contagem;

Este contador pode trabalhar com dois modos de contagem, o modo de 
contagem pode ser alterado pressionando a tecla BAT;
Modo de contagem livre: Neste modo o contador irá contar todas as moedas da 
bandeja e irá parar somente quando todos os recipientes estiverem cheios, este é o 
modo padrão e é acionado automaticamente quando ligado.
Modo de contagem de lote; Neste modo o contador irá contar até atingir o lote 
parametrizado. Este modo poderá ser acionado pressionado a tecla BAT e alterando o 
tamanho do lote com o uso das teclas ‘+’ e ‘-’ para salvar as configurações pressionar 
novamente a tecla BAT.

3 - Coloque as moedas na bandeja cuidando para que as mesmas não fiquem 

empilhadas dificultando a contagem. Após pressione a tecla ‘START/STOP’ para 
iniciar a contagem.

4 - Quando terminar a contagem pressione novamente a tecla ‘START/STOP’ para 

parar o contador ou aguarde o mesmo parar aproximadamente 20 segundos após o 
fim da contagem.

5 - Se você desejar saber o resultado de cada moeda  pressione a tecla ‘REPORT’ e

 então  aparecerá no visor o resultado obtido na contagem de cada moeda, para 
retornar ao valor total contado pressione a tecla ‘C’.

MENSAGENS DE ERRO

 Se o contador não estiver na posição horizontal 
ou sofrer algum tipo de impacto enquanto estiver 
contando as moedas poderá ocorrer o 
entupimento dos canais e apresentar mensagem 
de erro, para solucionar caso isso ocorra empurre 
a moeda trancada com o dedo no canal de saída 
e deixe a moeda cair, conforme indica a figura ao 
lado.

Canais de saída das moedas

ATENÇÃO: Se as moedas não caírem nos canais de saída durante a 
contagem auxilie a bandeja com uma caneta ou lápis.
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