
 

 

 

 

Handleiding 

Nederlands  
Munttelmachine Pro-270 

 



 

 

 

Specificaties 

Omgevingstempratuur 0o ~ 40o celsius 

Luchtvochtigheid 30 ~ 80% 

Capaciteit hopper Maximaal 500 munten 

Capaciteit muntbak Maximaal 300 munten 

Instellingen muntwaarde 3 digits LED 

Weergave waarde / aantal 4-digits LED 

Voeding AC230V / 50HZ 

Stroomverbruik < 20W 

Afmetingen 345x3069x260 (mm) 



 

Gewicht 3,9KG 

Telsnelheid 270 munten per minuut 

 

  



 

 

MUNTTELMACHINE PRO-270  

  
1. Hopper (invoer van munten) 

2. Display 

3. Muntbakken 

4. Zekering aan achterzijde van munttelmachine 

5. Muntkanalen 

6. Muntkap 

  



 

 

MUNTTELMACHINE PRO-270 DISPLAY 

 

 

 
A. Rapportagefunctie 

B. Start/Stop telling 

C. “+” toets 

D. Batchfunctie 

E. “-“ toets 

F. Set toets 

G. Clear toets 

  
Voor uw eigen veiligheid, is het belangrijk altijd de volgende zaken in acht te nemen: 

• Gebruik de munttelmachine niet in een vochtige ruimte. Het gebruik van de munttelmachine in 

een vochtige omgeving kan zorgen voor een elektrische schok.  

• Als u de zekering vervangt, gebruik dan altijd hetzelfde aantal ampere. Het vervangen van de 

zekering met een ander ampere kan gevaarlijke situaties opleveren. 

• Zet de munttelmachine altijd uit voordat u onderhoud gaat plegen aan de machine en trek de 

stekker uit het stopcontact.  

• Start de machine niet als de cover open is. 

• Plaats u vingers niet in de hopper of de muntkanalen als de machine actief is.  

• Zet de machine uit en unplug deze uit het stroomnetwerk als de machine lang niet gebruikt 

wordt. Dit zorgt voor een langere levensduur.  



 

 

Instellen batchfunctie 

1. Druk op de SET-toets (F) en selecteer de juiste muntwaarde (€ 0,01 tot € 2,00).  

2. Met toets C en toets E kunt u het juiste aantal munten per muntbak instellen.  

3. Met de SET-toets (F) kunt u vervolgens de keuze opslaan. De munttelmachine zal vervolgens 

de volgende muntsoort aanwijzen.  

4. Met de C-toets (G) verlaat u het menu en kunt u de telling starten. De batch-functie is dan 

ingesteld.  

Als u het aantal munten insteld op ‘0’ zal de munttelmachine niet automatisch stoppen met tellen. Dit 

zal pas gebeuren als u zelf op start/stop (B) drukt. 

Rapportagefunctie 

1. Met de rapportagefunctie krijgt u een totaaloverzicht van het aantal getelde munten. Het getal 

dat getoond wordt op de machine tijdens het tellen is het totaalbedrag.  

2. De rapportagefunctie kunt u selecteren door op toets (A) te drukken.  

3. U kunt vervolgens door de muntsoorten heen skippen beginnende bij € 2,00. De 

munttelmachine geeft eerst de waarde aan van de muntsoort en vervolgens het aantal getelde 

munten.  

4. Met de ‘C’ (G) toets kunt u de rapportagefunctie weer verlaten.  

Foutmeldingen 

Door veelzijdig gebruik kan de munttelmachine, op den duur, verschillende foutmeldingen geven. In 

sommige gevallen is het probleem simpelweg op te lossen door vuil te verwijderen en de machine 

goed schoon te maken. Met name de sensoren zijn daarbij kwetsbaar, pas dus op met schoonmaken 

en zorg ervoor dat de sensoren niet van plaats wijzigen.  

  



 

 

E1 tot E8 foutmelding 

De E1 tot E8 foutmelding houdt in dat één van de sensoren bij muntuitgangen defect of vuil is. De 

sensoren kunt u zelf makkelijk schoonmaken door de bovenste kap (6) te verwijderen. De sensoren 

bevinden zich aan de voorzijde van de munttelmachine.  

 

Als u de bovenkap afneemt, zult u het volgende aanzicht krijgen. De rood omkaderde gedeeltes 

bevatten sensor E4 en E5. In totaliteit zijn er 8 sensoren. U kunt de sensoren het beste schoonmaken 

door te blazen. Mocht dit geen optie zijn, probeer het dan met een schone doek.  

 



 

 

E9 foutmelding 

Een E9 foutmelding houdt in dat wellicht de ‘running’ sensor defect of vuil is. Anderzijds kan het zijn 

dat de hoofdmotor niet meer werkt. Hoort u de motor nog wel? Dan kunt u het beste de running sensor 

schoonmaken.  

 

 


