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Wprowadzenie 
 
 
Instrukcja ta zawiera informacje dotyczace instalacji, uzytkowania i 
podstawowej obslugi automatu wrzutowego COINCO GLOBAL€. 
Przeczytanie i zaznajomienie sie z instrukcja obslugi umozliwi optymalne 
wykorzystanie wrzutnika COINCO GLOBAL €. 
 
Na bocznej scianie obudowy automatu wrzutowego znajduje sie etykieta 
zawierajaca informacje dotyczace numeru seryjnego, numeru modelu 
opisujacego walute, typ protokolu, i konfiguracje modulu wyplat. Dla 
przykladu: PLZ-G801 okresla automat wrzutowy zaprogramowany na 
rozpoznawanie polskich monet z protokolem MDB; 801 okresla 
konfiguracje modulu wyplat. 
 
G = wylacznie MDB 
A = Protokól A (executive) 
F = Single / Four price (Jedna/Cztery ceny) 
 
Wszystkie automaty wrzutowe dostarczane sa z protokolem MDB jako 
dodatkowym do glównego protokolu. 
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Dane techniczne 
 
 
Wymagania zasilania 
 
MDB     34V DC 
 
Single / Four Price   24V AC  50/60Hz 
     120V AC  50/60Hz 
     220 – 240V AC  50/60Hz 
 
Protokól A (Executive)  24V AC  50/60Hz 
 
 
Zakres temperatury pracy 
 
-18°C to 65°C 
 
 
Zakres temperatury przechowywania 
 
-30°C to 72°C 
 
Zakres wilgotnosci wzglednej 
 
20% to 98% RH non-condensing 
 
Pozycja pracy 
 
Pionowa ±3° 
 
 
Akceptacja monet 
 
Automat wrzutowy GLOBAL2 serii 800 umozliwia rozpoznanie i 
akceptacje do 32 róznych monet i/lub zetonów. W automacie wrzutowym 
PLZ standardowo akceptowane sa monety 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zl, 2 zl, 
5 zl. 
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Instalacja 
 
 
Instalacja automatu wrzutowego 
1. Wylacz zasilanie automatu wrzutowego. 
2. Zdemontuj akceptor przez zwolnienie jego zaczepu i odciagniecie 

górnej czesci z automatu wrzutowego. Odlacz wstege przewodów z 
automatu wrzutowego i wysun akceptor z jego prowadnic (rys. 1 i 2). 

3. Ustaw otwory montazowe znajdujace sie z tylu wrzutnika nad srubami 
montazowymi w automacie sprzedajacym, dokrec sruby (nie przekrec) 
a nastepnie zamontuj akceptor (rys. 3). 

4. Podlacz DEX wtyk uziemienia jezeli jest w wyposazeniu i podlacz 
automat wrzutowy do gniazda w maszynie sprzedajacej (rys. 2). 

5. Ustaw wymagane ceny sprzedazy i opcje automatu wrzutowego w 
menu konfiguracyjnym. 

6. Napelnij tuby do wymaganego poziomu przez drzwiczki recznego 
napelaniania (rys. 4) lub przez akceptor z wykorzystaniem trybu 
napelniania. 

7. Ustaw poziomy napelaniani tub jesli jest to konieczne. 
8. Upewnij sie, ze automat wrzutowy  jest wlasciwie zainstalowany i 

przetestuj go z róznymi monetami, aby sprawdzic, ze pracuje 
poprawnie. 

                                                                                                          
                         

 
rys. 1       rys. 2 
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  rys. 3      rys. 4 
 
 
 
 
 
 
Tryb napelniania przez akceptor 
Tryb napelniania tub przez akceptor uruchamiany jest przez jednoczesne 
nacisniecie przycisków A i D, znajdujacych sie na przodzie akceptora. Na 
wyswietlaczu pojawi sie napis “FILL” naprzemiennie z “AbCd”, jesli tuby 
automatu sa puste lub “FULL” jesli tuby sa napelnione. Wrzucajac monety 
w tym trybie sa one automatycznie rozdzielane dopóki tuby nie sa 
napelnione lub nie zostal osiagniety zadany poziom.  
 
Monety moga byc równiez ladowane przez drzwiczki recznego napelniania 
(rysunek 1), wtedy jednak nie zostana one zarejestrowane w polach 
kontrolnych automatu wrzutowego. 
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Wyswietlacz cyfrowy 
 
 
Automat wrzutowy COINCO GLOBAL€ wyposazony jest w 
czteropozycyjny, siedmio-segmentowy wyswietlacz umieszczony na 
pokrywie akceptora. Tryb wyswietlacza wykorzystywany jest przez cztery 
przyciski umieszczone równiez na pokrywie akceptora (rys. 5). 

 
  rys. 5 
 
 
Wejscie do trybu wyswietlacza: 
 
- Nacisnij jednoczesnie  przyciski A i D przez 1 sekunde do momentu 

gdy na wyswietlaczu pojawi sie “FILL”, “FULL” lub “AbCd”. 
- Nacisnij przycisk C by przejsc do adresów kontroli (D000 – D029) lub B 

by przejsc do adresów automatu wrzutowego i adresów akceptora (C, 
A). 

 
Przyciski sa uzywane do przemieszczania sie przez adresy w nastepujacy 
sposób: 
 

Przycisk A - Wyjscie 
Przycisk B - Zwiekszanie 
Przycisk C - Wejscie i potwierdzenie 
Przycisk D - Zmniejszanie 

 
Jezeli w ciagu 45 sekund nie zostanie nacisniety zaden przycisk, to 
automat wrzutowy wyjdzie z trybu wyswietlacza. 
 
 
 
 

Przyciski
kontrolne

Wyswietlacz
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Adresy kontroli Coinco Global€ (bez MDB i BDV) 
 

 
WYSWIETLACZ CYFROWY                                                      
Y = Dostepny 
ADRESY KONTROLNE INFORMACJI                                    
N = Niedostepny 
 

# Pole A F 
D000 Calkowita liczba 

sprzedazy 
Y Y 

D001 Gotówka do tub Y Y 
D002 Gotówka do 

kasety 
Y Y 

D003 Wyplacona 
gotówka 

Y Y 

D004 Reczna wyplata 
gotówki 

Y Y 

D005 Wartosc nadplaty Y Y 
D006 Wartosc 

sprzedazy 
Y Y 

D007 Wartosc 
sprzedazy przy 
braku reszty  

Y Y 

D008 Wartosc rabatu Y N 
D009 Wartosc 

sprzedazy za 
zetony 

Y N 

D010 Wartosc 
sprzedazy na 
karty 

Y N 

D011 – 020 Calkowita ilosc 
sprzedazy dla cen 
1 do 10 

Y Y 

D021 Ilosc odrzuconych 
monet 

Y Y 

D022 – 025 Calkowita liczba 
monet w tubach 

Y Y 

D026 – 029 Calkowita wartosc 
monet w tubach 

Y Y 
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Adresy automatu wrzutowego 
 
 
# Pole Zawartosc G F A B 

C001-
C004 

Ceny 1 – 4 (Powtórzenie adresów 
C101-C104) 

Wartosc N Y Y N 

C005-
C010 

Ceny 5 - 10 (Powtórzenie adresów 
C105-C110) 

Wartosc N N Y N 

C011 Maksymalna wyplata Wartosc N N Y N 
C012 Wartosc premii (kredyt wzrasta do 

momentu osiagniecia C013) 
Wartosc N N Y N 

C013 Kwota dla otrzymania premii Wartosc N N Y N 
C014 Grupa akceptacji przy wskazniku 

“wrzuc odliczona kwote” 
0 akceptuje wylacznie monety oznaczone 
jako MDB typ  0 
1 akceptuje monety oznaczone jako MDB 
typ 0 do 1 
2 akceptuje monety oznaczone jako MDB 
typ 0 do 2 
3 akceptuje monety oznaczone jako MDB 
typ 0 do 3 
4 akceptuje monety oznaczone jako MDB 
typ 0 do 4 
5 akceptuje monety oznaczone jako MDB 
typ 0 do 5 
6 akceptuje monety oznaczone jako MDB 
typ 0 do 6  
7 do 15 ja wyzej  

N Y Y N 

C015 Sprzedaz pojedyncza/wielokrotna 
Dodawanie kredytu dla kart 

Cztero cenowy 
0 Sprzedaz wielokrotna zabroniona 
1 Sprzedaz wielokrotna dozwolona 
Protokól A 
Ponowne wykorzystanie kart Off 
0 Limit kredytu sprzedazy pojedynczej 
1 Limit kredytu sprzedazy wielokrotnej 
2 Limit ceny sprzedazy pojedynczej 
3 Limit ceny sprzedazy wielokrotnej 
Ponowne wykorzystanie kart On 
4 Limit kredytu sprzedazy pojedynczej 
5 Limit kredytu sprzedazy wielokrotnej 
6 Limit ceny sprzedazy pojedynczej 
7 Limit ceny sprzedazy wielokrotnej 

N Y Y N 

C016 Wymuszenie sprzedazy 0 zwrot monet dozwolony 
1 zwrot monet nie dozwolony 

N Y Y N 

C019 Urzadzenia zewnetrzne i wskaznik 
sumy kontrolnej 

Bez czytnika kart 
0 Suma kontrolna OK 
1 Blad sumy kontrolnej 
Zainstalowany czytnik kart 
4 Suma kontrolna OK 
5 Blad sumy kontrolnej 

N Y Y N 

C020 Wartosc banknotu (skalowana) Wartosc N Y N N 
C021 Limit czasu dla cztero-cenówki Programowane w zakresie 4-20 sekund N Y N N 
C029 Wspólczynnik skalujacy kart Wartosc N N Y N 
C030 Maksymalny kredyt Wartosc N N Y N 
C032 Wartosc przy wskazniku “wrzuc 

odliczona kwote” 
Value N Y Y Y 

C036 Podtrzymanie i wyswietlenie ceny 0 Podtrzymanie ceny zabronione 
2 Podtrzymanie ceny dozwolone 
3 Podtrzymanie i wyswietlenie ceny 
dozwolone 

N N Y N 
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C042 Tryb wyswietlania ceny 0 Zabroniony 
1 Dozwolony 

N Y N N 

C043 Pozostawienie trybu rozmiany 0 Zabroniony 
1 Dozwolony 

N Y N N 

C044 Tryb cztero-cenowy 0 Tryb jedno-cenowy 
1 tryb cztero-cenowy 

N Y N N 

C045 Sprzedaz pojedyncza z zatrzymaniem 
kredytu 
 

0 Impuls sprzedazy 
1 Wstrzymanie sprzedazy 

N Y N N 

C046 Wartosc przy wskazniku “wrzuc 
odliczona kwote” 

0 Wartosc zaprogramowana 
1 Wartosc zaprogramowana + wartosc        
najwyzszej monety  

N Y N N 

C047 Tryb przelaczników zabroniony Tylko do odczytu N Y N N 
C048 Odczyt wyswietlacza 

(Adresy C001 do C125) 
0 Zmiany z wyswietlacza cyfrowego 
dozwolone 
1 Zmiany z wyswietlacza cyfrowego 
zabronione 

N R R R 

C049 Resetowanie statystyki DEX 0 Niedostepne 
1 Dostepne 

N R R N 

C050 Statystyka DEX 0 Dane dostepne 
1 Wszystke dane skasowane 

N Y Y N 

C074-
C089 

Wartosci zetonu (Typy A-P) Wartosc N N Y N 

C101-
C125 

Ceny 1 – 25 Wartosc N N Y N 
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Adresy akceptora 
 
 
Adresy akceptora 
ADRES 
WYSW. 

ZAWARTOSC OPCJE 

A001 Wybór konfiguracji 
jednostki 
 

1 Zezwolenie i wyplata monetami 16-31 
2 Zezwolenie monet 0-31, wyplata monetami 16-31 
3 Zezwolenie monet 0-31, wyplata monetami 0-15 
4 Zezwolenie i wyplata monetami  0-15 

A002 Konfiguracja i wyplaty  Ustawienie standardowej lub wlasnej konfiguracji 
A003 Zezwolenie na zetony 0 Dozwolony 

1 Zabroniony 
A004* Monety (tylko do odczytu) Wartosci monety  
A005* Zezwolenie dla monet 0 Moneta jest dozwolona 

1 Imitacja monety  
2 Normalna, nie scisnieta 
3 Normalna 
 

A006* Poziom akceptacji monet 
ustawiany dla kazdej z 32 
monet 

Poziomy akcepta cji (1-10) dla wszystkich 32 typów monet 
1 Najwyzszy stopien zabezpieczenia przed falszywymi 
7 Fabryczny zakres akceptacji 
10 Najwyzszy zakres akceptacji, pobiezne sprawdzanie 

A007 Ustawienia napelaniania 
– wszystkie tuby 

Kazda cyfra representuje tube “ABCD” 
0 Tryb ustawiania poziomów napelniania zabroniony 
1 Ustawienie poziomów napelniania 
2 Ustawienie poziomów napelniania dla odliczania wstecz 

A008* Ustawienia napelniania – 
Indywidualnie dla kazdej z 
tub 

0 Tryb ustawiania poziomów napelniania zabroniony 
1 Ustawienie poziomów napelniania 
2 Ustawienie poziomów napelniania dla odliczania 

A009 Alternatywna wyplata 0 Zabroniony wybór monet specjalnych 
1 Dozwolony wybór monet specjalnych 

A010 Wspólczynnik skalujacy Wartosc uzywana do skalowania wszystkich monet 
A011 Punkt dziesietny 

(Tylko do odczytu) 
Wartosc 

A012 Reszta dozwolona 
(tylko do odczytu) 

0 Reszta zabroniona 
1 Reszta dozwolona, nigdy nie kasowana 
2 Reszta dozwolona, kasowana przy Resecie 
3 Reszta dozwolona, kasowana przy wyplacie 
4 Reszta dozwolona, kasowana przy Resecie i wyplacie 

* Wymagany jest dodatkowy wybór podadresów 
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Poziomy napelniania 
 
 
Tryb napelaniania 
Automat wrzutowy kieruje monety do tub do czasu osiagniecia zadanych 
poziomów napelniania a nastepnie kieruje je do kasety. 
 
Napelnianie przy odliczaniu 
Monety kierowane sa do tub az do calkowitego ich napelnienia. 
Napelnianie przy odliczaniu aktywowane jest przez jednoczesne 
nacisniecie i zwolnienie przycisków A i B, od tej chwili automat wrzutowy 
wyplaca monety z tub do czasu osiagniecia zadanego poziomu 
napelniania. 
 
 
Adresy A007 i A008  
Indywidualne poziomy napelniania ustawiane sa w adresie A008.  Adres 
A007 umozliwia ustawienie wszystkich czterech poziomów napelniania 
jednoczesnie. 
 
Ustawienie poziomu napelniania 
- Zaladuj tuby poprzez akceptor do wymaganego poziomu 
- Wejdz w tryb wyswietlacza 
- Przejdz do adresu A007 (wszystkie tuby) lub A008 (indywidualne tuby) 
- Wybierz ustawienie 1 (ustawienie poziomu napelniania), 2 (aktywacja 

napelniania przy odliczaniu) lub 0 w celu zablokowania napelniania do 
okreslonego poziomu 

- Nacisnij C by zatwierdzic wybór nastepnie dwa razy A by wyjsc 
 
Druga kropka pozycji dziesietnej, liczac od prawej strony swieci sie, jezeli 
poziomy napelniania tub sa ustawione. 
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Podstawowa obsluga 
 
 
Demontaz / wymiana poszczególnych elementów 
 
Akceptor  
- Zwolnij zatrzask akceptora 
- Odchyl góre akceptora do przodu, na zewnatrz automatu wrzutowego 
- Odlacz wiazke przewodów 
- Uwolnij bolce akceptora z prowadnic automatu wrzutowego 
 
Tuby 
- Otwórz przednia pokrywe  
- Zdemontuj tuby indywidualnie przez pociagniecie ich w góre i na 

zewnatrz 
 
Plytka górnych czujników tub 
- Zdemontuj tuby 
- Zdemontuj klamre pokrywy umieszczona w lewym górnym rogu 

obudowy przez odkrecenie sruby 
- Odkrec srube zabezpieczajaca pokrywe plyty glównej i zdejmij 

pokrywe 
- Nacisnij zatrzask w kierunku góry obudowy i zdemontuj plytke górnych 

czujników tub 
 
Podstawa modulu wyplaty 
- Odlacz mocowania silnika i czujnika tub. 
- Odkrec sruby na spodzie, na zewnetrznej stronie obudowy automatu 

wrzutowego i zdemontuj caly modul wyplat. 
 
Demontaz plyty glównej 
- Odlacz mocowania plyty glównej 
- Wyciagnij plyte glówna z obudowy 
 
 
Usuwanie zatoru monet  
Z toru do kasety 
- Zdemontuj automat wrzutowy z maszyny sprzedajacej 
- Zdemontuj pokrywe toru do kasety znajdujacej sie z tylu automatu 

wrzutowego przez jej przesuniecie na zewnatrz i w dól 
- Usun wszystkie monety 
Zamontuj pokrywe toru do kasety przez wcisniecie i zatrzasniecie jej. 
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Czyszczenie 
 
W normalnym otoczeniu, czyszczenie zalecane jest raz na 6 miesiecy 
chociaz w srodowisku o duzym zapyleniu i zabrudzeniu czyszczenie 
wymagane jest co 3 miesiace lub gdy to jest konieczne. Automat wrzutowy 
COINCO GLOBAL€ powinien byc czyszczony wylacznie wilgotna 
sciereczka z dodatkiem delikatnego srodka myjacego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby wyczyscic tor przelotu monet, odchyl bramke akceptora w kierunku do 
góry w prawo. Przytrzymaj bramke i wyczysc widoczny tor monet i 
wewnetrzna powierzchnie wilgotna szmatka. 
 
W celu dokladnego wyczyszczenia akceptora, usun przednia pokrywe 
przez pociagniecie jej w góre i do siebie. Nastepnie usun pokrywe 
posrednia przez odgiecie chwytaków po prawej stronie i wyciagniecie jej z 
akceptora. Pokrywa posrednia i przestrzen rozdzialu monet moze zostac 
teraz wyczyszczona uwazajac by nie zgubic metalowej wkladki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA:   •Nigdy nie zanurzaj w wodzie 
•Nie uzywaj rozpuszczalników, 
materialów sciernych lub metalowych 
szczotek  
•Nie spryskuj elementów automatu 
srodkami natluszczajacymi 
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Diagnostyka 
 
Kody bledów 
Jezeli w automacie wrzutowym wykryty zostanie blad, na wyswietlaczu 
pojawi sie komunikat “ErOr”.  Aby wyswietlic liste bledów, wejdz do trybu 
wyswietlacza gdy komunikat “Fill/Full/AbCd” bedzie wyswietlany 
naprzemiennie z jednym z nastepujacych kodów bledów. 

 

 
 
Diagnostyka 
W momencie gdy nacisnieto dzwignie zwrotu monet lub wrzucono monete, 
zarówno kropki dziesietne jak i cztery cyfry uzywane sa do przekazywania 
róznych informacji diagnostycznych, jak to przedstawiono ponizej: 
 
 

 
 
Gdy moneta jest zatwierdzona 
Po wrzuceniu monety na wyswietlaczu pojawi sie informacja o niej. Jezeli 
monety nie zostanie rozpoznana, wyswietlacz pokaze symbol “- -“. W 
przypadku rozpoznania monety, na przyklad po wrzuceniu monety 1zl, na 

“FULL/FILL/AbCd” - Bez bledów 
“E001”   - Blad czujnika akceptacji 
“E002”   - Blad czujnika tub 
“E003”   - Zaciecie monety 
“E004”   - Blad wyplaty 
“E005”   -  Blad pamieci stalej 
“E006”   - Blad konfiguracji 
“E007”   - Blad zasilania 

WYSWIETLACZ

Wskazuje wlaczone
zasilanie

Wskazuje wlaczone
napelnianie przynajmniej
dla jednej tuby

Wskazuje, ze przynajmniej
jedna moneta jest aktywna

Wskazuje (migajac)
komunikacje z automatem

WYSWIETLACZ

TUBA A TUBA B TUBA C TUBA D

Nastepujace wartosci wykazuja
stan odpowiedniej tuby

0 =   Zaden z sensorów nie jest zablokowany
1 =   Dolny sensor jest zablokowany
2 =   Dolny i górny sensor sa zablokowane
8 =   Tuba jest zablokowana
9 =   Blad sensora

WYSWIETLACZ

Wskazuje wlaczone
zasilanie

Wskazuje wlaczone
napelnianie przynajmniej
dla jednej tuby

Wskazuje zablokowanie prawego
czujnika kasetki

Wskazuje zablokowanie lewego
czujnika kasetki
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wyswietlaczu pojawi sie “03”. Jesli moneta zostala rozpoznana ale nie 
zaakceptowana, wyswietlacz pokaze nam “-03” poprzedzone kodem 
raportu: 
 
n – Niewykryty przez czujnik kredytu 
C –  Moneta zabroniona przez VMC (Vending Machine Controler) 
  lub zablokowany czujnik kasety 
d –  Moneta zablokowana przez akceptor 
U –  Wartosc monety poza zakresem 
t –  Ustawienia monety niedostepne 
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Rozdzielanie monet / Przystosowanie do Euro 
 
 
Adres A002 
Adres ten umozliwia konfiguracje rozdzialu monet.   
 
Wybór z pieciu uprzednio zaprogramowanych konfiguracji mozliwy jest 
poprzez przejscie do zadanego ustawienia i zaakceptowanie go za 
pomoca przycisku “enter” (C). Jezeli dany adres moze byc 
przeprogramowany, nacisnij C raz jeszcze, zeby wejsc w tryb 
programowania. Lista dostepnych opcji: 
 
A – kieruj do tuby A 
B – kieruj do tuby B 
C – kieruj do tuby C 
D – kieruj do tuby D 
E – kieruj do kasetki 
 
Zeby przekierowac monete wybierz zadany kierunek i nastepnie wrzuc 
monete, która przekierowujesz. Naciskajac ponownie C wrócisz do 
drugiego podadresu menu. Nacisnij A, zeby opuscic tryb programowania. 
 
 
Przystosowanie do Euro (Adres A001) Funkcja nieaktywna 
 
Wrzutniki serii GLOBAL € maja wprowadzone ustawienia dla waluty 
danego kraju oraz Euro. Ustawienia dotyczace akceptacji moent 
dokonywane sa w adresie A001. 
 
Zestaw monet Euro zapisany jest jako monety od 0 do15. 
Zastaw monet waluty danego kraju to monety od16 do 31. 
 
Wrzutnik automatycznie przelicza ustawione wczesniej ceny oraz sam 
przekierowuje monety do odpowiednich tub. 
 
Przy zmianie waluty na Euro konieczna jest wymiana tub. 
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COINCO GLOBAL 2 F 
 
 
USTAWIANIE CEN ZA POMOCA MIKROWYLACZNIKÓW 
 
 
Za akceptorem, na obudowie wrzutnika, widoczna jest seria 
mikrowylaczników. Pierwszych osiem wylaczników sluzy do ustawiania 
cen sprzedazy. 
 

Przelacznik ‘A’ 
Kontroluje ustawienia dla przycisku zwrotu monet: 
ON - zwrot monet aktywny 
OFF - zwrot monet nie jest aktywny 
 

Przelacznik ‘B’ 
Okresla rodzaj wrzutnika 
ON - wrzutnik czterocenowy 
OFF - wtrzutnik jednocenowy 
 

Przelacznik ‘C’ 
(tylko wrzutniki jednocenowe) 
 

Przelacznik ‘D’ 
Kontroluje ustawienia dotyczace wyswietlania komunikatu „wrzuc 
odliczona kwote” 
ON  komunikat zostaje wyswietlony w momencie przyjecia przez automat 

kwoty równej sumie najwyzszej ceny sprzedazy i najwyzszej wartosci 
monety akceptowanej przez wrzutnik 

OFF komunikat zostaje wyswietlony wg ustawien dokonanych w adresie 
C032 
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Ustawianie cen: 
 
Wylacznik 1        1 x wartosc skalujaca 
Wylacznik 2        2 x wartosc skalujaca 
Wylacznik 3        4 x wartosc skalujaca 
Wylacznik 4        8 x wartosc skalujaca 
Wylacznik 5      16  x wartosc skalujaca 
Wylacznik 6      32 x wartosc skalujaca 
Wylacznik 7      64 x wartosc skalujaca 
Wylacznik 8    128 x wartosc skalujaca 
 
Wartosc skalujaca ustawiana jest na ‘10’ dla wrzutników w Polsce. 
 
Przyklad: 
Wylaczniki 1, 3, 4 ustawione sa na ‘ON’, a pozostale na ‘OFF’ – da nam to 

cene: 
(1 + 4 + 8) x wartosc skalujaca. 
Jezeli wartosc skalujaca ustalona jest na ‘10’ i mamy wyswietlane dwa miejsca 

po przecinku, to  
ustawiona cena bedzie miala wartosc: 
(1 + 4 + 8) x ,10 = 1,30 
 
Ustawienie watosci skalujacej widoczne jest w adresie A010. Ustawienie ilosci 

miejsc po  
przecinku ustawiane jest w adresie A011. 
 

Ustaw ceny sprzedazy dodajac ilosci znajdujace sie na 
poszczególnych mikrowylacznikach  

– nalezy przestawic mikrowylacznik na pozycje ‘ON’. 
1. Przelacz mikrowylacznik ‘B’ na pozycje ‘ON’. 
2. Ustaw mikrowylaczniki ‘A’ i ‘D’ wedlug wybranej konfiguracji. 
3. Po ustawieniu ceny sprzedazy nacisnij i zwolnij przycisk funkcyjny 

(rys. 2), zeby zapamietac wprowadzone zmiany. Dioda plyty 
glównej oraz napis „wrzuc odliczona kwote” potwierdza 
wprowadzona cene sprzedazy. 

4. W ciagu 30. sekund nicisnij i zwolnij wybrany przycisk wyboru 
znajdujacy sie na frontowej czesci automatu. Ustalona cena 
sprzedazy zostaje przypisana temu przyciskowi. Dioda i napis 
przestaja byc wyswietlane. 

5. Powtórz powyzsze czynnosci dla ustawienia pozostalych cen. 
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Rozwiazywanie problemów 
 
 

 

Przewodnik w rozwiazywaniu problemów 
 

 
Problem 

 

 
Mozliwe uszkodzenie 

 
Postepowanie 

 
Rozwiazanie 

 
Zaakceptowane monety  
zawsze wpadaja do 
kasety 
 

 
Rozdzial monet 
 
 
 
Czujnik tub lub akceptor 

 
Sprawdz, które 
monety sa 
kierowane do tub 
 
Sprawdz czujnik 
tub. Upewnij sie, ze 
czujnik tub jest 
poprawnie 
zamontowany. 
Sprawdz 
ewentualne 
uszkodzenia 
przewodu 
czujników 
wychodzacego z 
plytki sensora lub 
zle polaczenie 
 
Jezeli moneta w 
dalszym ciagu 
wpada do kasety, 
zamien akceptor na 
dobry i przetestuj 
czy automat 
wrzutowy 
funkcjonuje 
poprawnie. 

 
Patrz 
“kierowanie 
monet” 
 
Wymien plytke 
czujnika tub. 
 
 
 
 
 
Wymien 
akceptor 
 
 
 
 
 
Wymien plyte 
glówna 
automatu 
wrzutowego  
 
 
 
 
 
 

 
Zaakceptowane monety 
zawsze wpadaja do tub 

 
Bramka tub jest w 
pozycji otwartej 
 
 
 
 
Plytka czujnika tub 

 
Usun tylna pokrywe 
akceptora i 
sprawdz czy cewki 
elektromagnesów 
pracuja poprawnie.  
 
Zastap plytke 
czujnika tub na 
dobra i przetestuj 
czy automat 
wrzutowy 
funkcjonuje 
prawidlowo. 
 
 
 
 
 

 
Wymien 
akceptor 
 
 
 
 
Wymien plytke 
czujnika tub 
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Przewodnik w rozwiazywaniu problemów 
 

 
Problem 

 

 
Mozliwe uszkodzenie 

 
Postepowanie 

 
Rozwiazanie 

 
Jezeli monety w 
dalszym ciagu 
wpadaja do tub.. 

 
Wymien plyte 
glówna 
automatu 
wrzutowego 
 

 
Automat wrzutowy 
zalicza monety lecz ich 
nie zwraca 

 
Dzwignia zwrotu monet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptor 
 

 
Upewnij sie, ze 
automat wrzutowy 
zamontowany jest 
poprawnie i czy 
bramka akceptora 
otwiera sie przy 
nacisnieciu dzwigni 
zwrotu monet. 
 
Wymien akceptor 
na dobry. 

 
Spozycjonuj 
ponownie 
automat 
wrzutowy i/lub 
dzwignie zwrotu 
monet w 
maszynie 
sprzedajacej. 
 
Wymien 
uszkodzony 
akceptor. 
 

 
Brak wyplaty monet 

 
Przelacznik 9 jest w 
pozycji ON – zwrot 
reszty zabroniony 
 
Silnik wyplaty monet 

 
Zmien ceche 
wyplaty monet 
 
 
Upewnij sie, ze 
silnik jest 
poprawnie 
podlaczony do plyty 
glównej automatu 
wrzutowego. 
 
Jezeli w dalszym 
ciagu automat nie 
wyplaca monet, 
zamien silnik na 
dobry i przetestuj 
ponownie automat 
wrzutowy. 
 

 
Przestaw 
przelacznik 9 do  
pozycji OFF. 
 
Podlacz 
przewody silnika 
do plyty glównej. 
 
 
 
 
Wymien 
uszkodzony 
silnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


