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MTS-9001 
 
 Waarschuwing  
Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u altijd de hieronder genoemde eenvoudige veiligheidsvoorschriften hanteert: 
 
• Gebruik de machine niet wanneer u of de machine nat zijn. Het gebruik van de machine onder natte of vochtige omstandigheden kan tot een 

elektrische schok leiden met ernstige verwondingen tot gevolg. 
• Gebruik bij het vervangen van de zekering altijd een nieuwe zekering van hetzelfde type en vermogen. Wanneer u een verkeerde zekering 

gebruikt kan er brand ontstaan, zeker in het geval van een zekering met een te hoog vermogen. 
• Controleer altijd of de machine geschikt is voor aansluiting op het elektriciteitsnet in het land waar u zich bevindt. Het aansluiten van de 

machine op een verkeerde netspanning kan brand veroorzaken. 
• Zet de machine altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt. 
• Start nooit de machine wanneer de achterklep open is. 
• Stop nooit u vingers in de storttrechter of de muntkokers wanneer de machine in werking is gesteld. 
• Zet de machine altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine voor een langere tijd niet gaat gebruiken. 
• Wanneer u twijfelt over het juiste gebruik van de machine, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specificaties 
 

Aanbevolen temperatuur 0°C – 40°C 
Aanbevolen luchtvochtigheid 30 – 80% 
Capaciteit storttrechter Max. 500 munten 
Capaciteit enkele muntlade 50-300 munten 
Voorgeprogrammeerde nummers op 
display 

3 cijfers (LED) 

Totaal aantal nummers op display 5 cijfers (LED) 
Stroombron AC220V/50Hz 
Energieverbruik <45W 
Afmetingen 345x306x260 mm 
Netto gewicht 3,9 kg 
Telsnelheid Max. 270 munten/minuut 

**Wegens continue product verbeteringen, kunnen de specificaties wijzigen zonder dat u van tevoren hiervan op de hoogte wordt gesteld.** 
 

Bedieningspaneel Storttrechter 

Achterklep 

Aan/uit schakelaar 

Elektriciteitssnoer 

Zekering (aan de onderkant) Muntlade 

Muntkokers 
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Gebruik 
 
1. Zorg dat de machine op een vlakke ondergrond staat (bij voorkeur niet op de grond) en zet de machine aan. 
2. Stel een verwachte hoeveelheid in. 

Voor elke muntkoker kan een verwachte hoeveelheid worden ingesteld ( van 0 tot 999). 
Druk op de SET knop om de betreffende muntkoker te selecteren. Gebruik de BAT knop en de + en – knop om 
het verwachte aantal aan te geven. 
Opmerking 1: Wanneer de verwachte hoeveelheid voor een muntkoker op 0 staat ingesteld, stopt de machine 
niet wanneer de muntlade vol is, tenzij u op de START/STOP knopt drukt of er binnen 20 seconden geen munt 
meer uitvalt. 
Opmerking 2: Wanneer u de – knop 7 seconden indrukt, worden alle muntkokers op 0 ingesteld. 
Opmerking 3: De ingestelde verwachte hoeveelheid wordt automatisch opgeslagen. 

3. Start met tellen. 
Doe de munten in de sorteertrechter en druk op START/STOP  om het tellen de starten. Druk opnieuw op de 
START/STOP knop om het tellen te stoppen. 

4. Controleer het rapport. 
Druk op de REPORT knop wanneer de machine op stand-by staat. De telresultaten van elke muntkoker worden 
dan weergegeven. Druk op C om deze controle te stoppen.  

Onderhoud 
 
 Waarschuwing: zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het volgende onderhoud 
uitvoert! 
 
1. Buitenlandse munten die in de invoertrechter worden gedaan kunnen opstopping of zelfs schade aan de machine 

aan de machine veroorzaken. Probeer dit dus te allen tijde te voorkomen.  
Zoals onderstaand getoond, buitenlandse munten kunnen via de achterkant worden verwijderd. Maak het 
achterklepje open en haal de munt eruit. 

 

 
 

2. Om een vastgelopen munt in de muntkoker te verwijderen, kunt u met een vinger de munt omhoog duwen en 
deze via de ruimte naast de kokers verwijderen. 

 

 
3. Wanneer de machine aangezet wordt, wordt de elektron automatisch getest. Dit kan resulteren in een van de 

volgende foutberichten: 
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EA: De optische sensor is geblokkeerd: stop de machine en verwijder de achterklep. Draai vervolgens handmatig met 
de transport goot. Helemaal links ziet u een gaatje met een glaasje erachter. Verwijder het stof van het glaasje. 
Wanneer er teveel stof op de sensor zit, kan dit de werking beïnvloeden. 
 

 
 
Wanneer de machine de foutmelding EA vaak aangeeft, kan dit komen omdat er zich veel stof bevindt in de gehele 
machine. Om de binnenste componenten van de machine te reinigen, gaat u als volgt te werk:  
a. Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact 
b. Verwijder de drie schroeven onderaan het omhulsel. Haal het omhulsel eraf. 
c. Verwijder het stof en monteer het omhulsel weer.  
 
E1***E8 houdt in dat telsensor geblokkeerd is.  (Respectievelijk van kleine naar grote munten). 
E9 betekent dat de draaisensor geblokkeerd is. 
 
Wanneer u het apparaat heeft gereinigd, maar de storing treedt nog steeds op, dan dient u de machine te laten 
repareren. 
 


