
  

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I 
SORTER BILONU LAURA S8 



  

1. WŁAŚCIWŚCI URZĄDZENIA 
 
 Sorter do bilonu Laura S8 jest urządzeniem lekkim, prostym oraz łatwym  
w obsłudze. Sorter umożliwia zarówno odliczanie zadanej ilości monet, jaki i zliczenia 
całości bilonu,  przeznaczony jest do sortowani i liczenia. W instrukcji przedstawiono 
sposób instalacji i obsługi liczarki gwarantujący jej bez awaryjna prace. Przed  
przystąpieniem do instalacji użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się  
z treścią instrukcji. 

  

2. OPIS URZĄDZENIA 
 

1. Zasobnik zsypowy - umieszczamy w nim bilon przeznaczony do sortowania. 
2. Wskaźnik poziomu zasobnika - ułatwia przekazywanie bilonu do otworu pobiera-

jącego, wskazuje wysokość poziomu masy bilonu w zasobniku. 
3. Panel kontrolny urządzenia 
4. Pojemnik odbierający posortowany bilon 
5. Włącznik sieciowy 
6. “BAT” - Klawisz wyboru ustalonej ilości do odliczenia 
7. “+” - Dodawanie jedności do zadanej ilości do odliczenia 
8. “-” - Odejmowanie jedności od zadanej ilości do odliczenia 
9. “SET” - Klawisz wyboru poszczególnych nominałów przeznaczonych do sortowa-

nia 
10. “CLEAR” - Przywracanie ustawień wyjściowych 
11. “REPORT” - Informacja o wynikach sortowania oraz liczenia 
12.“START/STOP” - Przy pomocy tego klawisza rozpoczynamy błądź kończymy  

proces liczenia lub sortowania. 

podajnik górny 
pojemnik odbierający 
wymiary 
ciężar 
pobór mocy 
napięcie zasilające 
temperatura pracy 
wilgotność powietrza 
średnia prędkość 

300 - 500 monet 
80-150 monet w zależności od nominału 
355 x 330 x 266 mm 
4,5 kg 
max 45 W 
230V/50 Hz 
0~40 st. C 
30~80 % 
216 monet/min. 

3. DANE TECHNICZNE 

4. OPIS FUNKCJI URZĄDZENIA 

Przygotowanie urządzenia do pracy: 
(UWAGA: konieczne jest zachowanie kolejności czynności) 
1) w tym celu należy ustawić sorter na twardym i płaskim podłożu 
2) następnie podłączyć urządzenie do prądu 
3) ustawienia przełącznika na pozycję „1” (uruchomienie urządzenia) 
4) samoczynne wyzerowanie się licznika 
5) wsypanie monet do podajnika 
Wybór sposobu sortowania: 
Urządzenie może sortować i liczyć na dwa sposoby. Sortuje i liczy wszystkie  
monety, jakie znajdują się w zasobniku oraz odlicza zadaną przez użytkownika ilość. 
Poniżej znajduje się szczegółowy opis obydwu sposobów liczenia:  
-sortowanie/liczenie bez ograniczeń. maszyną sortuje i przelicza wszystkie  
monety z zasobnika ( także z dosypywaniem), zatrzymuje się jedynie wtedy,  
kiedy jeden z pojemników odbierających bilon przepełnił się. Po włączeniu  
urządzenia jest ono przygotowane do pracy właśnie w tym trybie  
-sortowanie/liczenie zadanej ilości monet w tym trybie mamy możliwość wyboru ilości 
monet do odliczenia dla poszczególnych nominałów. Przed rozpoczęciem sortowania/ 
liczenia, wybieramy przy pomocy klawisza SET konkretny nominał, a następnie przy  
pomocy klawisza BAT określamy monety do odliczania, takie jak: 5,10,20,30 itd.  
Aby uzyskać inna określoną przez nas ilość, dodajemy lub odejmujemy jedności przy 

Proces sortowania / liczenia 
1.Kiedy wybieramy tryb, w jakim urządzenie m a pracować, możemy rozpocząć proces 
sortowania / liczenia: wsypujemy bilon do zasobnika górnego maszyny. Koniec  
wskaźnika poziomu powinien wystawać nieco ponad masę bilonu przeznaczonego  
do sortowania.  
2.Kiedy sortowanie jest zakończone, należy wcisnąć przycisk “ START/STOP” w celu 
zatrzymania sortera. Jeżeli tego nie uczynimy, maszyna zatrzyma się  
samoczynnie po ok. 20 sekundach.  
3.Poprzez wciśnięcie klawisza REPORT uzyskujemy wyniki przeliczenia dla poszczegól-
nych nominałów.  
4.Poprzez wciśniecie klawisza C powracamy do ogólnego wyniku liczenia.  
Po rozsortowaniu monet odseparowujemy manualnie monety 1 groszowe od 10 groszo-
wych a następnie wrzucamy monety wszystkie ( z wyłączeniem 1 groszowych)  
do zasobnika górnego i przeliczamy je ponownie. 


