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€uro Counters Oy 

Omal CountEasy resetointi 
 
Setup 2 
Paina yhtä aikaa Vihreä nuolinäppäin + Oranssi nuolinäppäintä alaspäin, 
kunnes 
näyttöön tulee GRAMS? 
Paina uudestaan yhtä aikaa Vihreä nuolinäppäin + Oranssi nuolinäppäin 
alaspäin kunnes 
näyttöön tulee uudelleen GRAMS? 
Selaa Oranssilla nuolinäppäimillä kohtaa RESET OPTIONS? 
Paina 2 x Seteli/kolikko näppäintä 
poistu painamalla 2x +/= näppäintä, 
näytössä pitäisi nyt olla: 1c CUP >+ 
€0,00 
jos ei ole, niin paina 1-2 kertaa +/= näppäintä 
Nyt pitää tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa asetukset: 
Setup 1 
Paina yhtä aikaa Vihreä nuolinäppäin + Oranssi nuolinäppäin alaspäin, kunnes 
näyttöön tulee GRAMS? 
Selaa Oranssilla nuolinäppäimellä kohtaan OPTIONS? 
Paina kerran Seteli/kolikko näppäintä 
nyt ollaan asetuksissa, tarkista että ne ovat alla esimerkin mukaiset, 
jos ei ole, niin muuta kohtaa painamalla Seteli/kolikko näppäintä 
jolloin ruutuun tulee oikealle OK? Muuta asetus painamalla Oranssia 
nuolinäppäintä ja 
hyväksy haluttu toiminta painamalla Seteli/kolikko näppäintä, 
jatka Oranssilla nuolinäppäimellä, kunnes kaikki asetukset ovat alla luetellun 
mukaiset: 
LANGUAGE ? = FIN 
PRINTING ORDER ? = DESCENDING 
SMARTWEDGE ? = NO 
PRINTER EURO ? = € 
AUTO PACK CHECK ? = ON 
START IN CUP ? = YES 
SOUND ? = ON 
CUP? = ON 
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AUTO SCROLL ? = ON 
AUTO ADD ? = ON 
COIN PACKS ? = ROLL 
käy mielellään läpi asetukset pariin kertaan... 
poistu painamalla 2x +/= näppäintä, 
näytössä pitäisi nyt olla: 5c KUPPI >+ 
€0,00 
jos ei ole, niin paina 1-2 kertaa +/= näppäintä 
 
Kalibrointi 500g: 
Tätä tehtäessä, tulisi varmistaa, että paino, jota käytetään, on 500g +/- 0.2 g. 
Painon voi muodostaa laittamalla kolikkokuppiin 52 kpl 2 EUR kolikoita ja yksi 
0,10 sentin kolikko. 
Mene Setup 2 painamalla yhtä aikaa VIHREÄ nuoli näppäintä ja ORANSSI 
alaspäin nuolinäppäintä, olet nyt SETUP:ssä. Paina uudelleen samat näppäimet 
tulee SETUP 2. Selaa oranssi alaspäin nuolinäppäimellä kohtaan CALIBRATE 
500g ja paina SETELI/KOLIKKO –näppäintä. Laite kysyy EMPTY HOD? OK? 
(alusta tyhjä) vahvista painamalla SETELI/KOLIKKO-näppäintä. Laite pyytää 
asettamaan 500g painon vaa’alle ja hyväksymään SETELI/KOLIKKO-
näppäimellä. Tämän jälkeen laite pyytää poistamaan painon ja hyväksymään 
SETELI/KOLIKKO-näppäimellä, näyttöön tulee SUORITETTU. Tämän jälkeen 
laite pyytää jälleen asettamaan 500g painon alustalle ja kertoo painon, esim. 
499,9g. Poistu SETUP 2:stä painamalla +/=-näppäintä 2 x. 
 
Mikäli laite laskee jotain kolikko- tai seteliarvoa vääriin, varmista että laite on 
tasaisella alustalla, ettei laitteeseen kohdistu ilmastointia tai tuuletinta. Nämä 
seikat voivat vaikuttaa laskentatulokseen. 
 
Kupin kalibrointi Setup 1 
Paina yhtä aikaa Vihreä nuolinäppäin + Oranssi nuolinäppäin alaspäin, kunnes 
näyttöön tulee GRAMS? 
Selaa Oranssilla nuolinäppäimellä kohtaan CALIBRATE CUP? Paina 
seteli/kolikko-näppäintä, näyttöön tulee nuolet alaspäin jolloin aseta 
kolikkokuppi vaa’alle, tämän jälkeen tulee nuolet ylöspäin jolloin nosta kuppi 
vaa’alta. 
 
Kolikko- ja setelipainot Setup 2 
Setup 2 
Paina yhtä aikaa Vihreä nuolinäppäin + Oranssi nuolinäppäintä alaspäin, 
kunnes 
näyttöön tulee GRAMS? 
Paina uudestaan yhtä aikaa Vihreä nuolinäppäin + Oranssi nuolinäppäin 
alaspäin kunnes 
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näyttöön tulee uudelleen GRAMS? Selaa Oranssi nuolinäppäimellä alaspäin 
kohtaan COIN WEIGHT? Tarkista kolikoiden painot alla olevan mukaisesti. 
Nuolinäppäimellä pääset liikkumaan eri kolikkoarvojen välillä. Mikäli jokin paino 
pitää muuttaa paina kerran Seteli/kolikko-näppäintä ja muuta paino käyttäen 
nuoli-näppäintä kunnes haluttu paino on näytössä ja hyväksy painamalla 
seteli/kolikko-näppäintä. Siirry tarkistamaan loput kolikoiden painot käyttäen 
oranssi nuolinäppäintä. Seteliarvoihin pääset painamalla += -näppäintä x 2 
jonka jälkeen paina oranssi nuolinäppäintä alaspäin 2 x. Tämän jälkeen paina 
seteli/kolikko-näppäintä. Tarkista setelipainot ja muuta tarvittaessa.  
Huom! Vanhat ja uudet setelit tulisi punnita erikseen. * -merkitty seteli on uusi 
seteli. 
 
0,05 EUR  = 3.922 g 
0,10 EUR = 4,093 g 
0,20 EUR = 5,728 g 
0,50 EUR  = 7,775 g 
1,00 EUR = 7,501 g 
2,00 EUR  = 8,503 g 
 
5    EUR = 0,660 g 
5*   EUR = 0,714 g 
10  EUR = 0,756 g 
10* EUR = 0,812 g 
20  EUR = 0,843 g 
20* EUR = 0,905 g 
50  EUR = 0,938 g 
50* EUR = 1,008 g 
100 EUR = 1,053 g 
200 EUR = 1,106 g 
500 EUR = 1,153 g 
   
 
Mikäli tämä ei auta, ole yhteydessä: 
 
Raija Martikainen 
puh. 044-2770 330 
raija@eurocounters.fi 


