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LET OP !! De hoppers / dispensers nooit onder spanning
verwijderen!
Raadpleeg voordat u de apparatuur in bedrijf stelt eerst deze
handleiding!
Controleer de 220V / 240VAC 50Hz voedingsspanning voordat u
het apparaat in bedrijf stelt.
Uw leverancier acht zich niet aansprakelijk bij nalatigheid van de
installatie-voorschriften.
Bij werkzaamheden aan de apparatuur altijd de voedingsspanning uit
/ af zetten.
Het apparaat mag nooit zonder randaarde-aansluiting in gebruik
worden genomen.
De aansluiting dient te geschieden door geautoriseerd en daarvoor
opgeleid personeel.
Test altijd de automaat na wijziging of controle van een functie!

Modellen

I

Deel

Modellen

Modellen
Vink de machine aan, die functioneert zoals uw machine.
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Introductie

II

Deel

Introductie

Introductie
Dit handboek bevat informatie over installatie, instellingen in het functie-menu en onderhoud aan de
diverse automaten die door het Vend Master Systeem (VMS) 1 bestuurd wordt. Dit kan een
geldwisselaar, kaartverkoop-, of een penningverkoop automaat zijn. De overeenkomst tussen deze
automaten is, dat zij na invoer/inworp van een bedrag een waarde respectievelijk aan het
ingeworpen/ingevoerde waarde retour krijgt. Door deze overeenkomst is de besturing van alle, in deze
handleiding beschreven uitgifte automaten uitgevoerd met de VMS-1 print, de besturing e n instellingen
zijn afhankelijk van de software en automaat uitvoering; algemene instellingen worden in deze
handleiding beschreven.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een zorgeloos gebruiksgemak.
Geef altijd het model- en serienummer op wanneer er informatie nodig is over uw automaat!!
Aansluitmogelijkheden
§ Eén input voor aansluiting van een muntsysteem of een biljetlezer.
§ Twee outputs voor aansturing van kaart-dispensers en/of munt-hopper(s).
Het maximaal te accepteren aantal munten/biljetten verschilt per systeem. De te accepteren
munten/biljetten zijn; € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, € 2,00 // € 5,00, € 10,00, € 20,00, € 50,00.
Op aanvraag is het accepteren en retourneren van andere of buitenlandse valuta mogelijk. Afhankelijk
van het type automaat kan er voor ontvangst van munten en/of bankbiljetten diversen typen
muntsystemen
en/of bankbiljetlezers ingebouwd worden.
De muntsysteem typen zijn:
§ WH-N1 mechanische muntproever, acceptatie van maximaal 1 muntsoort
§ WH 800.00 elektronische muntproever, acceptatie van maximaal 6 muntsoorten

§
§
§
§

De bankbiljettenlezer typen zijn:
Smile biljetlezer
CVI biljetlezer (GPT-2/ GPT+), word uitsluitend met biljetten stapelaar geleverd
Ardac biljetlezer
Armatic biljetlezer
De uitgifte unit(s) van munten en/of kaarten zijn:

§ Asahi Seiko munthopper SA-595
§ Asahi Seiko kaartdispenser CD-200
§ Coin-Control hopper C-24/MK-2

Optioneel:
§ Schachtverlengers ter vergroting van de munt-, kaart-capaciteit.
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Deel

Installatie

Installatie
De installatie
Wij adviseren voor een correcte werking van uw automaat de volgende punten in acht te nemen:
§ De automaat op een sociaal gecontroleerde plaats te bevestigen.
§ De automaat tegen een stevige vlakke muur, of op de optionele montagezuil te bevestigen.
§ De automaat horizontaal waterpas op te hangen.
§ De automaat aan te sluiten op een schone groep voorzien van randaarde.
§ De automaat vast (zonder stekker) aan te sluiten of de automaat aan te sluiten op een
wandcontactdoos buiten het bereik van de gebruiker.
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Deel

Ingebruikname

Ingebruikname
§
§
§
§
§

Schakel de automaat uit.
Vul de munt-hopper(s), en/of kaart-dispenser(s) met de daarvoor bestemde munten en/of producten.
Schakel hierna de automaat weer aan.
Test de wisselautomaat met meerdere soorten munten of biljetten.
Bij niet gewenste uitgifte, wijzig het betreffende functie-menu.

Bij de automaten die 2 soorten munten / producten kunnen uitgeven is het belangrijk dat de juiste
munten / producten in de juiste hopper / dispenser gevuld worden.
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Deel

Munthoppers

De munt-hopper(s)
De munt-hopper(s) is/zijn de munt-uitgifte unit(s) van de automaat, deze unit(s) moet(en) gevuld zijn met
munten om de werking van de automaat te garanderen.
Bij het vullen van een hopper moet men rekening houden met de leegsignalering. De leegsignalering
van een hopper zijn de twee koperen plaatjes die in de onderzijde van de hopper bevestigd zijn. Deze
koperen plaatjes moeten bedekt zijn met munten om geen leeg melding te krijgen, hierdoor is er nog
een voorraad munten aanwezig terwijl de leegsignalering al actief is!
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Onderhoud

Onderhoud
Afhankelijk van de locatie en mate van gebruik van de automaat is preventief onderhoud gewenst.
§ De munthopper(s) hebben nihil onderhoud nodig, mits er geen vuil (papier e.d.) meekomt bij het
navullen!
§ De kaart-dispensers hebben afhankelijk van het gebruik van het type kaart (papieren of plastic
kaarten) gering onderhoud nodig.
§ De elektronische en mechanische muntproevers kunnen mede door stoffige ruimtes licht
verontreinigd worden; hierdoor kan de acceptatie van de munten achteruit gaan. Het eerste
onderhoud hiervan volstaat met het reinigen van het muntkanaal; dit moet gereinigd worden met een
niet vette, op alcohol basis gebaseerde, niet agressieve vloeistof.
Voor onderhoud aan de bankbiljetlezer en een kaart-dispenser is het raadzaam om de leverancier
van uw automaat te raadplegen, hij kan u tevens informeren over een onderhoudscontract.
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VII

Deel

Functie Menu

Functie-menu
Functies in de “VMS-1” besturing
Afhankelijk van het type automaat is het functie-menu van de VMS-1 toegankelijk voor de functies die
voor de automaat geldig zijn. Afhankelijk van de functie kan men deze instelling wijzigen of uitlezen. De
VMS-1 kan ingesteld worden door drie toetsen die bevestigd zijn op het mainboard. Door deze
druktoetsen te bedienen kan men het functie-menu instellen, wijzigen of uitlezen.
Om het functie-menu te activeren moet men de bijgeleverde jumper op de daarvoor bestemde plaats
op de VMS-1 printplaat plaatsen. Op het display komt F00 te staan. Door de drie toetsen die op de
printplaat bevestigd zijn te bedienen kan men naar de juiste functie gaan en deze functie uitlezen of
wijzigen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Het instellen van het functie-menu
Plaats de bijgeleverde jumper op het mainboard; op het display komt F00 te staan.
Scroll door middel van de Up en de Down toets naar de gewenste functie.
Druk de Functie toets in om de gewenste functie uit te lezen of te wijzigen.
Wijzig deze waarde door op de Up of op de Down toetsen te drukken.
Verlaat de functie door op de Functie toets te drukken.
Verwijder de jumper om terug te keren naar werkingsmode.

De drie toetsen zijn; (van boven naar onder gezien)
§ De Functie toets; met deze toets kan de actuele waarde weergegeven worden op het display
§ De Down toets; met deze toets wijzig je de actuele waarde
§ De Up toets; met deze toets wijzig je de actuele waarde
De counter tellers
De gehele omzet van de automaat wordt bijgehouden door de VMS-1, hierdoor kan men inkomsten en
uitgiften controleren die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden.
Voor het controleren van het ingekomen geldbedrag moet men functie F32 t/m F39 selecteren.
Functie F32 vertegenwoordigt de laagst geaccepteerde munteenheid, functie F33 vertegenwoordigt de
op één na laagst geaccepteerde munteenheid enzovoort. Door bij het betreffende adres op de functie
toets te drukken, wordt het aantal munten welke ontvangen zijn, weergegeven op het display.
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Voorbeeld
Een automaat accepteert € 0,20 t/m € 2,00.
Functie F32 vertegenwoordigt € 0,20.
Functie F35 vertegenwoordigt € 2,00.
Bij acceptatie van € 0,05 t/m € 2,00 vertegenwoordigt functie F32 € 0,05 en functie F37 € 2,00.
Voor het controleren van de uitgegeven munten/producten moet men functie 42 of 43 selecteren.
Functie F42 vertegenwoordigt hopper/dispenser 1.
Functie F43 vertegenwoordigt hopper/dispenser 2.
Door bij het betreffende adres op de functie toets te drukken wordt het aantal munten/producten die
uitgegeven zijn weergegeven op het display.
Verwijder de service jumper om terug te keren naar de gebruikersmode.
Resetten van de countertellers
De inkomsten (F32 t/m F43) kunnen gereset worden. De reset procedure hiervoor bestaat uit het
gelijktijdig indrukken van de up-, en down-toetsen. Dit dient te gebeuren terwijl de waarde van de
gekozen functie afgebeeld staat in het display. Tijdens het indrukken van beide toetsen ziet u de
waarde overspringen van het huidige aantal naar waarde “0”.
Het leeg laten lopen van de hopper(s)/dispenser(s)
§ Voor het leegdraaien van de hopper(s)/dispenser(s) moet men functie F42 of F43 (hopper/dispenser

1 of 2) selecteren in het functie-menu.
§ Druk voor het leegdraaien van de hopper op de toets die linksonder op de printplaat bevestigd zit.
§ Het aantal dat uitgegeven is wordt weergegeven op het display; dit wordt niet geregistreerd in de

VMS-1 uitgifte counters!
§ Druk wederom op deze toets om het uitgeven te laten stoppen.
§ Verwijder de service jumper om terug te keren naar de gebruikersmode.

Handleiding R 2 - 15
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Deel

Functie Overzicht

Functie Overzicht
Functie F00, Verkoopprijs 1
Functie

Functie F00, Verkoopprijs 1. Munt / productw aarde hopper 1.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 1 bij munt 1.

Basis waarde

Functie F01, Verkoopprijs 1b
Functie

Verkoopprijs 1b. Munt / productw aarde hopper 1.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 1 bij munt 2.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F02, Verkoopprijs 1c
Functie

Verkoopprijs 1c. Munt / productw aarde hopper 1.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 1 bij munt 3.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F03, Verkoopprijs 1d
Functie

Verkoopprijs 1d. Munt / productw aarde hopper 1.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 1 bij munt 4.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F04, Verkoopprijs 2
Functie

Functie F04, Verkoopprijs 1. Munt / productw aarde hopper 2.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 2 bij munt 1.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F05, Verkoopprijs 2b
Functie

Functie F04, Verkoopprijs 1a. Munt / productw aarde hopper 2.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 2 bij munt 2.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F06, Verkoopprijs 2c
Functie

Functie F04, Verkoopprijs 1b. Munt / productw aarde hopper 2.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 2 bij munt 3.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F07, Verkoopprijs 2d
Functie

Functie F04, Verkoopprijs 1c. Munt / productw aarde hopper 2.

Waarde

Omschrijving

0-255

Aantal uitgave uit hopper/dispenser 2 bij munt 4.

Note:

Timer Input f unction, zie Timer Input 22 .

Basis waarde

Functie F08, Automatische reset tijd van het betalingskrediet
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Functie

Functie F08, Autom atische reset tijd van het betalingskrediet .

Waarde

Omschrijving

0-255

Autom atische reset tijd van het betalingskrediet (in
m inuten).

Basis waarde

Functie F09, Relais K-4 tijd output
Functie

Functie F09, Relais K-4 tijd output.

Waarde

Omschrijving

0-255

Relais K-4 tijd output

Basis waarde

Functie F10, Overbetaling acceptatie
Functie

Functie F10, Overbetaling acceptatie. F10 kan w orden ingesteld op accept of
op retour.

Waarde

Omschrijving

Accept

Overbetaling w ordt geaccepteerd.
Overbetaling w ordt niet geaccepteerd, het ingew orpen bedrag w ordt retour
gegeven indien tussenkassa aanw ezig is.

Retour

Basis waarde

Functie F11, Automatische reset van het overbetalings bedrag
Functie

Functie F11, Autom atische reset van het overbetalings bedrag.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

Hierdoor kan een meervoudige verkoop plaats vinden.
Bijvoorbeeld: er kan meer betaald w orden dan de w aarde van het
produkt. Hierna blijft het resterende bedrag staan zodat er na
bijbetaling w ederom een 2e verkoop kan plaatsvinden.
Overbetaling w ordt geaccepteerd na een uitbetaling van munt(en)/product(en).
Het restant w ordt niet uitgekeerd maar gereset / gecleared. Wil de klant nog een
aankoop doen dient deze klant opnieuw te betalen.

Hold

Clear

Functie F12, Retour toets teruggave
Functie

Functie F12, Retour toets teruggave.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

Het restant na een verkoop zal op het display pas na de
ingestelde tijd in F08 18 gereset w orden.
Het restant van een meervoudige verkoop w ordt gereset bij het indrukken van de
retour toets.
Optioneel is een tussen kassa verkrijgbaar; deze biedt de mogelijkheid om het
ingew orpen bedrag te retourneren.

Hold
Clear
Note:

Functie F13, Decimale punt positie
Functie

Functie F13, Decim ale punt positie.

Waarde

Omschrijving

0 / 0.00

Waarde is of '0' of met 2 decimalen gescheiden door een punt.

0,00

Waarde is altijd 2 decimalen gescheiden door een komma.

Basis waarde

Functie F14, Display helderheid
Functie

Functie F14, Display helderheid. Stel de helderheid van de display in.

Waarde

Omschrijving

0-7

Helderheid 0 is minimum, 7 is maximum.

Basis waarde

Functie F15, Tekst op display tijdens uitgifte
Functie

Functie F15, Tekst op display tijdens uitgifte.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

De tekst die op het display w eergegeven w ord kan
onafhankelijk en meertalig ingesteld w orden. De keuze van
Alf numeriek de instelling is als volgt: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open,
<bepaald dealer>
Leer, Leeg, Lauf, Funk, Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart,
Card, Busy, Ausg, Attn, 1111, ----, Uit, Aan, Off, On.

Handleiding R 2 - 19

Functie Overzicht

Functie F16, Tekst op display tijdens rust
Functie

Functie F16, Tekst op display tijdens rust.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

De tekst die op het display w eergegeven w ord kan onafhankelijk
en meertalig ingesteld w orden. De keuze van de instelling is als
Alf numeriek volgt: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111,
----, Uit, Aan, Off, On.

Functie F17, Tekst op display tijdens foutieve betaling
Functie

Functie F17, Tekst op display tijdens foutieve betaling.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

De tekst die op het display w eergegeven w ord kan onafhankelijk
en meertalig ingesteld w orden. De keuze van de instelling is als
Alf numeriek volgt: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111,
----, Uit, Aan, Off, On.

Functie F18, Tekst op display tijdens leeg
Functie

Functie F18, Tekst op display tijdens leeg.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

De tekst die op het display w eergegeven w ord kan onafhankelijk
en meertalig ingesteld w orden. De keuze van de instelling is als
Alf numeriek volgt: Bill, Empt, Stuc, Piec, Out, Open, Leer, Leeg, Lauf, Funk,
Fout, Fini, Fehl, Faut, Coin, Cart, Card, Busy, Ausg, Attn, 1111, ----,
Uit, Aan, Off, On.

Functie F19, Basiswaarde/rekenfactor
Functie

Functie F19, Basisw aarde/rekenfactor. Voor het berekenen van diverse
w aarden/bedragen maken w ij gebruik van een basisw aarde/rekenfactor.
De w aarde die in deze functie staat ingegeven is de rekenfactor w aarmee de
w aarden van o.a. de ingew orpen/ingevoerde munten en de uitgifte bepaald w ordt.

Waarde

Omschrijving

0-255

Basisw aarde/rekenfactor

Basis waarde

Functie F20-F23, Waarde munt 1 - munt 4
Functie

Functie F20-F23, Waarde m unt 1 - m unt 4.

Waarde

Omschrijving

0-255

Waarde munt

Basis waarde

Functie F24-F29, Waarde munt / biljet 5 - munt / biljet 10
Functie

Functie F24-F29, Waarde m unt 5 - m unt 10.

Waarde

Omschrijving

0-255

Waarde munt / biljet.
De uitgifte = munt / biljetw aarde * de w aarde van F1.

Basis waarde

Functie F30, Muntwaarde hopper/dispenser 1
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Functie

Functie F30, Muntw aarde hopper/dispenser 1.

Waarde

Omschrijving

0-255

Muntw aarde hopper/dispenser 1.
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Basis waarde

Functie F31, Muntwaarde hopper/dispenser 2
Functie

Functie F31, Muntw aarde hopper/dispenser 2.

Waarde

Omschrijving

0-9999

Muntw aarde hopper/dispenser 2.

Basis waarde

Functie F32-F41, Inkomsten teller munt/biljet 1-10
Functie

Functie F32-F41, Inkom sten teller m unt/biljet 1-10.

Waarde

Omschrijving

0-9999

Inkomsten teller munt/biljet.

Basis waarde

Functie F42, Uitgifte teller hopper/dispenser 1
Functie

Functie F42, Uitgifte teller hopper/dispenser 1.

Waarde

Omschrijving

0-9999

Uitgifte teller hopper/dispenser 1.

Basis waarde

Functie F43, Uitgifte teller hopper/dispenser 2
Functie

Functie F43, Uitgifte teller hopper/dispenser 2.

Waarde

Omschrijving

0-9999

Uitgifte teller hopper/dispenser 2.

Basis waarde

Overbetaling , F 10, F 11 and F 12
F 10 kan worden ingesteld op accept of op retour. Deze instellingen hebben als functie:
§ Accept: overbetaling wordt geaccepteerd
§ Retour: overbetaling wordt niet geaccepteerd, het ingeworpen bedrag wordt retour gegeven indien
tussenkassa aanwezig is
F 11 kan ingesteld worden op Hold of op Clear, deze instellingen hebben als functie:
§ Clear: overpay wordt geaccepteerd na een uitbetaling van munt(en)/product(en). Het restant wordt
niet uitgekeerd maar gereset/gecleared. Wil de klant nog een aankoop doen dient deze klant
opnieuw te betalen;
§ Hold: hierdoor kan een meervoudige verkoop plaats vinden. Bijvoorbeeld: er kan meer betaald
worden dan de waarde van het produkt; hierdoor blijft het resterende bedrag staan zodat er na
bijbetaling wederom een 2e verkoop zal plaatsvinden.
F 12 kan ingesteld worden op Hold of op Clear; deze instellingen hebben als functie:
§ Clear: het restant van een meervoudige verkoop wordt gereset bij het indrukken van de retour toets
§ Hold: het restant na een verkoop zal op het display pas de ingestelde tijd in F 08 18 gereset worden
Optioneel is een tussen kassa verkrijgbaar; deze biedt de mogelijkheid om het ingeworpen bedrag
te retourneren.

Handleiding R 2 - 21

Functie Overzicht

Timer input
De timer input-aansluiting is bedoeld voor verkoopautomaten waar meerdere prijzen noodzakelijk zijn.
Door het aansturen van een timer-input ontstaat er de verkoopprijs die in F01 18 , F02 18 of F03 18
ingegeven staat.
Bij geen aansturing wordt automatisch de prijs die ingegeven staat in F00 18 berekend.
De ingangen van de timer zijn opto-coupler ingangen, deze ingangen zijn bestendig tegen spanningen
tussen de 5V en de 30V aansluitbaar op de VMS-1. De aansluiting bestaat uit een 4-polige connector,
deze zit op het mainboard bevestigd. Pin 4 is de pin die het dichtst bij de aansluit-kroonsteen zit!
Pin 1 en pin 2 is input 2
Pin 3 en pin 4 is input 1
Functie
F00 / F04
F01 / F05
F02 / F06
F03 / F07

22
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input 1 Input 2
Off
Off
Off
On
On
Off
On
On

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Prijs
1a / 2a
+
1b / 2b
+
1c / 2c
+
+
1d / 2d

Change Master - CM1 / CM001 / CM002

Instel voorbeeld

IX

Deel

Instel voorbeeld

Instel voorbeeld
Voorbeeld 1
Een kaart-verkoopautomaat met acceptatie van 6 muntsoorten (€ 0,05 t/m € 2,00) zonder de
mogelijkheid van geld-teruggave, met een tussen-kassa (optie) voor het retourneren van
overbetalingen.
Functie Waarde
F00
200, kaartverkoopprijs is € 10,00 (instelling maal de in adres 19 ingestelde w aarde).
1, bij overbetaling heeft de klant nog 1 minuut de tijd om geld bij te w erpen om nogmaals een kaart
F08
te kopen.
F10
“acc”, overbetaling w ordt geaccepteerd.
F11
“hold”, restant bedrag blijft staan bij overbetaling.
“hold”, geeft bij tekort saldo d.m.v. druk op de retour knop geld retour, dit is alleen mogelijk als er
F12
een tussen kassa gemonteerd is (optie).
F19
5, rekenfactor geldt voor bepaling van de w aarde van de munten en de verkoopw aarde.
F20
1, muntw aarde 1 x 5 = € 0,05.
F21
2, muntw aarde 2 x 5 = € 0,10.
F22
4, muntw aarde 4 x 5 = € 0,20.
F23
10, muntw aarde 10 x 5 = € 0,50.
F24
20, muntw aarde 20 x 5 = € 1,00.
F25
40, muntw aarde 40 x 5 = € 2,00.

Voorbeeld 2
Een wisselaar accepteert 4 muntsoorten (€ 0,20 t/m € 2,00) en heeft een teruggave van 2 muntsoorten
(€ 0,10 en € 0,50).
Acceptatie € 0,20 teruggave 2 x € 0,10
Acceptatie € 0,50 teruggave 5 x € 0,10
Acceptatie € 1,00 teruggave 5 x € 0,10 en 1 x € 0,50
Acceptatie € 2,00 teruggave 5 x € 0,10 en 3 x € 0,50
Functie
F00
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F10
F11
F15
F16
F16
F18
F19 - F30
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Waarde
2, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 1 bij het accepteren van munt 1.
5, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 1 bij het accepteren van munt 2.
5, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 1 bij het accepteren van munt 3.
5, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 1 bij het accepteren van munt 4.
0, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 2 bij het accepteren van munt 1.
0, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 2 bij het accepteren van munt 2.
1, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 2 bij het accepteren van munt 3.
3, aantal munt(en) die uitgegeven moet(en) w orden uit hopper 2 bij het accepteren van munt 4.
'acc", overbetaling w ordt geaccepteerd.
"hold", overbetaling w ordt automatisch gereset.
"coin", tekst op display tijdens uitgifte.
"coin", tekst op display tijdens rust.
"fout", tekst op display als er een foute betaling plaats vindt.
"leeg", tekst op display als 1 van de hoppers leeg is.
Moeten op 1 staan om registratie/acceptatie van de munten te bevestigen.
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Kaarthoppers

De kaart-dispenser(s)
De kaart-dispenser(s) of kaarthopper(s) is / zijn de kaart-uitgifte unit(s) van de automaat, deze unit(s)
moet(en) gevuld zijn met kaarten om de werking van de automaat te garanderen. Bij het vullen van een
kaart-dispenser is het belangrijk dat de kaarten niet aan elkaar geplakt zitten en het gewicht op de
kaartvoorraad gelegd wordt. De leegsignalering wordt actief als de laatste kaart uitgegeven is.
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Optioneel

Optioneel
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1.

Een programmeerbox, om de bediening van het functie-menu overzichtelijker te maken.

2.

Een reset,- en counter box, om alleen de counters uit te lezen en de dagtellers te resetten.

3.

PC support software, on-line verbinding voor beheer van meerdere automaten.
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Algemene technische gegevens

Algemene technische gegevens
Voeding
Spanning-voorziening
Verbruik
Zekeringen

230 VAC
Ca. 150 VA (afhankelijk van invoer/uitgifte unit)
2 x 200mAT

Behuizing
Materiaal
Afm etingen H x B x D
Uitvoeringen
Sluitw erk
Optioneel

Standaard 2 mm. stalen kast, inclusief 15 mm. massieve deurstijlen.
600 x 450 (550) x 320 mm (afhankelijk van uitvoering)
Tw eekleurig gelakt (RAL kleuren)
Centraalslot
§ Montage zuil
§ Driepunt veiligheids sluiting

User Interface
§ Functie/Enter toets
Bedieningstoetsen
§ Aftellen Dow n toets
(Geïntegreerd op het VMS-1 § Optellen Up toets
m ainboard)
§ Hopper/dispenser leegloop toets
§ Reset toets
Weergave
4-voudig LED display

Gewicht
Gew icht
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Circa 35 kg. (afhankelijk van uitvoering)
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Troubleshooting

Troubleshooting
Mededeling op het externe display:
Display Betekenis
00,00
Bedrag nog te betalen
Hopper/dispenser is leeg, vul de hopper/dispenser met de daarvoor
Leeg
bestemde munten/producten
Fout
Foutieve uitbetaling plaats gevonden, controleer en reset de w isselaar
Busy
Bezig met uitbetalen/uitgifte.

Deze teksten zijn variabel in te stellen, het kan daarom mogelijk zijn dat de teksten die weergegeven
worden op het externe display anders zijn dan dat hier hierboven beschreven staat (zie hiervoor functie
15 t/m 18).
Error Codes
Error
Betekenis
Code
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0

Hardw are fout in de microprocessor

1

Hardw are fout in de EEPROM

2

Hardw are fout in het I/O register

3

Data error in de EEPROM

4

Data error in de configuratie

5

Logische error in de configuratie

6

Schrijffout in de EEPROM

7

Toegang error in de i/o register

8

Muntsysteem error

9

Register kalibratie error

A

Leesfout in de EEPROM

Actie
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
Er is mogelijk een fout opgetreden in de instellingen van het functiemenu. Wijzig tenminste één w illekeurige functie, controleer hierna de
gehele automaat op correcte w erking. De gew ijzigde functie kan
hierna teruggezet w orden op de door u gew enste w aarde.
Er is mogelijk een fout opgetreden in de instellingen van het functiemenu. Wijzig tenminste één w illekeurige functie, controleer hierna de
gehele automaat op correcte w erking. De gew ijzigde functie kan
hierna teruggezet w orden op de door u gew enste w aarde.
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
Controleer het muntsysteem op aanw ezigheid van munten, reset de
w isselaar door middel van de reset toets of zet de w isselaar uit/aan.
Controleer het functie-menu, er is een instelling gemaakt die niet
mogelijk is of niet bij deze automaat hoort.
Kan niet verholpen w orden door de gebruiker. Er is een specialist
nodig voor controle van de elektronica.
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VMS-1 Schema
1.) 230VAC aansluiting
2.) 200Ma-T zekering
3.) Reset toets
4.) Seriële input aansluiting
5.) Output hopper/dispenser
6.) Hopper/dispenser toets
7.) Tussenkassa (Escrow) aansluiting
8.) Input hopper/dispenser
9.) Up toets
10.) Functie jumper
11.) Down toets
12.) Functie toets
13.) Muntproever aansluiting
14.) Display aansluiting
15.) Timer aansluiting
16.) 5 / 12 / 24V uitgang
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Notes

Notes
This area is meant for the reader's notes:
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