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Onderhoud Mechanische Muntproever
Voor dit proces moet de muntproever goed bereikbaar zijn, en zijn 1 a 2 wattenstaafjes nodig.

De muntproever heeft een 'teruggave' knop die de muntkamer
opent. De muntkamer is verbonden met de rest van de muntproever
door middel van een klemveer.
Als een munt geaccepteerd wordt zal de munt door de muntproever 1. Druk op de 'teruggave' knop.
vallen en de muntschakelaar activeren. Daarna valt de munt in een
opvangbak. Als de munt niet geaccepteerd is zal hij naar de
'geweigerde munt uitgang' worden geleidt.

1. Wanneer de 'teruggave' knop wordt ingedrukt, zal de
kamer zich openen.
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1. De muntkamer moet nog verder geopend om de
kamer schoon te maken. Open de kamer tot er
weerstand gevoeld wordt.
Let op! Forceer de kamer niet!
Het forceren van de kamer maakt de muntproever
onbruikbaar!
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1. Controleer het muntpad, het dient schoon en droog te
zijn.

1. Als het pad echter niet schoon en droog is, moet het
worden schoongemaakt met een wattenstaafje en
eventueel wat alcohol.
Let Op! Gebruik in geen geval oliën of vetten,
omdat zij de werking van de muntproever zullen
verhinderen.

Onderhoud Elektrische Muntproever
Munt blokkeringen
Het is mogelijk om de munten die worden ingeworpen bewust te blokkeren. Een van de mogelijkheden is om de invoerlijn te
blokkeren, dit zorgt ervoor dat alle munten niet meer zullen worden geaccepteerd. Daarnaast is het ook mogelijk om
bepaalde munten of groepen munten te blokkeren door middel van de 16 DIP blokker schakelaars op de muntproever. De 16
DIP blokker schakelaars zijn toegankelijk door een opening aan de zijkant van de muntproever behuizing. De (I/O)
fabrieksinstellingen kunnen worden aangegeven om tot 6 verschillende kanalen of kanaalgroepen individueel te blokkeren via
de zes parallelle uitvoer lijnen.
Connector voor het blokkeersignaal
(alleen voor EMP 800 en 890)

Blokkeer
schakelaars
9 to 16
1 to 8

ST EMP (parallel)

connector voor
externe sorteer
kleppen
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SCI- / MDB cctalk
connector connector
(serieel)
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Het label
Het label van de muntproever draagt al de benodigde informatie die nodig is voor het aansturing van de machine zoals de
uitvoer lijnen en de blokkeer schakelaar configuraties. Het volgende stuk behandeld en verhelderd het formaat en de legenda
op het label.

Voorbeeld van een EMP 800 v5 Label
Aan de bovenzijde staat het exacte model van de muntproever gedrukt. In dit voorbeeld:
EMP 800.00 v5
Eronder staat de tabel met de geprogrammeerde munten. De symbolen in de kolommen hebben de volgende betekenissen:

Munttype (Waarde en valuta)
Leer modus kanalen zijn gemarkeerd met TKn. „n“, waar „n“ het nummer is van de blokkeer schakelaar, die geactiveerd
moet zijn om de leermodus te activeren voor dit kanaal.

Blokkeer schakelaar voor het brede kanaal

Blokkeer schakelaar voor het smalle kanaal

Blokkeer schakelaar voor het zeer smalle kanaal

Blokkeer schakelaar voor het een munttype of muntgroep (valuta)

Uitvoer lijn
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Het openen en schoonmaken van de muntproever

De muntproever zit aan de voorplaat vast,
om deze los te maken moet de afgebeelde
driehoekige pal worden teruggetrokken.
De muntproever zelf kan dan de andere
kant worden opgedraaid en komt zo vrij.

De zijkant met het label met daarop de barcode
sticker en tabel kan worden geopend om de
binnenzijde schoon te maken. Verwijder vuil en
plakkerige vloeistoffen met een licht vochtige
doek.
Plaats de communicatiekabel weer terug.

Let Op! Van alle mogelijke kabel die kunnen worden aangesloten, moet alleen de communicatiekabel
worden aangesloten. De kabel met de witte stekker die van de voorplaat afkomt, moet NIET worden
aangesloten.
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