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Introductie

 Introductie

De Elite Guest Kiosk, ook wel Guest automaat genoemd (EL 450 | EL 270) is een automaat waarin uw
klanten of gasten betaalpassen kunnen aanschaffen, waarmee ze in uw systeem en op de automaat zelf
artikelen kunnen kopen. Uiteraard kunnen ze de pas ook zelf opwaarderen in de terminal.

Gasten kunnen een kaart kopen in de automaat door munten  of biljetten  in te voeren. Ze

ontvangen dan een kaart uit de sleuf met het  symbool. Met deze kaart kunnen ze dan virtuele
producten aankopen zoals reizen of kortingen. Als ze de kaart niet meer willen gebruiken kunnen ze het

geld dat op de kaart staat weer laten uitbetalen. Het geld komt dan in het uitgifte vak .
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Voorbereiding Hardware

 Voorbereiding Hardware

1. Controleer of alle componenten nog op hun plek in de kast zitten, met name de muntproever
2. Een aantal componenten zijn tijdens transport vastgeplakt, zoals de sloten (2 stuks) en de

bankbiljetlezer. Deze moeten worden losgemaakt.
3. De kabel voor extra relais blokken is een CAT5 kabel met een aangepaste pin-out. (deze kabel

wordt alleen gebruikt bij zonnestudio applicaties). Vervang deze kabel dus niet zelf, maar bestel bij
ons een vervangende kabel.

4. De grondplaat die in de doos zit, moet onder de machine geplaatst worden, zodanig dat de wielen
aan de voorkant op de plaat rusten als de kast gesloten is.

 Bij de automaat is een "PayCon II Command Card: with this card you can open the electronic lock"
geleverd. 

Met deze kaart kunt u de kast openen. Het is belangrijk
dat u de kaart op een veilige plek bewaart!!

U kunt de kast openen door de pas in te voeren en de kast naar voren te trekken. Binnenin de kast ziet
u het touchscreen, de PIN terminal, muntautomaat, bankbiljetlezer en de uitgiftebak. In de kast vindt u de
muntbunkers met daaraan de uitgiftesleuf en de printer.
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Configuratie

1. Vul de uitgiftebakken met de munteenheden die staan aangegeven op de stickers. 
2. Sluit de PIN terminal aan op de door u gebruikte telefoonaansluiting (mobiel, I.S.D.N., A.D.S.L. of

een normale analoge lijn).
3. Sluit de deur van de kast.
4. Meld de PIN terminal aan, een bon uit de printer zal de aanmelding bevestigen.
5. De machine is nu klaar voor gebruik

 Voorbereiding PC

Aanpassen schermen
De achtergrond van alle schermen een aantal schermen zelf zijn aan te passen.
De schermen staan in de afbeeldingen map van de Kiosk dus '\\<IP-Adres>\images (waarbij het IP-
adres het adres van de machine is).
Als u de schermen een andere naam wilt geven is dit ook mogelijk, u moet dan alleen ook de waardes
aanpassen in de PayCon zie pagina  .

Het scherm kan afbeeldingen aan van 1024 pixels breed en 768 pixels hoog. Houdt deze resolutie
alleen aan voor de achtergrond, voor het informatiescherm en eventueel de pre-menu schermen moet u
een resolutie van 1024 x 500 aanhouden omdat u anders de tekst en knoppen en de afbeelding over
elkaar worden afgebeeld.

 Let op!
1. Ook de tekst van het info scherm moet in de afbeelding aanwezig zijn!
2. De extensie mag voor het infoscherm *.gif of *.png zijn, bij de achtergrond mag deze ook *.jpg zijn.
3. Met de transparantie van de achtergrond afbeeldingen wordt in onze software geen rekening

gehouden.
4. De afbeelding wordt gecentreerd in het midden.

8
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 Voorbereiding PayCon

Menu Structuur

De Kiosk is een applicatie die draait op onze PayCon firmware. De instellingen in de firmware van de
Kiosk hebben dus ook een vergelijkbare structuur aan die van een PayCon Copy of een PayCon
Kassa. Er zijn echter ook verschillen, zoals nieuwe functies en menu's.

U kunt de menustructuur van de PayCon benaderen via de service kaart of met de PayCon browser. In
appendix B op pagina   vindt u een gedetailleerde Engelstalige handleiding voor de PayCon Browse
Tool.

In het menu 'Control Actions' en 'Products'
bevinden zich specifieke opties voor de
Kiosk. 

De menu's 'Reloader' en 'Guest Machine
User Interface' zijn compleet nieuw en
bevatten respectievelijk de
gedragsinstellingen en de instellingen van
de gebruikersinterface.

Menu Control Actions
In 'Control Actions' zijn de volgende componenten op de Kiosk van toepassing:
1. Electronic Lock, de kast openen.
2. Touchscreen, Touchscreen kalibreren. Let op na kalibratie herstarten
3. Cash Hoppers, verwijderen van fouten en de aansturing van de munthoppers.

Electronic Lock
Voer het 'Open' commando in dit menu uit om het electronische slot te openen.

Touchscreen
Voer het 'Calibrate' commando in dit menu uit om het scherm te (re)kalibreren.

 Let op! Herstart de machine na de kalibratie om deze door te voeren.

34
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Voorbereiding PayCon

Cash Hoppers
De munthoppers kunnen storingen
ondervinden zoals een hopper die leeg
raakt. In sommige gevallen is het nodig om
actief deze storing uit het apparaat te
wissen. 

Dit kunt u doen met de optie 'Cancel Error'. 

Met 'Empty Hoppers' kunt u de opdracht
geven om de hoppers te legen en ' Stop
Emptying' kunt u gebruiken om het
uitvoeren van deze opdracht halverwege te
stoppen.

Products
In de produktlijst staan 4 produkten:

1. 1000 : Card administrator, dit produkt is
de basisprijs van de pas, de
administratiekosten om de pas te
kunnen aanbieden.

2. 1001 : Card deposit, dit produkt is een
borgsom van de pas, dit bedrag krijg je
retour mits je na gebruik je pas weer
terug in de automaat voert.

3. 1002 : Card deposit return, dit product wordt gebruikt voor systeem doeleinden en mag niet worden
gewijzigd.

4. 1003 : Card return, ook dit product wordt gebruikt voor systeem doeleinden en mag niet worden
gewijzigd.

 Let op! Wijzig de produkten 1002 en 1003 niet! Verwijder de 1000 -1003 produkten niet. Wijzig
alleen zo nodig de prijzen van produkt 1000 en 1001.

Hiernaast kunt u natuurlijk ook producten toevoegen om te verkopen onder producten menu. U kunt dit
in onze beheer software (Inepro Back Office Suite) te doen via de Inepro Back Office Manager maar als
u deze niet bezit dan kunt u het ook direct in dit menu doen.

Producten toevoegen aan het Product verkoopscherm

 Let op! Voeg alleen producten direct in het PayCon menu toe, als u geen Inepro Back Office
Manager gebruikt, dan moet u namelijk de producten met dat pakket invoegen.
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Ga het menu in met uw Administrator kaart. Volg de volgende stappen om een product toe te voegen.

1
Het product ID, de producten in deze machine lopen

van '0' tot '6', u kunt dus 7 producten toevoegen.

2

Vul hier de display naam in van uw  product, deze

verschijnt op het display van uw  PayCon en mag

niet al te lang zijn (rond de 15 karakters).

3

De volledige productnaam, deze verschijnt in de

Back Office Manger en op bonnetjes en mag

maximaal 40 karakters bevatten.

4 De productprijs.

5 Het B.T.W. tarief, dit veld is niet verplicht.

6

De inhoud w aarde, deze w ordt gebruikt bij

producten zoals 'Tijd', als je dan 5 min. w ilt

afrekenen zal de inhoud w aarde dus '5' zijn. De

standaard w aarde is '1'.

7

Optie 7, verw ijder het product w ordt uiteraard bij

het toevoegen niet gebruikt. Deze optie verw ijderd

namelijk het product.

Druk op na het invullen van de velden op 'OK'. Nu is het product opgeslagen in de PayCon. Het is altijd
mogelijk om de namen, prijzen, B.T.W.-instellingen, enzovoort te wijzigen. Het is niet mogelijk om het ID
van het product te wijzigen. Als u dat wilt, moet het product verwijderen en dan opnieuw aanmaken.

Verlaat het menu door herhaaldelijk op  [Stop] te drukken totdat je het 'Welkom  - Betaalmiddel a.u.b.'
scherm op je display ziet.



7    -    Elite Guest Kiosk - EL450 / EL270

Voorbereiding PayCon

Reloader
Dit menu heeft alle interne prijs en systeem instellingen in zich. Hieronder worden ze allemaal
beschreven:

1. Reload Mode, met welk waardemiddel
wordt er opgewaardeerd? Staat
standaard op 'Moneysources'.

2. 'Reload Purse', Alternative Purse' en
'Button Reload Purse' hebben alledrie
een beurs, dit is in het menu een keuze
lijst waarin je die beurs kan invullen.
'Reload Purse' is dan de beurs waarop je
mag opwaarderen. Standaard 'Personal
Purse'

3. 'Alternative Purse' is dan de tweede
beurs waarop kan worden
opgewaardeerd. Standaard 'None'.

4. 'Button Reload Purse' is de beurs
waarop je kunt opwaarderen na op de
knop te drukken.

5. Het minimum bedrag dat je met PIN mag
opnemen.

6. De bedragen die met een PIN betaling
mag pinnen. 6 is keus 1, de bovenste
keuze.

7. zie 6, keus 2.
8. zie 6, keus 3.
9. zie 6, keus 4.
10. Fraude preventie (kaart mag niet

voortijdig worden verwijderd, gebeurd dit
toch is het saldo '0')

11. Niet van toepassing voor dit type
automaat.

12. Als er een led strip in de kast zit kun je
deze met deze optie laten knipperen op
de momenten dat er op die plaats een
gebruikershandeling moet plaatsvinden.

13.Om terug te gaan naar het hoofdmenu na een betaling met bijvoorbeeld een PIN pas.  Let op! Dit
geld dus ook voor een munt van 5ct. of een biljet van 5 Euro, dus gebruik dit alleen als je slechts
gebruik maakt van electronische betalingsmiddelen.

14.Welke kaartgroepen krijgen uitbetaald. Dit kan 'iedereen' zijn, of 'alleen gasten' of 'niemand'. Deze
staat standaard op 'Everybody'.

15.De kaartgroep van de gasten. Kaarten van gasten worden altijd ingenomen bij het uitbetalen.
16.Het maximum bedrag dat mag worden uitgegeven door de terminal.
17.Afrondingsregels, Maximum extra dispense staat standaard op '2', dit betekent dat als er nog 8 cent

uitgegeven mag worden, dit door deze optie 10ct. wordt en er dus 10 ct. wordt uitbetaald.
18.Minimum less dispense staat standaard op '2', dit betekent dat als er 7 ct. moet worden uitgegeven,

dat dit door deze optie 5ct. wordt en er dus 5ct. wordt uitbetaald.



Manual R 1 - 8

Guest Machine User Interface
1. De zichtbaarheid van de 'Info' knop.

Standaard 'No'.
2. De zichtbaarheid van de 'Product Sales'

knop. Standaard 'No'.
3. De zichtbaarheid van de 'Card

Purchase' knop. Standaard 'Yes'.
4. De zichtbaarheid van de 'Credit

Dispense' knop. Standaard 'Yes'.
5.  De 'core business' van de Kiosk, kan

ook geen zijn, staat standaard op
'reload'. 

6. De zichtbaarheid van de 'EFT' knop.
Standaard 'No'.

7. De zichtbaarheid van de 'Card Print'
knop. Standaard 'No'. Dit is een
speciale thermo printer die thermo
kaarten nodig heeft om daarop te
kunnen printen.

8. 'Card Print' knoptekst. Standaard niet
ingevuld.

9. Naam van de achtergrond afbeelding
zonder de extensie. De extensie mag     
 *.gif, *.jpg of *.png zijn. Standaard
'background'

10.Naam van de logo afbeelding zonder de
extensie. De extensie mag *.jpg, *.gif of
*.png zijn. Standaard 'logo'

11. Naam van de informatie scherm afbeelding zonder de extensie. De extensie mag *.gif of *.png zijn.
Standaard 'info'.

12. Naam van de pre-reload scherm afbeelding zonder de extensie. De extensie mag *.gif of *.png zijn.
Standaard ''.

13. Naam van de pre-dispense scherm afbeelding zonder de extensie. De extensie mag *.gif of *.png
zijn. Standaard ''.

14. Naam van de pre-products scherm afbeelding zonder de extensie. De extensie mag *.gif of *.png
zijn. Standaard ''.

15. Receipt Mode, wordt de bon geprint en heeft de gebruiker daarin een keuze? Staat standaard op
'Default off' wat betekent dat er geen bon geprint kan worden, maar de gebruiker aar wel voor kan
kiezen. De andere keuzes zijn: 'Default on' aan met de mogelijkheid om dat uit te zetten, 'Off', altijd
uit. 'On', altijd aan.

16. Keyboard Layout, de toetsenbord indeling die gebruikt wordt door de Kiosk, standaard ingesteld
op 'US'.

 Functionele werking

Dit hoofdstuk gaat over het dagelijks gebruik van de kast. Hoe kan een gebruiker een bepaalde
handeling uitvoeren?
De volgende onderwerpen komen aan bod:
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Functionele werking

§ Een kaart kopen
§ Een kaart opwaarderen
§ Producten kopen
§ Informatie opvragen
§ Het geld op de kaart uitbetalen

  Kaart Kopen  (optional)

  

Als u een kaart wilt kopen kiest u in het hoofdscherm voor de knop 'kaart kopen'. U komt dan in het
scherm 'Kaart kopen', hier kunt u een kaart kopen. 

Bovenaan het scherm staat de tekst 'Voer uw geld in om een kaart te kopen', voer nu geld in (biljetten,
munten en bij sommige modellen ook electronische betaalmiddelen).

Op uw scherm ziet u in de witte tabel in het midden de prijs van uw kaart, wat u heeft betaald en het
saldo op uw kaart.

Als u een transactiebon wilt vinkt u het vakje naast 'Transactiebon' aan. Wilt u de kaart retour, drukt u op
de gelijknamige knop.

Je kunt de kaart in dit scherm ook meteen opwaarderen, pas na afloop van de timer komt de kaart er
automatisch uit, wil je de kaart eerder retour hebben, druk dan op 'Kaart retour'.
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Kaart Opwaarderen

  Kaart Opwaarderen  (optional)

Kies voor de knop 'Kaart opwaarderen'

U komt in het opwaardeerscherm.

Bovenin ziet u 'Voer uw kaart in om op te waarderen', voer nu uw gebruikerskaart in om deze op te
waarderen.

Voer geld (munten, biljetten en eventueel als dat bij uw model mogelijk is electronische betaalmiddelen)
in om uw kaart op te waarderen. U ziet het saldo van uw kaart wijzigen naar een hoger saldo in de witte
tabel in het midden van het scherm.
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Functionele werking

  Producten Kopen  (optional)

Kies in het hoofdscherm 'Producten kopen'

U ziet bovenin het scherm:
'Voer uw kaart in om producten te kopen', voer nu
uw gebruikerskaart in om een product te kopen.

Druk op de knop 'Stop' om dit
scherm weer te verlaten.

U komt nu in het scherm waar u uw producten kunt kopen. Bovenin staat: 'Kies uw producten'. Kies nu
het product dat u wilt kopen. Aan de linkerzijde van het scherm ziet u een rij blauwe knoppen met
producten, drukt u de knop van het product in dat u wilt kopen.

De witte tabel in het midden van het scherm toont het product, het aantal dat u er van wilt kopen en het
bedrag dat u voor dat aantal moet betalen. Onderaan ziet u het totaalbedrag van uw aankopen en uw
kaartsaldo.
Aan de rechterkant ziet u de knop: 'Producten kopen' waarmee u de koop bevestigt. De knop 'Wissen'
wist uw keuzes weer uit. Het vakje: 'Transactiebon' kunt u aanvinken voor een transactiebon. 
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Producten Kopen

Als u geen producten (meer) wilt kopen drukt u op 'Kaart retour'. De kaart komt dan weer uit het
apparaat.

Als je op de retour knop drukt zie je een leeg scherm met de tekst: 'Bezig met stoppen'. Daarna zie je
het hoofdscherm met de tekst: 'Verwijder uw kaart'.
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Functionele werking

  Kaart Uitbetalen  (optional)

1. U kiest de knop 'Kaart uitbetalen' in het hoofdscherm. 
2. Bovenin ziet u de tekst: 'Voer uw kaart in het statiegeld terug te krijgen'. 
3. Voer uw gebruikerskaart in, om uw statiegeld terug te krijgen.

U komt nu in het Uitgifte scherm. U ziet bovenin de tekst: 'Tegoed uitgifte'.

In de witte tabel in het midden van het scherm ziet u het kaart saldo, uw statiegeld, en wat er is
uitgegeven. Daaronder ziet u het resultaat van deze actie, uw nieuwe saldo.

Rechts ziet u de knop 'Start Uitgifte', hiermee kunt u de uitgifte starten. Als u het vakje naast
'Transactiebon' aanvinkt krijgt u een transactiebon uit de printer.
Als u op de knop 'Kaart retour' drukt krijgt u uw kaart retour en gaat u weer terug naar het hoofdscherm.
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Kaart Uitbetalen

 Beheer

Hierin nemen we de acties met u door die alleen bedoeld zijn voor de beheerder van de machine, u
moet dan denken aan onderhoud, periodiek  het geld uit de kast halen of de gegevens over alle
transacties uitgelezen.

 Kast openen

Voordat u onderhoud aan de kast kunt plegen moet deze
eerst worden geopend, dit gebeurd met de PayCon II
Commandcard.

Voer de PayCon II Commandokaart in (degene met de
subtekst: 'with this card you can open the electronic lock').
Trek de kast naar voren. 

 Let op! De kast staat op een rail, het achterste deel
blijft staan en het voorste rijdt een stuk naar voren. 
Het slot blijft maar een beperkte tijd open.

U kunt de kast ook openen met de sleutel en nood opener. U sluit dan de nood opener aan in het
uitgiftebak en stopt daar ook de sleutel in het slot en draait deze om. Met de knop op de nood opener
kunt u nu ook de kast openen.
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Beheer

  PIN terminal

De PIN terminal zit voorin in het midden van de kast. U dient
de kast dus eerst te openen.

Raadpleeg voor beheer en storingen de handleiding van uw
terminal.

 Informatie  (optional)

In dit scherm wordt de informatie getoond die de uitbater van deze machine u wil tonen. Druk op de
knop 'Stop' om weer terug te gaan naar het hoofdscherm.
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Informatie
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Beheer

  Producten toevoegen

Voeg de producten voor de terminal toe in de Inepro Back Office manager. Ga hiervoor naar het
producten menu en druk op het product toevoegen icoon in de taakbalk (de kartonnen doos met het '+'
symbool).
Het productscherm opent zich nu, hier kunt u producten toevoegen en eventueel later ook wijzigen.
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Producten toevoegen

Er kunnen 7 producten worden toegevoegd, deze zijn genummerd van 0 tot 6.
Vul bij de productcode het gewenste nummer in (0 - 6), bij de Terminal Display naam vult u een
naam in van rond de 15 karakters, deze naam verschijnt op de automaat. Vervolgens vult u de
volledige naam in, dit is de naam die wordt gebruikt in de rapportages en vermeldingen binnen het
Inepro Back Office Manager pakket. De Product Groep moet juist worden ingevuld, dit moet
'Cashregister/Vending' worden. Dan vult u de prijs in van uw product en als laatste het Product Type,
ook dit veld moet correct worden ingevuld en kan later niet meer worden gewijzigd, dit moet 'Reloader'
worden.

Zo vult u al uw gewenste producten in, dit zijn er dus maximaal 7. De speciale producten bestaan als het
goed is al, dit zijn de geselecteerde producten in de afbeelding hieronder:
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Beheer

U maakt nu een nieuw Product Sjabloon aan in het menu Product Sjablonen, hiervoor zoekt u ook weer
het icoon met het '+' symbool op. Dit sjabloon geeft u een herkenbare naam zodat u weet dat het om het
Gastenautomaat sjabloon gaat.

Dit Sjabloon opent u vervolgens en daar voegt u de vier speciale producten en de tot 7 door u
toegevoegde producten aan toe door ze te selecteren en op het pijltje naar links op de middenbalk te
drukken. De producten komen hierdoor in de linker kolom te staan. 

Vervolgens geeft u elk product een 'Hardware code' deze code moet overeenkomen met de codes in
de afbeelding, dus de speciale producten moeten de codes toegewezen krijgen die hierboven te zien
zijn en de producten mogen alleen de hardware codes 0 - 6 verkrijgen. Uiteraard mogen de namen en
prijzen wel afwijken van de bovenstaande afbeelding. Druk op 'OK'
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Producten toevoegen

  

Hierna zoekt u in 'CashPro Apparaten' uw gastenautomaat op en klikt daar met de rechtermuisknop op.
In het contextmenu kiest u dan productsjabloon selecteren en selecteert dan uw zojuist gecreëerde
Product Sjabloon. Hierna klikt u nogmaals met de rechtermuisknop op uw gastenautomaat en klikt dan
op 'Update PayCon's', de wijzigingen in het productscherm zouden dan binnen 5 minuten moeten zijn
doorgevoerd.
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Beheer

  Prijzen wijzigen

De prijzen van uw producten wijzigt u in het producten menu van Inepro Back Office Manager. U
dubbelklikt op het product dat u wilt wijzigen en wijzigt dan de prijs, waarna op op 'OK' drukt.
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Prijzen wijzigen

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er 4 speciale gastenautomaat producten die niet mogen worden
verwijderd, dit zijn:

1000 : Card administrator, dit produkt is de basisprijs van de pas, de administratiekosten om de pas te
kunnen aanbieden.
1001 : Card deposit, dit produkt is een borgsom van de pas, dit bedrag krijg je retour mits je na gebruik
je pas weer terug in de automaat voert.
1002 : Card deposit return, dit product wordt gebruikt voor systeem doeleinden en mag niet worden
gewijzigd.
1003 : Card return, ook dit product wordt gebruikt voor systeem doeleinden en mag niet worden
gewijzigd.

Van product 1000 en 1001 mag u de prijs wijzigen. Met product 1000 kunt u de basisprijs van de pas
bepalen, dat wil zeggen als de klant een pas koopt dan is dit de prijs van de pas, dit geld krijgt de
koper niet terug, ook niet als hij de pas retourneert. Product 1001 is de borg van de pas, dat wil zeggen
een klant koopt een pas of verkrijgt deze gratis en betaalt daar bovenop nog een borg. Deze borg krijgt
de klant terug als hij de pas retourneert.

 Let op! Producten 1002 en 1003 zijn puur bedoelt om te detecteren dat de kaart wordt
teruggebracht en dat de borg wordt uitbetaald en mogen absoluut niet worden gewijzigd of verwijderd.
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Beheer

  Munthoppers  (optional)

De muntvoorraad van de kast bevindt zich in de kamers van de munthoppers. Uit deze voorraad
worden de kaarten uitbetaald en zo mogelijk wisselgeld terug gegeven.

Legen / schoonmaken van de Hopper

De munthoppers bevinden zich links achterin de kast.
U dient de kast dus eerst te openen.

Leeg de hopper.
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Munthoppers

Controleer of er geen munten vastzitten in de hopper. Maak de munt sensor schoon met een wattenstaafje met

schoonmaakalcohol 70%.

Controleer of de veren nog op hun plaats zitten.

Heeft u hierna nog steeds problemen met uw hopper, neem dan contact op met uw leverancier.

  Geld voorraad  (optional)

Door inname van munten en biljetten raakt de interne geld voorraad van de kast gevuld. Deze moet dan
ook regelmatig geleegd worden om het vollopen van deze kamers te voorkomen. Het geld uit de
biljetlezer wordt opgeslagen in de biljetcassette, deze stapelt alle biljetten netjes op elkaar. Het geld uit
de muntproever komt terecht in de geldzak. Ook deze moet met enige regelmaat geleegd worden.
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  Vervangen / legen / schoonmaken van de biljetcassette

De Bankbiljetlezer en de bijbehorende biljetcassette
bevinden zich aan de rechter voorkant van de kast. U dient
de kast dus eerst te openen.

   

Verwijder de stapelaar en kijk of er zich een bankbiljet, een plakkerige vloeistof of vuil in de biljetgang bevindt en verwijder

deze.
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Open de stapelaar en kijk of de biljetten netjes gestapeld zijn en of er niets vast zit. 

Haal de biljetten eruit. Sluit de stapelaar en plaats hem weer terug, druk deze goed vast. U hoort als het goed een klik, zo niet

controleer dan of de plastic pal in de metalen schoot is gevallen, zoals te zien op de eerste afbeelding.

Heeft u problemen met de bankbiljetlezer leest u dan Appendix A op pagina   voor een
storingsanalyse.

  Onderhoud muntproever
De muntproever zit vooraan de kast aan de rechterkant. U
dient de kast dus eerst te openen.

De muntautomaat zit vast aan de voorplaat, om deze te verwijderen moet de driehoekige plastic pal licht worden teruggetrokken

en moet de muntproever richting de andere kant worden weggeklapt.
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Het gedeelte waar de sticker op zit met de barcode en de tabel kan worden opengeklapt om de binnenzijde schoon te maken.

Verwijder daar al het vuil en plakkerige vloeistoffen. Van de kabeltjes moet alleen de communicatiekabel worden aangesloten,

de w itte kabel van de voorplaat moet niet worden aangesloten.

  Leeg of vervang de geldzak

  

De geldzak zit onderin de kast aan de linker voorkant. U dient de kast dus eerst te openen.
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STAP 1
Haal het zegel of hangslot van de sluiting in de kast. Schuif dan de sluiting opzij zodat de geldzak uit de
houder kan worden geschoven. Haal de geldzak uit de kast.

 Als de automaat te vol zat kunnen er op dit moment munten uit de muntleiding vallen!

STAP 2 
Schuif nu de sleuf uit de sluiting zover mogelijk omhoog.

STAP 3
Houdt de zak vast, en schuif de geldzak 
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STAP 4
Til, terwijl je de zak rond de nek vast hebt, de zak op en giet de munten uit de zak. Houdt de zak onder
een hoek van circa 45 graden.

  

STAP 5
Druk als de zak geleegd is, de stopveer in op het bovenste metalen deel van de geldzak. Schuif het
gedeelte in tot het niet verder gaat.

STAP 6
Als het metalen gedeelte is ingeschoven, druk dan op de stopveer van het zwarte kunststof gedeelte, en
schuif deze in net als bij stap 4. 
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STAP 7
Nu beide segmenten van het beveiligingsmechanisme op hun plek zitten, kunt u de metalen schuif weer
op zijn plek schuiven zodat het oog compleet zichtbaar is. De zak is nu volledig gesloten en een slot kan
nu weer worden aangebracht.

STAP 8
Nu kunt u de geldzak weer terug in houder schuiven en eventueel slot of zegel weer aanbrengen.
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  Printer  (optional)

De printer drukt de bonnen van de transacties af, zodat klanten kunnen controleren en laten zien wat ze
gedaan hebben bij de kiosk. De printer dient af en toe hervult te worden met papier. Dit is het enige
onderhoud dat de printer nodig heeft.

Onderhoud printer

De printer zit achterin de kast in het midden. U dient de kast
dus eerst te openen.

  Kaarthopper  (optional)

De kaarthopper zit achteraan de kast aan de rechterkant. U
dient de kast dus eerst te openen.
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  Problemen Verhelpen

De bankbiljetlezer lijkt niet te werken
Controleer de foutstatus met behulp van Appendix A: De biljetlezer op pagina  .

De PIN terminal lijkt niet te werken
Raadpleeg voor beheer en storing de handleiding van uw PIN terminal.

Overige storingen
Meldt u zich bij uw leverancier.

  Appendix A: Biljetlezer foutcodes

Locatie

Foutcodes bankbiljetlezer

De lezer heeft twee led’s (namelijk een groene en een rode) die diagnostische informatie doorgeven
over de eenheid. Bij het opstarten voert de geldtester een zelftest uit. Als de eenheid in bedrijf is zal de
groene led branden (het systeem is dan idle). Maar als er een storing is ontdekt, zal de eenheid een
fout code tonen dat het probleem identificeert. In dat geval moet de beheerder eerst de foutcode
verwijderen en dan alle eventuele volgende foutcodes om de eenheid weer in werking te doen treden.
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 Let op! De bankbiljetlezer zal standaard foutcode 9 aangeven, dit is normaal en betekent dat de
PayCon nog geen toestemming aan de bankbiljetlezer heeft gegeven om biljetten te accepteren. Dat
zal de PayCon pas doen als de gebruiker in een situatie op de machine zit waarin hij geld mag gaan
invoeren.

Omschrijving voor de knippercodes voor de groene en de rode led:

Flash Code Omschrijving van de code

Groene led is continu aan en de rode

led is uit.

De geldtester is klaar om geld te accepteren

Groene led is uit en de rode led

knippert.

V.L.A. Mode is ingeschakeld; de eenheid w acht op de invoer van een V.L.A. kaart

Groene led is uit en de rode led is

continu aan.

De geldlezer staat in de ‘Niets accepteren’ mode.

Beide led’s knipperen. Er is een fout geconstateerd. Om erachter te komen w at er fout is dient u de keren de tellen dat de

rode led knippert (dit is tussen de 1 en 21 keer) tussen de keren dat de groene led knippert.

Omschrijvingen en oplossingen voor de fout codes zijn hieronder gedefinieerd:

Fout Code Omschrijving / Oplossing

1 De sensor aan de voorzijde van de lezer is geblokkeerd. Verw ijder het object

uit het gebied bij de sensor.

2 Alle biljetten w orden gew eigerd. Stel de gastheer (PayCon) zo in dat er

tenminste 1 soort biljet geaccepteerd w ordt.

3 De sensor aan de achterzijde is geblokkeerd. Verw ijder het biljet in het gebied

bij de sensor aan de achterzijde.

4 Het kanaal is verstopt. Verw ijder het biljet of object uit het kanaal.

5 The channel is open. Fully insert the Low er-Guide Assembly into the Upper-

Guide assembly, and ensure the spring-loaded latch is engaged.

6 De eenheid kan geen biljet opvangbak vinden, terw ijl er een biljet opvangbak

nodig is voor een juiste w erking. Zorg dat er een biljet opvangbak is

geïnstalleerd.

7 Een volle biljet opvangbak is ontdekt. Leeg de biljet opvangbak.

8 Biljetopvangbak fout; ofw el the biljet opvangbak kon niet starten of de tijd om de

operatie uit te voeren is verstreken zonder dat de operatie is uitgevoerd.

Vervang de biljet opvangbak.

9 De eenheid is uitgeschakeld door een opdracht van de gastheer (PayCon). De

gastheer (PayCon) moet een commando sturen om de lezer w eer in te

schakelen.

10 De eenheid heeft geen boodschap ontvangen van de gastheer (PayCon)

voordat de protocol (bijvoorbeeld M.D.B. of V2.2) specif ieke tijdsduur

verstreken is. Controleer de gastheer (PayCon) en de bijbehorende bekabeling.

11 Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het saldo naar de gastheer

(PayCon). De gastheer heeft de ontvangt van het saldo niet bevestigd.

Controleer de bekabeling.

12 Er is een fout opgetreden in de Protocol Adapter Box van de biljetlezer, vervang

de Protocol Adapter Box.

13 Trage Achter Vlag. Verw ijder het object dat de Achter Vlag sensor blokkeert.

14 De temperatuur van de eenheid bevindt zich buiten de gestelde grenzen.

Controleer of de ventilatoren van het apparaat behoorlijk w erken.

15 Video aanpassingsfout; de eenheid kon de V.L.A. niet completeren (papier

onjuist of een fout in de optische sensoren). Voer V.L.A. uit.

16 Systeemfout; een fout is ontdekt in de besturingssoftw are Controleer het

programma; Voer een CRC check uit, en laad zo nodig het programma opnieuw .
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17 Hardw are fout. Dow nload het V2.2 programma (als het er niet op staat) en

gebruik het diagnostisch commando en de specif ieke fout te achterhalen.

18-21 Niet gebruikt.

 Appendix B : De PayCon Browse Tool

What is the Browse Tool?

The PayCon-2 Browse Tool gives you an easy way to configure your PayCon-2 terminals.  By using a
small application and your default internet browser you are able to configure all PayCon settings via the
network.

The requirements to use the Browse Tool are: a standard windows PC, the Browse Tool application, a
network connection to the PayCon(s), and a valid service card (service card or administrator card).

How does the Browse Tool work?

The Browse Tool is based upon 2 components: the Browse Tool application communicates with the
PayCon to ensure proper security when accessing the PayCon and the default internet browser for the
PayCon configuration.

To be able to use the Browse Tool the specific rights have to be given to the application via a service
card (service card or administrator card).  This ensures the same level of security as when configuring
the PayCons direct via the keypad and display.

How to use the Browse Tool?

Follow the steps below to get access to a PayCon via the Browse Tool.

Step 1 start Browse Tool:
Start the PayCon Browse Tool. The following screen will be shown:

Step 2 enter subnet mask:
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Enter the subnet mask where the Browse Tool should search for available PayCons.

Step 3 search for PayCons:
Press the [Scan] button. Now all PayCons in your requested subnet should appear in the browser
window.

Step 4 select a PayCon:
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Double click with your mouse on the PayCon which is the nearest to you (this is not necessarily the
PayCon you which to configure). You will get the following pop-up window:

When you click  [OK] you will notice that you see your own IP address in the title bar of the Browse
Tool:

Step 5 give Browse Tool rights from service card:
Go to the PayCon which you have selected before and insert your service card (Service card or
administrator card) in the PayCon.

Go to the Control Actions menu and press  [8
i] until you reach the menu:

Now press  [OK] to enter this submenu. The display will show:

Press  [OK] again and you will be able to enter the IP address of the PC on which the Browse Tool is
active.
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Now enter the IP address shown by the Browse Tool in the title bar (10.0.0.1 in this example), followed
by  [OK].

Now press 2x  [Stop] to leave the service menu on the PayCon and return to normal operating mode.

Step 6 start remote configuration:

Return to the PC with the Browse Tool. Select the PayCon you
whish to manage (this is not necessarily the PayCon which you
used to set your service credentials) and double click it.

Now your default browser opens and you can configure your
PayCon via the network interface just as you would configure it
on the terminal itself.

The information shown in your browser may be different from
the picture, due to different option modules loaded and the
service level of your service card.

Remarks:
You must keep the Browse Tool active in background to ensure
correct access to the PayCon.

As long as the Browse Tool is active you have access to all the
PayCons in your network.

When the Browse Tool is closed you can not get access to the
PayCons, unless you give your Browse Tool credentials
(again).
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Troubleshooting

My PayCon's do not appear in the Browse Tool.

The PayCon tools use UDP broadcasts to communicate with the PayCon's.
These broadcast do not travel trough routers. When the PayCon's do not appear when browsing for
them, first check whether you have a firewall blocking this kind of communication. 
When the PayCon's still do not appear in the view, type the PayCon's IP-address in the broadcast field
to search more specific for your PayCon.

In this table you will find the port numbers:

Port Type Port Number

UDP 1643, 1645, 10000-

10020

TCP 160, 10000-10020

Please check your network devices to make sure they do not block this traffic.

I have given credentials to my Browse Tool but the internet browser does not open.

Start Microsoft Internet Explorer. When it is not the default browser (or no default browser has been configured) it will ask
you whether it can be the default browser. Accept this setting. 

Then restart the Browse Tool and give the Browse Tool the necessary credentials via a PayCon in the network.  Now the
browser window should open.

I have made an error and can not see anything on my PayCon display.

When you have made an error when configuring the display settings of your PayCon, it might result that you do not see
anything anymore on the PayCon display. 

Connect the PayCon to your network, give yourself credentials via another PayCon in the network, then access the PayCon
with the display problems and correct your faulty configuration.




