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Loader

Loader
Vervangen / legen / schoonmaken van de biljet cassette

Verw ijder de stapelaar en kijk of er zich een bankbiljet, een plakkerige vloeistof of vuil in de biljetgang bevindt en verw ijder
deze.

Open de stapelaar en kijk of de biljetten netjes gestapeld zijn en of er niets vast zit. Sluit de stapelaar en plaats hem w eer terug,
druk deze goed vast. U hoort als het goed een klik, zo niet controleer dan of de plastic pal in de m etalen schoot is gevallen zoals
te zien op de eerste afbeelding.
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Muntautomaat vervangen / legen / schoonmaken

De m untautom aat zit vast aan de voorplaat, om deze te verw ijderen m oet de driehoekige plastic pal licht w orden teruggetrokken
en m oet de m untproever richting de andere kant w orden w eggeklapt.

Het gedeelte w aar de sticker op zit m et de barcode en de tabel kan w orden opengeklapt om de binnenzijde schoon te m aken.
Verw ijder daar al het vuil en plakkerige vloeistoffen. Van de kabeltjes m oet alleen de com m unicatie kabel w orden aangesloten,
de kabel m et de w itte connector die van de voorplaat af kom t m oet niet w orden aangesloten.
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Kaart geblokkeerd

Als de loader (of een andere Terminal) de melding kaart geblokkeerd geeft, betekent dit vaak dat een
gebruiker de kaart te vroeg bij een vorige Terminal heeft verwijderd, waardoor de transactie op die
Terminal niet juist kon worden afgesloten. De kaart wordt dan op elke andere Terminal, zoals
bijvoorbeeld de loader, geblokkeerd en geeft dan de melding "Kaart geblokkeerd"
"<nnnnnnnnn>" (<nnnnnnnnn> staat voor het serienummer van de terminal die de kaart geblokkeerd
heeft). De gebruiker dient dan terug te keren naar de terminal die de kaart geblokkeerd heeft.
Als de kaart weer aan de terminal gepresenteerd wordt, zal de afgebroken transactie worden hersteld.
Op deze wijze kan een gebruiker zich niet aan een betaling onttrekken.
Geeft de terminal wel de melding "kaart geblokkeerd" maar geen nummer van een terminal waarnaar
moet worden teruggekeerd, of wordt de kaart niet gedeblokkeerd in de juiste terminal, dan is er iets
anders aan de hand. Bel dan met uw service provider, dit kan Inepro zijn of een van haar distributeurs.
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Notes
This area is meant for the reader's notes:
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