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Introductie

De MDP automaat staat voor Mobile Dispenser Point. Deze naam heeft de automaat te danken aan
zijn zeer compacte omvang waardoor deze eenvoudig en snel is in te zetten op diverse plaatsen. Bij de
MDP automaat kunnen 2 muntcassettes zijn bijgeleverd. Iedere cassette heeft een gemiddelde
capaciteit van 4.000 munten afhankelijk van diameter en dikte van de munten. De MDP automaat
beschikt over 2 muntuitgifte hoppers die gezamenlijk 12 munten per seconde kunnen uitgeven. 

Door zijn zeer compacte omvang is aan de achterzijde van de MDP automaat een lade gemaakt
waarin de besturing en het kassatoetsenbord is ingebouwd.
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Introductie

Algemene werking
De MDP automaat is bedoeld om handmatige muntverkooppunten tijdens evenementen sneller en
secuurder te laten verlopen. De MDP automaat beschikt over een kassatoetsenbord met
voorgeprogrammeerde toetsen voor invoer van het gewenste aantal munten van een bezoeker. Na
ingaven van dit aantal verschijnt op de LCD display van het kassatoetsenbord het af te rekenen bedrag,
na afrekening worden de munten aan de bezoekerszijde uitgeworpen in een uitgiftebak.

Om nu juiste omzetgegevens per avond of evenement te verkrijgen is het van belang dat de MDP
automaat wordt geactiveerd. Dit activeren wordt het starten van een periode  genoemd, verderop in de
handleiding in het admin menu wordt dit uitgebreider beschreven. Indien geen periode wordt gestart
werkt de automaat niet.  Als nu de omzetgegevens worden uitgelezen zijn alle gegevens van een
bepaalde datum en tijd tot een bepaalde datum en tijd opgeslagen waardoor een exacte financiële
rapportage van het evenement kan worden gegeven. Na afloop van het evenement dient de periode
gestopt te worden via een gelijke handeling als het starten van de periode.

 Let op! Na het stoppen van een periode (evenement) worden de gegevens bij het totaal geteld en
zijn ze niet langer los opvraagbaar.

Door middel van diverse instellingen wordt de uiteindelijke functionaliteit van de MDP automaat
bepaalt. Zo kan bijvoorbeeld de verkoopprijs per munt worden ingegeven, of een minimale afname.
Kortom een diversiteit aan instellingen waardoor er voor iedereen een juiste werking gemaakt kan
worden. Al deze instellingen worden beschreven onder de admin - en service menu instellingen. 

Instellingen
De MDP automaat wordt aangestuurd door de PayCon, welke in de lade ligt.  De PayCon beschikt
over een LCD display en een numeriek toetsenbord waarvan enkele toetsen een dubbele functie

scroll functies worden actief indien de PayCon in de instelling mode wordt gezet. De PayCon beschikt
over 3 hoofd beheers menu’s welke weer onderverdeeld zijn in submenu’s voor het instellen en uitlezen
van gegevens. 
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De PayCon II.

Hoofd beheer menu’s
§ Teller menu;
§ Admin menu;
§ Service menu;

De instellingen zijn per menu beveiligd met een Pincode. Om een gewenst menu op te roepen dient de
Pincode van het desbetreffende menu op het toetsenbord van de PayCon te worden ingetoetst. De
invoer van de Pincode is als volgt:

§ Druk de F toets in en vervolgens de Pincode en de OK toets. 

Menu opbouw
De opbouw van menu’s is als volgt:

instelling adres worden geselecteerd.

Teller menu

De fabrieksinstelling van de Pincode van dit menu is 1234.
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Teller menu

Dit menu is een read-only menu, er kunnen alleen gegevens worden uitgelezen. In dit menu worden alle
omzetgegevens van het laatste evenement opgeslagen. Middels het activeren van het menu kunnen dus
de omzetgegevens en het grand totaal van de gehele MDP automaat op het LCD display van de
PayCon worden opgeroepen. 
Indien meerdere instellingen zijn geactiveerd zoals de functie “betaal toetsen” wordt een opsplitsing

gemaakt in verschillende betalingstypes.

De volgende omzetgegevens zijn zichtbaar:

Toets F + teller menu Pincode en de OK toets.

§ Start Periode, Hiermee start u de periode (het evenement).
§ Geldbedragen -> Terminal Tellers -> Totaal -> Ontvangen, is het grand totaal van de omzet

van alle evenementen bij elkaar opgeteld (Totaal omzet).
§ Geldbedragen -> Terminal Tellers -> Periode -> Ontvangen, de omzet van het laatst

geactiveerde evenement (Periode omzet).
§ Geldbedragen -> Kontant -> Totaal -> Ontvangen, is het grand totaal van het aantal

uitgegeven (verkochte) munten van alle evenementen bij elkaar opgeteld (Totaal uitgifte).
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§ Geldbedragen -> Kontant -> Periode -> Ontvangen, is het aantal uitgegeven (verkochte)
munten van het laatst geactiveerde evenement (Periode Uitgifte).

§ Geldbedragen -> Credit Reset -> Totaal -> Ontvangen, is nog niet omschreven in deze
versie van de handleiding. 

§ Geldbedragen -> Credit Reset -> Periode -> Ontvangen, is nog niet omschreven in deze
versie van de handleiding.

§ Geldbedragen -> Verloren Verkopen -> Totaal -> Ontvangen, is nog niet omschreven in
deze versie van de handleiding.

§ Geldbedragen -> Verloren Verkopen -> Periode -> Ontvangen, is nog niet omschreven in
deze versie van de handleiding.

§  (optioneel) Geldbedragen -> Contant Afronding -> Totaal -> Ontvangen, is nog niet
omschreven in deze versie van de handleiding.

§  (optioneel) Geldbedragen -> Contant Afronding -> Periode -> Ontvangen, is nog niet
omschreven in deze versie van de handleiding.

§ Produkt Verkoop, hier kunt u de verkopen per product vinden, ook weer van de huidige periode
of het totaal.

§ Periode Wissen, hiermee wist u de teller standen van de huidige periode.

Let op: 
Periode tellers gaan altijd over de actieve periode van het laatst geactiveerde evenement.

Admin menu

De fabrieksinstelling van de Pincode van dit menu is 4321.

Middels dit menu wordt de functionele werking van de MDP automaat bepaald.  Afhankelijk van de
instellingen worden verschillende gegevens bijgehouden. Tussentijdse wijzigingen hebben geen effect
op eerdere gegevens. Middels het activeren van het menu kunnen dus instellingen van de MDP
automaat worden gedaan. Op het LCD display van de PayCon worden instellingen weergegeven en via
het toetsenbord kunnen de instellingen worden gewijzigd. 
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Admin menu

Wijzigen van een instelling
Indien het gewenste instelling adres op LCD display verschijnt druk dan de Corr. Toets op het
toetsenbord van de PayCon in en geef de nieuwe waarde in. Bij sommige instellingen kan via de + of
de – toets uit vaste fabriek instellingen worden gekozen. Bevestig de nieuwe waarde door de OK toets
in te drukken.

Toets F + admin menu Pincode en de OK toets.

Instellingen menu

§ Stop periode, stopt het laatst geactiveerde evenement. Op het LCD display van het
kassatoetsenbord verschijnt de tekst “Geen evenement gestart”. Indien de functie “automatisch
legen” is geactiveerd zal op het LCD display van de PayCon worden gevraagd om een
“leging?”. Toets OK, indien gewenst, anders de STOP toets (Stop Evenement).

§ Start periode, een nieuw evenement wordt gestart, druk de OK toets in. Indien de functie
“cassette tellen” is geactiveerd, wordt gevraagd of het nieuwe evenement wordt gestart met een
nieuwe cassette, toets OK. Indien de laatst geplaatste cassette wordt gebruikt (oude cassette
van een vorig evenement) dient de STOP toets te worden ingedrukt (Start Evenement). 

§ Hoppers Legen, kan worden gebruikt om een leegloop van de automaat te activeren. Alle
munten in de automaat worden via de munthoppers uitgegeven (Leging).

§ Cass. Tellen, indien deze functie is ingesteld op "Geactiveerd" wordt er na invoer van een
cassette wissel het aantal cassettes bijgehouden. Let op het kassatoetsenbord kan een “Cass.
Wis” knop zitten, druk deze indien een nieuwe muntcassette wordt geplaatst. Indien deze knop
niet wordt ingedrukt bij een nieuwe cassette wordt deze niet meegeteld, hierdoor ontstaat geen
juiste telling van muntcassettes. Indien deze functie is ingesteld op "Geactiveerd" wordt deze in
de totalen weergeven of geprint.

§ Cassette wissel, indien er geen toets “Cassette wissel” op het kassatoetsenbord aanwezig is
kan deze functie worden gebruikt voor het ingeven van een nieuwe muntcassette, cassette
wissel.

§ Cass. Inhoud, een eenmalige invoer van het totale aantal munten dat in een cassette aanwezig
is. Let op dat alle cassette dezelfde vulling hebben anders kloppen de totalen niet. Deze invoer
wordt gebruikt voor de berekening van het totaal nog aanwezige munten in de automaat.
Standaard staat deze er 3000.

§ Max. uitgifte, is een instelling van het maximale aantal uit te geven in één keer.
Fabrieksinstelling staat op 200, een aantal invoeren dat hierboven ligt werkt niet.

§ Ingave Type, Het standaard invoer type; deze kunt u instellen op 'geldbedrag' of aantal' en
hiermee bepaald u of u standaard het aantal munten invoert en dan het bedrag terugkrijgt of dat
u het bedrag invoert en dan het aantal munten dat u er voor terugkrijgt. U kunt tussen de twee
invoer types schakelen door de schakelaar op het toetsenbord om te zetten.

§ Read Only PIN, Deze functie wordt niet omschreven in deze handleiding.
§ Teller PIN Code, De PIN code voor het Teller menu.
§ Admin PIN, De PIN code voor het Admin menu.

Let op:
Het printen van de totalen en het instellen van de prijzen kunt u doen in het service menu.
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Service menu

U gaat het service menu in met uw servicekaart of administratorkaart.
De pincode van het service menu wordt meegeleverd met uw kaart.

Prijzen:
1. Prijzen, verkoopprijs per munt ingeven in Euro’s. Deze instelling wordt gevolgd door sub instellingen

per aantal. Indien alle aantallen munten kunnen worden uitgegeven stel dan aantal op 1 in. Indien de
prijs geldt bij een bepaald aantal dan dit aantal ingeven, bijvoorbeeld € 10,00 voor 3 stuks, dan
aantal  instellen op 3.

Tellers:
1. X-Print, Deze periode 'tot nu' uitprinten.
2. Z-Print, Deze periode sluiten en de totalen uitprinten.
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Muntcassette

Muntcassette

De muntcassettes dienen  ondersteboven gevuld te worden. Schuif hiervoor het schuifmechanisme
naar achteren (zie pijl op tekening). De muntcassettes kan afhankelijk van de de diameter en dikte van
de munten gevuld worden met maximaal 5.000 munten. Let op indien stalen munten worden gebruikt
het gewicht van de muntcassette niet boven de 20 kilo komt. 

Vul de muntcassette niet helemaal vol omdat dit problemen met het legen van de muntcassette kan
geven. Als de muntcassette gevuld is het schuifmechanisme weer terug schuiven en vergrendelen. De
muntcassette kan nu met het flightcase handvat worden opgepakt. De muntcassettes zijn stapelbaar.

Plaatsen van de muntcassette

Ontgrendel het schuifmechanisme en plaats de muntcassette half op de MDP automaat (zie
afbeelding). Let op dat de muntcassette recht voor het geleidingsprofiel is gepositioneerd en schuif de
muntcassette geheel naar voren tot einde.
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Troubleshooting

De automaat staat op 'Buiten Werking'
Er is geen periode (evenement) gestart.

De automaat geeft de melding: 'Uitgifte fout'
Automaat eventueel bijvullen en opnieuw laten uitgeven.




