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Introductie

 Introductie

De MPV-Change machine is een geldwisselautomaat waarbij van biljet naar muntgeld of van bancaire
kaart naar muntgeld wordt gewisseld.
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Voorbereiding

 Voorbereiding

 Bij de automaat is een set sleutels geleverd. Met deze sleutels kunt u de kast openen en het
servicemenu activeren. Het is belangrijk dat u de kopieën van de sleutels op een veilige plek bewaart!!

U kunt de kast openen door de hendel te ontgrendelen en een kwartslag te draaien. Binnenin de kast
ziet u in de deur het touchscreen, de PIN terminal, bankbiljetlezer en de uitgiftebak. In de kast vindt u de
muntbunkers met daaraan de uitgiftesleuf, de accu's, de hoofdschakelaar en de printer.

 

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 (gsm, I.S.D.N. of een normale

analoge lijn).
3. Sluit de deur van de kast.
4. Activeer het servicemenu door de sleutel een kwartslag te draaien.
5. Controleer de instellingen (voor meer informatie gaat u naar hoofdstuk 'Service Menu' op pagina 

).
6. Meld de PIN terminal aan, een bon uit de printer zal de aanmelding bevestigen.
7. De-activeer het servicemenu door de sleutel een kwartslag terug te draaien.

8. De machine is nu klaar voor gebruik

10
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Dagelijks Gebruik

 Dagelijks Gebruik

In dagelijks gebruik vindt u de instructies hoe een gebruiker de geldwisselautomaat dient te gebruiken.

Normaal bedrijf:

  

1) U ziet de melding "Druk op een van de vakjes om uw keuze te maken", kies een van de beschikbare
keuzes door op een van de vakjes te drukken.

 

2) U komt in het betaalkeuzescherm, kies of u een bon wilt of niet
3) Kies daarna hoe u wilt betalen:

a) Bankbiljetten
i) Voer uw bankbiljet in
ii) 'Uw bankbiljet wordt gecontroleerd' verschijnt.

b) Bankpas, ChipKnip of Creditcard
i) 'Voer uw pas in, en volg de aanwijzigingen van de betaalterminal' verschijnt.
ii) Volg de verdere aanwijzingen op de betaalterminal, de werkwijze is de universele werkwijze

van uw betaalmiddel die u ook bij de bank en andere locaties gebruikt.
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4) 'U heeft betaald, uw wisselgeld wordt uitgegeven, een ogenblik a.u.b.' verschijnt en uw wisselgeld
wordt in de uitgiftebak gestort.

5) 'Neem uw wisselgeld, bedankt en tot ziens' verschijnt.
6) U keert terug naar het hoofdmenu.
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Servicemenu

 Servicemenu

In het servicemenu kunt u de geldwisselautomaat aanpassen aan uw wensen.

Activeer het servicemenu door de servicesleutel een kwartslag te draaien.

Systeem

 

In het 'Systeem' tabblad vindt u statusmeldingen van de hardware, de touchscreen kalibratie,
uitgiftestoring herstellen en de software opnieuw opstarten of afsluiten.

Touchscreen kalibreren

Druk de touchscreen kalibratie knop indien de kalibratie niet naar wens is. Er verschijnt een test scherm
waarop cirkels zichtbaar worden.
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Druk met de top van uw vinger op het centrum van de cirkels tot ze van kleur veranderen. Doe dit totdat
u alle cirkels gehad heeft.

 Let op! Het besturingssysteem moet opnieuw opstarten om de wijzigingen correct door te voeren.
Start de terminal opnieuw op.

Handmatig buiten gebruik
Deze optie zet de terminal na het afsluiten van het servicemenu in de 'Buiten gebruik' status, ook als er
feitelijk niets mis is met de werking van het apparaat.

Storingsmeldingen
Apparaat Omschrijving

PIN terminal
PIN, ChipKnip en Credit card terminal. Kijk of deze is

aangemeld en of de telefoonlijn in orde is

Bankbiljetlezer Lees appendix A

Printer Controleer of de printer papier en stroom heeft

Hopper 1
De hopper-module aan de linker kant, kijk of deze nog

gevuld is met munten en er niets dw ars zit

Hopper 2
De hopper-module aan de rechter kant, kijk of deze nog

gevuld is met munten en er niets dw ars zit

IO module De aansturingsmodule.

Afsluiten en Opnieuw opstarten
'Afsluiten' sluit de applicatie af en geeft toegang tot het besturingssysteem

Opnieuw opstarten
'Opnieuw opstarten' start de computer en de aangesloten hardware opnieuw op.
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Servicemenu

Uitgifte storing resetten
Deze optie verwijdert de foutstatus die optreed als de machine niet al het geld heeft kunnen uitbetalen.
Herstart de uitgifte bij 'Transacties' en controleer of er inderdaad nog munten moeten worden
uitgegeven bij 'Tellers'.

Transacties

 

In het tabblad 'Transacties' kunt u het uitgeven van munten, dat wellicht de vorige keer is afgebroken
omdat er geen munten meer beschikbaar waren, hervatten. Ook kunt u de transacties uitprinten.

Printen
Druk de geselecteerde fouttransactie af.

Restant uitgeven
Hervat het uitgeven van munten voor de geselecteerde transactie. (Hervul eerst de hoppers).
De bon aan de rechterkant wordt aangepast aan de nieuwe uitgave, print deze opnieuw uit. Stel dat er
alsnog niet genoeg geld kan worden uitgegeven, dan wordt de bon alsnog aangepast aan de nieuwe
stand.

  De knop 'Restant uitgeven' is alleen zichtbaar wanneer het vinkje aanstaat in het vakje 'Correctie
van fouttransacties'. Dit is gedaan om de mogelijkheid te bieden deze optie af te sluiten voor
medewerkers die wel de sleutel hebben. Dit om eventueel misbruik te voorkomen.
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Tellers

 

In het tabblad 'Tellers' kunt u de hoppers legen en stoppen. Uiteraard is hier ook het overzicht van de
tellers te bezichtigen. De geschiedenis kan worden geprint net als de huidige tellerstand. Ook kunt u
zien of er nog munten moeten worden uitbetaald.

Hoppers legen
Leegloop telling van de munthoppers.

Stop
Stop de lediging van de munthoppers.

Nieuwe shift starten
Beëindig de huidige shift, herstart de tellers en begin de nieuwe shift.

Tellers printen
Druk de tellerstanden af, dit zijn de tellers van de huidige shift

Historie printen
Druk de tellergeschiedenis af, de laatste 5 shifts worden bewaard.
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Servicemenu

PIN terminal

 

In het 'PIN terminal' tabblad kunt u de PIN terminal aan- en afmelden. Ook kunt u de ChipKnip-collectie
meteen laten afstorten (in plaats van op de interval te wachten).

PIN terminal aan en afmelden
Meld de PIN terminal aan of af bij de desbetreffende financiële instantie.

ChipKnip collectie
Stuur de verzamelde ChipKnip transacties nu naar Equens (vroeger InterPay), in plaats van te wachten
op de interval of tot de buffer vol is.

Administratie mode
Dit is de toegang tot het menu in de PIN terminal. In de bovenste regel verschijnen 'vragen' welke u in
het onderste scherm kunt 'beantwoorden' om zo de PIN terminal te configureren. Voor configuratie
specificaties kunt u zich wenden tot de terminalleverancier.
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Service

 

In het 'Service' menu kunt u inloggen om daarmee de andere opties met een hoger rechtenniveau te
ontgrendelen.
De standaard code kan uiteraard worden gewijzigd (in het menu 'Overig').

Biljetinvoer

 

In het tabblad 'Biljet Invoer' kunt u de 8 kanalen van de bankbiljetlezer invullen die te gebruiken zijn voor
de verschillende biljetten.

Biljetwaarden
In het bovenstaande voorbeeld zijn het 5, 10, 20 en 50 Euro biljet geconfigureerd.
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Servicemenu

Datum/Tijd

 

Het tabblad 'Datum/Tijd' laat u de huidige tijd en datum instellen, zodat de juiste tijd ook op de
rapportages en systeemmeldingen verschijnt.

Tijd instellen
Hiermee stelt u de tijd in de velden in als de huidige systeemtijd (en datum).

Vernieuwen
Hiermee haalt u de huidige systeemtijd (en datum) op.
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Uitgifte

 

In het tabblad 'Uitgifte' kunt u precies toewijzen hoeveel munten of biljetten er uit respectievelijk de
hoppers of biljetuitgevers komen.

Als u de uitgifte als volgt instelt:

Invoer Keuzes (centen)

0 1000 2000 5000 0 0 0 0

Uitgifte kanalen (centen) Uitgifte aantallen

Hopper 1 200 0 3 5 12 0 0 0 0

Hopper 2 200 0 2 5 13 0 0 0 0

Biljet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biljet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dan krijgt u als u 1000 centen (10 euro) betaald, van 'Hopper 1'  drie munten van 2 euro en van 'Hopper
2' twee munten van 2 euro.
Als u 5000 centen (50 Euro) betaald, krijgt u respectievelijk 12 en 13 munten van 2 euro van Hopper 1
& 2.

De 'invoer keuzes' velden tonen de totalen van de ingestelde aantallen en hoeveelheden (in centen).

 U kunt ook bedragen invullen die niet met biljetten kunnen worden afgerekend. Deze bedragen
kunnen dan met de PIN terminal worden betaald.

 Let op! Als de PIN terminal uitvalt, worden deze bedragen niet meer getoond, omdat ze niet meer
kunnen worden afgerekend.

Gebruik de knop 'Instellingen opslaan' om de instellingen te bewaren.
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Servicemenu

Netwerk

 

Het 'Netwerk' tabblad stelt u in staat uw netwerkinstellingen in te stellen.

Naam Omschrijving

Host naam De host name, de naam van het apparaat in het netw erk

IP adres Het IP-adres, een uniek netw erknummer

Netmask
Netmask, nodig om een netw erk op te delen in segmenten, normaal

ingesteld op 255.255.255.0 

Default gatew ay
De standaard gatew ay, de computer w aarop al het in- en uitgaand verkeer

geregeld w ordt.

Instellen via DHCP

Als u dit vakje aanvinkt w orden de bovenstaande instellingen automatisch

ingesteld door de DHCP server. Natuurlijk is het dan w el noodzakelijk dat er

zich een DHCP server in het netw erk bevind.

Betaalmiddelen

 

In het tabblad 'Betaalmiddelen' kunt u de logo's en de knoppen instellen, die op het scherm geactiveerd
worden.
In het bovenstaande scherm zijn alle betaalmiddelen en logo's ingesteld.
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Kleuren

 

In het 'Kleuren' tabblad kunt u (bijna) alle elementen in het pakket van een toepasselijke kleur voorzien.

Achtergrond
De kleur van de achtergrond

Knoppen
De kleur van alle knoppen welke niet geselecteerd zijn.

Geselecteerde knoppen
De kleur van alle knoppen welke wel geselecteerd zijn.

Geblokkeerde knoppen
De kleur van alle knoppen welke niet kunnen worden gebruikt

Cancel knop
De kleur van de 'Annuleren' knop

Knop teksten
De kleur van de teksten van alle knoppen welke niet geselecteerd zijn.

Geselecteerde knop teksten
De kleur van de teksten van alle knoppen welke wel geselecteerd zijn.
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Servicemenu

Kleureigenschappen

Een (RGB) kleur bestaat uit een rood-, groen- en blauwwaarde, deze vormen samen ook de kleurnaam,
'#FF FF FF' is bijvoorbeeld wit. Verder kunt u ook nog een tint (hue), verzadiging (saturation) en een
(licht)waarde (value) meegeven als verfijning van de kleur.

In het kleurenwiel kunt u de tint aangeven op de cirkel, en de verzadiging en waarde kunnen in de
driehoek worden bepaald.

Overig

 

In het laatste tabblad; 'Overig' kunt u de shift geschiedenis wissen, de service PIN-codes wijzigen,
alsmede andere opties, zoals het bedrag instellen dat minimaal gepind mag worden.

Shift historie wissen
Wis de geschiedenis van deze shift.

 Waarschuwing: deze geschiedenis is later niet meer terug te halen.

Minimaal PIN bedrag (centen)
Hiermee stelt u in wat het minimale bedrag is dat gepind mag worden.

Standaard geen bon
Hierdoor staat de bon keuze standaard ingesteld op 'Geen bon' bij een elektronische betaling.
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Correctie van fouttransacties
Hiermee toont u de knop om een fouttransactie te herstellen in het menu 'Transacties'.

 Waarschuwing: de knop is toegankelijk met alleen de servicesleutel om misbruik te voorkomen.

PIN led continue
Als er een led-strip in de PIN terminal gemonteerd is, dan gaat deze knipperen zodra de PIN optie
gekozen wordt. Als u deze optie inschakelt brandt de led-strip constant (zolang de PIN optie gekozen
is).

Buiten gebruik bijna leeg
Als de automaat bijna leeg is, volgt de melding 'Buiten gebruik'. Dit voorkomt het probleem dat de
munten halverwege een uitbetaling op zijn.

Service PIN codes
Hiermee voegt u codes toe en wijzigt u rechten, welke toegang geven tot dit servicemenu.
Als u het vinkje weghaalt bij een inlogcode, kan iemand die inlogt met deze code niet in dit scherm zien
wat de codes zijn van zijn collega's.
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Problemen Verhelpen

 Problemen Verhelpen

Ik krijg het scherm 'Uitbetalen mislukt'

Als het uitbetalen om de een of andere reden mislukt, doordat de hoppers leeg zijn, of zijn vastgelopen, of er een andere

storing is opgetreden, zult u eerst dit scherm zien en daarna het 'Buiten gebruik' scherm.

1. Controleer het 'Systeem' menu, en het 'Transactie' menu om de oorzaak van de melding te
achterhalen.

2. Controleer of de hoppers schoon zijn en gevuld, of de biljetlezer schoon is en de biljetcassette niet
vol is. De instructies hiervoor vindt u in Appendix A: De biljetlezer op pagina   en Appendix B: De
Hoppers op pagina  .

28

28
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Ik krijg het scherm 'Betaling mislukt'

Dit scherm ziet u als de betaling welke u probeerde te doen niet gelukt is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het saldo

ontoereikend is, de PIN-code onjuist is, de PIN terminal geen contact kan maken met de bank of doordat het bankbiljet komt vast

te zitten.

1. Controleer of de hoppers schoon zijn en gevuld, of de biljetlezer schoon is en de biljetcassette niet
vol is. De instructies hiervoor vindt u in Appendix A: De biljetlezer op pagina   en Appendix B: De
Hoppers op pagina  .

2. Controleer of de PIN terminal is aangemeld en de telefoonlijn in orde is. Kijk voor foutcodes van de 
PINterminal in Appendix C: 

28

28
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Problemen Verhelpen

Ik krijg het scherm 'Buiten gebruik'

Er is een storing opgetreden die er voor zorgt dat het apparaat niet kan worden gebruikt of een beheerder heeft het scherm

handmatig in de 'Buiten gebruik' modus gezet.

1. Controleer het 'Systeem' menu, en het 'Transactie' menu om te achterhalen wat er fout is.
2. Controleer of de hoppers zijn gevuld, of de biljetlezer schoon is en de biljetcassette niet vol is. De

instructies hiervoor vind u in Appendix A: De biljetlezer op pagina  .

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
Controleer de foutstatus met behulp van Appendix C: De PIN terminal handleiding op pagina  .

Overige storingen
Meldt u zich bij uw leverancier.

28

28

29
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Appendices

  Appendix A: Biljetlezer

  Appendix B: Hoppers

Legen / schoonmaken van de Hopper

Leeg de hopper in het servicemenu (zie hoofdstuk servicemenu op pagina   in het menu 'Tellers').

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

schoonmaakalcohol 70%.

10
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Appendix B

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.

  Appendix C : Betaalterminal handleiding

Betalen

1) Kassier
a) biedt bedrag aan betaalterminal aan

2) Klant
a) 'UW PAS A.U.B.'

i) klant bepaalt kaart.
b) 'UW PIN'

i) kaart met PIN code.
c) 'WACHT OP BEDRAG'

i) alleen bij vervroegd pas door halen; wacht op bedrag van kassa.
d) 'BEDRAG AKKOORD'

i) klant moet bedrag accorderen.

Hierna kan de kassier niet meer ingrijpen. Betaling wordt verder zelfstandig afgehandeld door
betaalterminal.

Probleem: Als de verbinding tussen kassa en betaalterminal weg valt.

1) Probeer altijd een herprint, lukt dit niet, handel dan volgens resultaat op het display van
betaalterminal.
2) Herprint niet gelukt, probeer communicatie d.m.v. herprint of afmelden en weer aanmelden.
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Appendices

Foutcodes op de bon: (staan onder sterretjes regel; formaat z*y*xx)

Code Omschrijving

0*7*03 Betaalterminal niet aangemeld

0*5*00 Klant heeft op STOP gedrukt

0*6*00 Kassa heeft transactie onderbroken

0*9*00 Kaart leesproblemen; klant helpen of kaart defect

1*7*XX Kaart w el gelezen maar afgekeurd. Het kan zijn dat niet alle kaartgegevens gelezen zijn.

2*4*XX Klant heeft maximale tijd laten verstrijken (kaart, PIN, akkoord ingave).

3*5*XX Chipstoring, eerst collectie.

4*2*XX
Netw erkproblemen. Bij aanhoudende of steeds terugkerende problemen uw  serviceorganisatie

raadplegen (z.o.z.).

4*5*XX PIN transactie door Equens afgekeurd.

Veel voorkomende XX-codes:

Code Omschrijving

06 Algemene storing

12 Geblokkeerde pas

51 Te w einig saldo

75 Pas geblokkeerd

91 Bank niet bereikbaar

92 Storing bij bank

Administratie functies
Actie Code Omschrijving

Aanmelden ADM 00

Bij kassa gekoppelde systemen w orden de ADMIN functies vanaf de kassa

gestart. Zie hiervoor de kassa handleiding.

Afmelden ADM 01

Creditcard

totalen
ADM 03

Herprint ADM 23

Configuratie

rapport
ADM 24

Handmatige

collectie

Chipknip

ADM 70 Nodig bij doorgeven van storing

Chipknip status ADM 74 Nodig bij doorgeven van storing

Algemene werking:
• Met de '?' toets kan de klant het chipsaldo opvragen.
• Chipcollecties hoeven normaal niet handmatig te worden uitgevoerd.
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Appendix C

Problemen: Noteer bij het melden van een storing altijd:
1. Het kassanummer dat bij aan- en afmelden en bij PIN transacties op de bon wordt afgedrukt.
2. De foutcode welke afgedrukt wordt onder de sterretjes regel
3. Het kaarttype van de klant
4. In geval van Chipknip het resultaat van A.D.M. 74.

Belangrijke telefoonnummers:
Equens Helpdesk 030 – 283 59 99 (PIN, Chipknip, Visa, J.C.B., Euro Card)
(American Express)
Of neem contact op met uw eigen serviceorganisatie.
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Notes

 Notes

This area is meant for the reader's notes:
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