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PayMatic P2000

Bedankt dat u gekozen heeft voor de PayMatic P2000. We weten dat u tevreden zult
zijn met de aankoop van
We willen u graag van dienst zijn in het halen van de hoogste resultaten uit de
PayMatic P2000. Deze handleiding bevat de informatie die u daarvoor nodig heeft; lees
hem alstublieft zorgvuldig door. Vanwege een constante stroom van product
verbeteringen is deze handleiding, zonder kennisgeving vooraf, onderhevig aan
wijzigingen.
We raden u sterk aan uw licentieovereenkomst goed door te lezen, zodat u u goed
doorgrond welke dekking en verantwoordelijkheden u heeft.
Uw Inepro dealer neemt uw zorgen graag weg, en zal uw vragen en opmerkingen
graag willen behandelen.
Wij wensen u het beste,
Inepro BV.

PayMatic P2000
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Produkten waarnaar verwezen wordt in dit document kunnen handelsmerken zijn van hun
eigenaars. De uitgever en autheur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit document kan de
uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade die het gevolg is van fouten,
nalatigheid of verandering in details van deze uitgave of de programma's en broncodes die er
eventueel worden bijgeleverd, en voor de gevolgen van het afgaan op verkeerde informatie.
Revisie nummer 1. Deze revisie van de handleiding kan worden toegepast op producten met
versie N/A of hoger.
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Richtlijnen

ATTENTIE!!
Lees deze handleiding zogv uldig door, v oordat u de P ay M atic P 2000 installeert!
Netstr oom aansluiting
V oordat het apparaat w ordt aangesloten op de netstroom; C ontroleer het netstroom v oltage,
zoals aangegev en op de netstroom adapter. A ls het netstroom v oltage anders is, neem dan
contact op met uw lev erancier.

Gar antie
E r kan geen garantie w orden gegev en als de v eiligheidsv oorschriften niet w orden opgev olgd.
V eiligheid
Zorg er altijd v oor dat het apparaat niet onder spanning staat v oordat u ermee gaat w erken.

Dit document:
V anw ege v oortdurende productv erbeteringen deze handleiding kan zonder v oorafgaande
kennisgev ing w orden gew ijzigd. Dit document beschrijft de technische en functionele w erking v an
de P ay M atic P 2000. G rootste zorg is besteed het opstellen v an de informatie in deze handleiding
en het kan gezegd w orden dat het betrouw baar is. De producent is niet aansprakelijk v oor
tekortkomingen in de tekst of de onv olledigheid v an de informatie. Dank u v oor uw beslissing om
de P ay M atic P 2000 te gebruiken.

Gebr uik binnenshuis
A lleen binnenshuis gebruiken.

C E C onfor mité Eur opeène ( C onfor m Eur opeese nor m)
De eigenschappen v an dit apparaat zijn v olgens de E M C en laag-v oltage richtlijnen.

WEEE Dir ective ( Waste of Electr ical and Electr onic Equipment)
Inepro v indt het belangrijk goed rekening te houden met het klimaat. Wij produceren dan zo v eel
mogelijk klimaat-v riendelijk.U w nieuw e apparaat bev at materialen die kunnen w orden recy cled
en daarna w orden hergebruikt. A an het einde v an de lev enscy clus kunnen hierin gespecialiseerde
bedrijv en het in ongebruik geraakte apparaat ontmantelen, om de materialen die kunnen w orden
hergebruikt, ook zo v eel mogelijk daadw erkelijk te recy celen en hergebruiken. Zo kunnen de
materialen die moeten w orden w eggegooid tot een minimum beperkt w orden. H oudt alstblieft
rekening met de regels en v erordeningen in uw gemeente met betrekking op de regels ov er het
w egooien v an v erpakkingsmateriaal, lege baterijen en oude apperatuur.
Dank u w el,
Inepro B.V .

Introductie

I

Deel

Introductie
De PayMatic P2000 is de eenvoudigste unit in de reeks betaalautomaten
en bedoeld voor alle apparatuur die zelf zorgt voor het tijdverloop en zelf
uit gaat als dit nodig is. Deze PayMatic stuurt bij inworp van een munt
uitsluitend een normally open of een normally closed signaal om de
automaat die hierop is aangesloten te activeren. De PayMatic is
uitgevoerd in een kras,- en slagvaste kunststof behuizing. De
mechanische muntproever zorgt voor de acceptatie van maximaal één
muntsoort (penning). Deze PayMatic is uitgevoerd zonder retourtoets,
retourbeugeltje en vanwege het ontbreken van enige elektronica is er
ook geen display.
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II

Deel

Montage / demontage van de PayMatic
muntautomaat
Demontage

1) Open het slot van het muntbakje en neem het muntbakje naar
beneden uit;
2) Verwijder beide borgpennen uit de onderzijde van de
muntautomaat;
3) Trek het front aan de onderzijde een klein stukje naar voren en
trek het voorzichtig naar beneden, waarbij het front naar voren
gehouden moet worden (dit kan stroef gaan, hierbij kan enige
hulp door middel van drukken aan de bovenzijde gewenst zijn).
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4) Voor demontage van de bovenzijde dient de muntautomaat niet
bevestigd te zijn aan de muur of aan een montagebeugel! Schuif
voor demontage de bovenzijde naar achteren zodat het naar
boven uitgenomen kan worden. Bij montage dient de bovenzijde
gemonteerd te worden voordat de behuizing aan de
bevestigingsbeugel / muur geplaatst wordt.
5) De behuizing kan gemonteerd worden door middel van 4 stuks
M5 x 16 mm. schroefboutjes, welke zijn bijgeleverd, bij gebruik
van een montagebeugel, of door middel van 4 schroeven (M4 x
40mm) bij bevestiging aan bijvoorbeeld een muur.
Voor montage volgt uw stappen 1-4 in de omgekeerde
richting. Vergeet niet de bijgevoegde borgpennen te plaatsen
(Stap 2)!!

5

Installation

III

Deel

Installatie
Sluit de bedrading aan op de aangegeven posities op de kroonsteen.
Zorg ervoor dat de aansluitdraden zo kort mogelijk uit de automaat
lopen.

Aansluitingen:
Oplossing

Kontakt

Gebruik

1

Normally closed Gebruik de bruine (1) en de groene (2) ader
(n.c.) contact
gelabeld op de kroonsteen.

2

Normally open
(n.o.) contact

Gebruik de bruine (1) en de gele (3) ader
gelabeld op de kroonsteen.

Schakelspanning / stroom
microswitch:
250Vac, 4A resistive / 1A inductive

Schakeltijd
De schakeltijd van de microswitch is
afhankelijk van twee factoren, de grote
van de ingeworpen munt en de
doorvalsnelheid. Ondanks deze twee
variabele factoren is de geactiveerde tijd
van de microswitch altijd tussen
20Msec en 200Msec.

De aansluiting dient te geschieden door
geautoriseerd en daarvoor opgeleid personeel!
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Notes
This area is meant for the reader's notes:
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