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PM - Copy - 1600T for iR1600 / iR2000

Bedankt dat u gekozen heeft voor de PM - Copy - 1600T for iR1600 / iR2000. We
weten dat u tevreden zult zijn met de aankoop van de meest veelzijdige
betaaloplossing.

We willen u graag van dienst zijn in het halen van de hoogste resultaten uit de PM -
Copy - 1600T for iR1600 / iR2000. 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.

de meest veelzijdige betaaloplossing.



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 R 1. Deze revisie van de handleiding kan worden toegepast op producten met
versie 4.6 of hoger.
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ATTENTIE!!
Lees deze handleiding zogv uldig door, v oordat u de PM - C opy  - 1600T for iR1600 / iR2000 installeert!

Netstroom aansluiting

Garantie

Veiligheid

V oordat het apparaat wordt 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.

Er kan geen garantie worden gegev en als de v eiligheidsv oorschriften niet worden opgev olgd.

Zorg er altijd v oor dat het apparaat niet onder spanning staat v oordat u ermee gaat werken.

Richtlijnen

De eigenschappen v an dit apparaat zijn v olgens de EMC  en laag-v oltage richtlijnen.

CE Conformité Europeène (Conform Europeese norm)

WEEE Directive (Waste of Electr ical and Electronic Equipment)

Inepro v indt het belangrijk goed rekening te houden met het klimaat. Wij produceren dan zo v eel
mogelijk klimaat-v riendelijk.Uw  nieuwe apparaat bev at materialen die kunnen worden recy cled
en daarna worden 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 worden
hergebruikt, ook zo v eel mogelijk daadwerkelijk te recy celen en hergebruiken. Zo kunnen de
materialen die moeten worden weggegooid tot een minimum beperkt worden. Houdt alstblieft
rekening met de regels en v erordeningen in uw  gemeente met betrekking op de regels ov er het
wegooien v an v erpakkingsmateriaal, lege baterijen en oude apperatuur.

Dank u wel,

Inepro B.V .

A lleen binnenshuis gebruiken.

Gebruik binnenshuis

V anwege v oortdurende productv erbeteringen deze handleiding kan zonder v oorafgaande
kennisgev ing worden gew ijzigd. Dit document beschrijft de technische en functionele werking v an
de PM - C opy  - 1600T for iR1600 / iR2000. Grootste zorg is besteed het opstellen v an de
informatie in deze handleiding en het kan gezegd worden dat het betrouwbaar 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 PM - C opy  - 1600T for iR1600 / iR2000 te gebruiken.

Dit document:
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Installatie

Deel
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 Installatie
Met deze handleiding heeft u een instructie om een PayMatic®
PMC1600-T betaalautomaat aan een Canon iR1600/iR2000
kopieermachine te hangen.

Wat u moet weten

De installatie dient te geschieden door Canon of IPC opgeleid en
geautoriseerd personeel;

Installatie van de betaalautomaat dient nooit onder spanning te
gebeuren;

Installatie van de betaalautomaat aan de kopieermachine dient
volgens onderstaande stappen te gebeuren;

Zowel demontage van de kopieermachine als installatie van de
betaalautomaat wordt per onderdeel beschreven;

Controleer voordat u begint, eerst de kopieermachine op de
correcte werking;

De installatie van de betaalautomaat op de Canon
iR1600/iR2000 bestaat uit meerdere stappen. 
1. Plaatsing van de interface print
2. Geleiden van de kabels
3. Solderen van de kabels onder het toetsenbord
4. Bevestiging van de kabels op de interface print
5. Montage van de aders op de PCB borden
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De in deze handleiding beschreven installatie is voor het gebruik
van een betaalautomaat. De volledige installatie ondersteunt 2
papierladen (A4 en A3) en de zij-invoer, waarbij in totaal 3
verschillende prijzen afgerekend kunnen worden. Indien er meer
dan 2 papierladen aanwezig zijn zal de afrekening e.d. niet correct
verlopen. ADF (automatische document feeder) en printerfuncties
worden niet ondersteund!!

De prijzen en specifieke kopieermachine instellingen van
de betaalautomaat moeten als volgt worden ingesteld;
Prijs instellingen;
F1 en F2 = A4 papier (papierlade 1) 
F3 = A3 papier (papierlade 2)
F5 = Bypass (zij-invoer)
F4, F6, F7, F8 = niet van toepassing

Specifieke iR1600 kopieermachine instellingen;
F31 = 90 (9 sec)
F32 = ON
F41 = ON
F42 = OFF
F43 = OFF
F44 = OFF
F45 = OFF
F63 = ON
F64 = OFF
F87 = bin (binair)
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Specifieke iR2000 kopieermachine instellingen;
F31 = 90 (9 sec)
F32 = OFF
F41 = ON
F42 = OFF
F43 = OFF
F44 = OFF
F45 = OFF
F63 = ON
F64 = OFF
F87 = bin (binair)
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 Plaatsing van de interface print

§ Verwijder de voedingsspanning van de kopieermachine
§ Verwijder het toetsenbord van de kopieermachine (raadpleeg

de handleiding van de kopieermachine voor demontage van het
toetsenbord).

§ Plaats de interface print zoals aangegeven is op de foto
§ Het toetsenbord van de kopieermachine dient nog niet

teruggeplaatst te worden!



Geleiden van de kabels
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 Geleiden van de kabels

§ Verwijder aan de linkerzijde en aan de achterzijde van de
kopieermachine de panelen (raadpleeg de handleiding van de
kopieermachine voor demontage van deze panelen).

§ Bevestig de kabels “To en From IPC device” en “Papertray
inputs en outputs en Power” langs de originele kabel van de
kopieermachine.

§ Geleid de kabels aan de linkerzijde van de kopieermachine door
de aanwezige gaten, let op dat de lengte van de kabel onder het
toetsenbord de interface print bereiken.

§ Bevestig aan de linkerzijde de panelen van de kopieermachine.
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Aansluiting op het toetsenbord
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 Aansluiting op het toetsenbord
Voor de aansluiting op het toetsenbord moeten we de kabels
onderaan het toetsenbord solderen.

§ Voor het herkennen van het gekozen papierformaat en voor het
resetten van “foutieve” kopieer opdrachten dienen we aan de
onderzijde van het toetsenbord twee kabels te solderen. Het
betreft de “button outputs” kabel en de “paper format inputs”
kabel. Soldeer de aansluitingen volgens onderstaande foto’s.

§ Tevens dient er een printbaan doorgehaald te worden, zie
hiervoor de onderste foto afbeelding.

“Paper format inputs” kabel:
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“Button outputs” kabel:



Aansluiting op de interface print
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 Aansluiting op de interface print

§ Monteer de connectoren van de 2 kabels zoals aangegeven
staat op de bovenste foto.

§ Monteer de connectoren van het toetsenbord op de twee
overgebleven posities van de interface print.

§ Bevestig het toetsenbord en monteer de panelen aan de
kopieermachine (vergeet niet om ook de originele connectoren
van het toetsenbord te bevestigen)
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 Wijzigingen op de PCB borden

Vier aders dienen op verschillende plaatsen bevestigd te worden.
Deze aansluitingen verzorgen vrijgave van de A4 papierlade en het
afrekenen van het A4 papier.

DC controller PCB
Aan de rechterzijde van de kopieermachine bevindt zich de DC
controller PCB. Op deze PCB moeten 4 aders aangesloten
worden.

Ader kleur DC controller PCB Omschrijving

Rood J110 pin 7 CSTFD (SL15 cassette feed signal)

Geel/bruin J110 pin 3 ader zijde Ground (SW105)

Grijs J110 pin 3 connector zijde Ground (SW105)

Blauw J110 pin 6 24VS

 De geel/bruine en de grijze ader dienen beide aangesloten te
worden tussen de connector J110 pin 3. De ader dient dus
doorgeknipt te worden.



Wijzigingen op de PCB borden
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Afrekenen van de bypass
Drie aders dienen op verschillende plaatsen bevestigd te worden
voor het afrekenen en blokkeren van de bypass.

Ader kleur DC controller PCB Omschrijving

Paars J106 pin 11 MPDF (SL101 MF feed signal)

Wit J108 pin 1 ader zijde 5VS (MF paper sensor PS105)

Donker bruin J108 pin 1 connector zijde 5VS (MF paper sensor PS105)

 De witte en de bruine ader dienen beide aangesloten te worden
tussen de connector J108 pin 1. De ader dient dus doorgeknipt te
worden.

Twee aansluitingen verzorgen de voedingsspanning van het
interface board.
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Image processor PCB
Ader kleur Image processor PCB Omschrijving

Rood/blauw J204 pin 1 12Vs

Wit/geel J204 pin 2 GND

 Op de DC controller PCB staat boven connector J204 de
benaming “J201”!! (PCB versie FG68885)

Drie aansluitingen dienen alleen gemonteerd te worden bij gebruik
van A3 papier / tweede papierlade. Deze aansluitingen verzorgen
vrijgave van de A3 papierlade en het afrekenen van het A3 papier.



Wijzigingen op de PCB borden
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Cassette controller PCB
Ader kleur 2/3 cassette unit PCB 1 cassette unit PCB Omschrijving

Zw art J1508 pin 7 J1101 pin 7 SLON 1

Geel J1508 pin 3 ader zijde J1101 pin 3 ader zijde Ground

Groen J1508 pin 3 connector zijde J1101 pin 3 connector zijde Ground

 De gele en de groene ader dienen beide aangesloten te worden
tussen de connector J1508/J1101 pin 3. De ader dient dus
doorgeknipt te worden.



II

Storingsanalyse

Deel
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 Storingsanalyse

De onderstaande storingsomschrijvingen zijn gebaseerd op
storingen welke door de betaalautomaat aansluitingen zouden
kunnen gebeuren.
Storings

omschrijving

Mogelijke

oorzaak
Oplossing

A4 w ordt niet

afgeboekt.

Bedrading niet

correct

aangesloten

- Controleer of de rode draad aangesloten zit

op J110 pin 7.

- Controleer of de blauw e draad aangesloten

zit op J110 pin 6.

- Controleer de soldering van de groene

draad onder het toetsenbord.

A3 w ordt niet

afgeboekt

Bedrading niet correct

aangesloten

Bedrading niet

correct

aangesloten

- Controle of de zw arte draad aangesloten zit

op J1508 pin 7.

- Controleer of de blauw e draad aangesloten

zit op J110 pin 6.

- Controleer de soldering van de grijze draad

onder het toetsenbord.

Bypass w ordt niet

afgeboekt

Bedrading niet

correct

aangesloten

- Controle of de paarse draad aangesloten zit

op J106 pin 11

- Controle of de blauw e draad aangesloten zit

op J110 pin 6.

- Controleer de soldering van de blauw e

draad onder het toetsenbord.

Kopieermachine w ordt

niet vrijgegeven

Bedrading niet

correct

aangesloten

- Controleer of de bedrading correct

aangesloten zit op J204 pin 1 en pin 2.

- Controleer de settings van de

betaalautomaat.

Het

betaalsysteem

is af en

aangekoppeld

zonder dat de

kopieermachine

uit gezet is.

Kopieermachine opnieuw  opstarten.



Storingsanalyse

17

Storings

omschrijving

Mogelijke

oorzaak
Oplossing

Nadat de klant zijn

kopieën heeft gemaakt

staat er “papier

bijvullen” in het display,

maar het papier is niet

op

Dit klopt,

gedurende 15

seconde

Geen storing, de volgende klant kan gew oon

zijn/haar geld inw erpen en de melding

verdw ijnt direct. De melding verdw ijnt na 15

seconde.

Na opstarten staat er

“papier bijvullen” in het

display, maar het papier

is niet op

Dit klopt,

gedurende 15

seconde

Geen storing, de klant kan gew oon zijn/haar

geld inw erpen en de melding verdw ijnt direct.

De melding verdw ijnt na 15 seconde.

Na het w ijzigen van

een functie in de

PayMatic® doet de

kopieermachine niets

meer

Dit klopt
Na w ijziging dient de kopieermachine uit en

w eer aan gezet te w orden.

De kopieermachine

geeft geen alarm als

het papier op is

Dit klopt De betaalautomaat blokkeert deze signalering.
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<Deze pagina w ordt bew ust leeg gelaten.>



III

Notes

Deel
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 Notities

Dit gedeelte is bedoeld voor notities van de lezer:
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