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PayMatic - D2000 (e) / Internet Timer
de meest veelzijdige betaaloplossing.

Bedankt dat u gekozen heeft voor de PayMatic - D2000 (e) / Internet Timer. 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
PayMatic - D2000 (e) / Internet Timer. 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 - D2000 (e) / Internet Timer
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 N/A of hoger.
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Richtlijnen

ATTENTIE!!
Lees deze handleiding zogv uldig door, v oordat u de P ay M atic - D2000 (e) / Internet Timer 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 - D2000 (e) / Internet Timer. 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 - D2000 (e) / Internet Timer 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 .
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Installatie van de Software
De werking van de muntautomaat in combinatie met het
software pakket;
Het relais uitgang van de muntautomaat sluit 2 signalen van
de COM-poort van de computer met elkaar door. De software
detecteert dat deze signalen met elkaar doorverbonden zijn
en geeft de muis en het toetsenbord vrij zodat de computer
vrij is voor gebruik. Indien deze 2 signalen niet met elkaar
doorverbonden zijn wordt de computer (muis en toetsenbord)
geblokkeerd.
Ook is er een mogelijkheid voor het automatisch afsluiten van
de Internet verbinding of geactiveerde programma’s. Het
afsluiten van de Internet verbinding of Microsoft programma’s
gebeurt direct nadat de tijd afgelopen is.
De installatie van de muntautomaat en het software
pakket in 3 stappen;
1. Installatie van de muntautomaat op de computer
Aan de muntautomaat bevindt zich een 9-polige connector.
Deze connector dient te worden aangesloten op een vrije 9polige COM-poort van de computer. Plaats hierna de
voedingsstekker in het stopcontact, op het display van de
automaat komt 0,00 te staan. Stel hierna met behulp van het
functie-menu de automaat in.
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2. Installatie en registratie van het software pakket
“internet access / internet watchdog” lite
Plaats de bijgeleverde CD in uw computer, de installatie
geschiedt volledig automatisch. Indien dit niet het geval is;
open dan op uw bureau blad “deze computer”, open uw “CD
locatie”, open “Setup”, open “IdogLite”, de installatie zal
hierna automatisch voltooid worden. Volg de aanwijzigingen
van het programma om de installatie te voltooien.
Tijdens de installatie zal het programma enige informatie aan
u vragen.
Taalkeuze
Selecteer uw gewenste taalkeuze (Nederlands, Engels of
Duits).
Security informatie
Lees deze informatie nauwkeurig.
Doel locatie selecteren
Druk op “volgende” om het aangegeven installatie pad te
bevestigen of geef uw eigen installatie adres op.
Product registratie wizard
Voer hier uw product licentie nummer in (IADLT) welke
op de achterzijde van de CD hoes op de sticker vermeld
staat.
Personal informatie
Vul hier uw persoons- en zakelijke gegevens in, deze
worden gebruikt voor een eventuele update en registratie
van het product.
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Product Survey
Mogelijkheid voor het ingeven van uw mening betreffende
de installatie van het product.
Send registratie formulier, 2 keuze mogelijkheden;
§ Registratie via Internet,
De registratie vindt volledig automatisch plaats. U komt
direct in het configuratie menu van het software
pakket.
§ Registratie via Fax,
Enter registratie code, nadat het registratie formulier door
u gefaxt is (zie Print registratie formulier) komt deze terug
met een registratie code. Deze code dient u hier in te
geven zodat de registratie van de software voltooid zal
worden.
§ Print registratie formulier,
Bij deze keuze wordt er een registratie formulier geprint.
Dit formulier dient u te faxen waardoor u in korte tijd
een registratie code zal ontvangen.
Deze registratie code kunt u later in het bovenstaande
menu ingeven, de installatie kunt u voltooien door te
annuleren
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Note!

Indien er geen registratie heeft plaatsgevonden zal de
software als demo software geïnstalleerd worden. Deze
demo is 29 dagen geldig, en functioneert idem als een
geregistreerd pakket. Het software pakket zal u blijvend
informeren dat er nog geen registratie heeft plaatsgevonden.
Indien er na 29 dagen nog geen registratie heeft
plaatsgevonden zal het software pakket automatisch
gedeïnstalleerd worden.
Nadat het software pakket geïnstalleerd is, dient u uw
computer opnieuw op te starten. Nadat dit opstarten voltooid
is zal u direct een “beveiligingsscherm” te zien krijgen. Door
nu de muntautomaat in de vrijstand te zetten verdwijnt dit
beveiligingsscherm en wordt de muis en het toetsenbord
vrijgegeven. Aan de linker onderzijde in de werkbalk van uw
computer is nu het pictogram “internet watchdog”
beschikbaar
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Configuration
3. Het configureren en de functionaliteit van het software
pakket
Nadat de installatie is voltooid, is er in de onderste werkbalk een
pictogram “Internet Watchdog” beschikbaar. U kunt toegang krijgen
tot “Internet Watchdog” door met uw muis op het pictogram te gaan
staan en hierna op de rechtermuis knop te drukken. Door nu de
keuze “configuratie” met de linker muis knop te bekrachtigen worden
de onderstaande functies beschikbaar;
Bij automatische registratie komt u na installatie direct in het
onderstaande menu.
General, (voor het programmeren van algemene instellingen)
§ COM-poort, hier configureert u de seriële COM-poort waaraan de
betaalautomaat is aangesloten op de computer.
§ Change password, (met deze optie kunt u het controle password

voor internet access wijzigen).
Ter beveiliging van de software kan hier een password ingegeven
worden. Na het tweemaal correct ingeven van dit password wordt dit
password bevestigd en zal elke keer bij het oproepen van het
configuratie menu ingegeven moeten worden.
Internet
Mogelijkheid tot het automatisch afsluiten van de Internet verbinding.
De internet verbinding wordt direct automatisch verbroken als er geen
krediet meer aanwezig is in de betaalautomaat.
2 keuze mogelijkheden: Close or don’t close the following internet
connection
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Printers
Een keuzemogelijkheid voor een printer die u standaard wilt gaan
gebruiken. Nadat er geen krediet meer aanwezig is, zal elke
aanwezige print job voor de gekozen printer verwijderd worden.
Applications
Met deze mogelijkheid kan men applicaties automatisch laten
afsluiten welke geactiveerd zijn. Het afsluiten van een applicatie
gebeurt nadat er geen krediet meer aanwezig is.
§ Keuze “Add”

Door in het “window title screen” de exacte naam (bv. Microsoft
Word) van een willekeurig Microsoft programma in te geven, zal
Internet access de ingegeven programma’s automatisch afsluiten.
Het afsluiten van het ingegeven programma zal gebeuren nadat er
geen krediet meer aanwezig is in de betaalautomaat.
§ Keuze “Remove”
Met deze keuze kan een eerder ingegeven programma verwijderd
worden.
Control Alt Delete
Indien na de installatie de computer nog steeds door middel van de
toetsencombinatie Control-Alt-Delete gereset kan worden kunt u een
aanpassing downloaden van onze internetsite. Het Internet adres is;
www.inepro.com keuze “download”.
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Systeem vereisten
De minimum systeem vereisten voor het opstarten van Internet
access zijn;
Windows 95 / 98 / 2000 / NT and ME, 32MB RAM, 10MB
beschikbare ruimte op de harde schijf.
Deïnstalleren van het software pakket
Om Internet access te deïnstalleren gebruikt u de normale procedure
om toepassingsprogramma’s te deïnstalleren. Ga hiervoor eenvoudig
weg naar het controlepaneel, klik op “add / remove” programma. In
de lijst van de geïnstalleerde software selecteert u “IdogLite” en klikt
u op remove. Herstart uw computer nadat u de IdogLite (Internet
access) heeft gedeïnstalleerd
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