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PayMatic-F D2000 (e) V2
LET OP!!
Raadpleeg voordat u de apparatuur in bedrijf stelt eerst deze handleiding!
Controleer de voedingsspanning voordat u het apparaat in bedrijf stelt.
Uw leverancier acht zich niet aansprakelijk bij nalatigheid van de installatie voorschriften.
Bij werkzaamheden aan het apparaat altijd de voedingsspanning uit / af zetten.
Het apparaat mag nooit zonder randaarde aansluiting in gebruik worden genomen.
De aansluiting dient te geschieden door geautoriseerd en daarvoor opgeleid personeel.

Dit document:
In verband met de continue productontwikkelingen kan deze handleiding, zonder melding
vooraf, worden gewijzigd.
Introductie:
Deze handleiding bevat informatie over installatie, bediening, instellingen en het
onderhoud van de PayMatic® D2000 en de D2000e muntautomaat.
De PayMatic® D2000(e) is uitgevoerd in een kras,- en slagvaste kunststof behuizing. Het
verschil van beide uitvoeringen is het gebruik van een mechanische of een elektronische
muntproever. De mechanische muntproever kan maximaal 1 muntsoort accepteren, de
elektronische muntproever kan 5 muntsoorten accepteren.
Beide PayMatics® zijn voorzien van een CM7000 besturingsboard. Dit besturingsboard is
standaard van een groot aantal “timer” functies voorzien. De uitgang van de PayMatic®
muntautomaat is voorzien van vier potentiaal vrije relaiscontacten waarmee men het
aangesloten apparaat een instelbare tijd kan aansturen. De programmering van deze
PayMatic® is door drie externe (niet zichtbare) bedieningstoetsen in combinatie met de
sleutelschakelaar (welke aan de voorzijde van de PayMatic® bevestigd zitten) als zeer
gebruiksvriendelijk te beschouwen.

CE Conformité Europeène (Conform Europese Normen)
Deze PayMatic is conform de EMC richtlijn en volgens de lage-voltage richtlijn.
End-of-life richtlijn
Inepro besteedt veel aandacht aan milieuvriendelijke productie. Uw nieuwe PayMatic®
bevat gerecycled en/of herbruikbaar materiaal. Aan het eind van de levensduur kunnen
gespecialiseerde bedrijven de afgedankte PayMatic ontmantelen. Houdt a.u.b. rekening
met de lokale wetgeving in verband met de afvalverwerking van verpakkingsmateriaal,
lege batterijen en het apparaat.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een zorgeloos gebruiksgemak.
Dank u voor het gebruiken van de PayMatic®
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Introductie
De PayMatic-F D2000 (e) muntautomaat heeft standaard alle functies die u
nodig zou kunnen hebben om welk apparaat dan ook te schakelen. Een
aantal van deze functies kunnen naar keuze worden geprogrammeerd,
geactiveerd of gedeactiveerd.
De PayMatic-F D2000 (e) is voorzien van 2 potentiaal vrije contacten (6,3
Amp).
De electronische muntproever is voor de acceptatie van 4 verschillende
munten en / of penningen.
Zoals alle muntautomaten van Inepro is ook de D2000e zonder schroeven
te openen en te monteren.
De PayMatic F2000 (e) staat ook bekend als Flexi Timer en bestaat uit de
PayMatic behuizing, display print, sleutelschakelaar, CM7000 board met
D2000 software en een muntproever.
Het uitlezen van de tellerstanden en programmeren van de muntautomaat
is zeer eenvoudig te doen door middel van de druktoetsen aan de voorzijde
van de muntautomaat, welke worden geactiveerd door een
sleutelschakelaar.

http://www.inepro.com
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Montage / Demontage

1. Open het slot van het muntbakje en neem
het muntbakje naar beneden uit.

2. Open het slot van het muntbakje. Als de
PayMatic op een pilaar gemonteerd is:
Open en verwijder het hangslot aan
de achterkant van de pilaar. Neem de
muntbak uit, verwijder de borgbouten
die de pilaar met de PayMatic
borgen.

3. Neem de borgpennen uit.
Houdt de frontplaat onder een hoek van 15
graden.

4. Trek de frontplaat naar beneden onder
die hoek.

5. Schuif de bovenkant naar achteren.

6. Neem de bovenkant uit aan de
bovenzijde.

http://www.inepro.com
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Bekijk voor meer informatie het YouTube filmpje.

http://www.youtube.com/watch?v=fnpTfANu6c4
Montage van de PayMatic-F D200(e)® PayMatic-F D200(e):
- Bij montage dient de omgekeerde volgorde te worden
aangehouden.
- De bovenzijde dient gemonteerd te worden voordat de behuizing
aan de bevestigingsbeugel / muur geplaatst wordt.
- De PayMatic-F D200(e) kan gemonteerd worden door middel van
4 bijgeleverde M5 x 16 mm parkers.
- Vergeet niet de bijgevoegde borgpennen te plaatsen.

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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3.1

Werking in het kort
De PayMatic-F D200(e) heeft 3 programmeerbare periodes; een
voorlooptijd, een hoofdtijd en een nalooptijd.

Voorlooptijd
Indien geprogrammeerd, start de voorlooptijd na het inwerpen van munten.
Het aantal minuten hoofdtijd wordt gedurende de voorlooptijd knipperend
weergegeven.

Hoofdtijd
Na het verstrijken van de voorlooptijd gaat de PayMatic-F D200(e) over in
de hoofdtijd. Het display geeft de resterende tijd weer.

Nalooptijd
Indien geprogrammeerd gaat de PayMatic-F D200(e) over in de nalooptijd
na het verstrijken van de hoofdtijd. Het display geeft “
weer tijdens de nalooptijd.

” (COOL)

De programmering van de voorlooptijd, hoofdtijd en nalooptijd kunnen
onafhankelijk worden gedaan, met keuze-mogelijkheid tussen minuten en
seconden. Indien de setting (van de voor- en/of nalooptijd) op “
”
(OFF) staat, is de functie niet ingesteld. Afrekenen van het ingeworpen
tegoed geschiedt alleen tijdens de hoofdtijd; tijdens de voorlooptijd en
nalooptijd wordt er niets berekend.

Het toestaan van gebruik zonder betaling:
Het toestaan van gebruik (zonder betaling) van de timer is mogelijk door
functie F88 op “
” (On) te zetten. Na activering (“
” (On)) is het
mogelijk een gebruiker een sessie gebruikt te laten maken van de timer
zonder betaling:
1) Medewerker zet met sleutelschakelaar in de servicestand (horizontaal)
te zetten.
2) Met de toetsen een tijd te selecteren
3) De sleutelschakelaar weer op de normale stand (verticaal) zetten.
Sleutel uitnemen, de medewerker kan de ruimte nu verlaten. Na het
verstrijken van de sessie wordt kan de timer niet langer vrij gebruikt
worden totdat stap 1 en 2 opnieuw worden uitgevoerd.
Programmeren van tijd is alleen mogelijk als de timer stand-by is.

http://www.inepro.com
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3.2

Instellen van de PayMatic-F D200(e)®
De PayMatic-F D200(e)® kan worden ingesteld door middel van drie
bedieningstoetsen welke geïntegreerd zijn in de voorzijde van de
PayMatic-F D200(e). Door deze bedieningstoetsen en de naast gelegen
sleutelschakelaar te bedienen kan men het functiemenu instellen, wijzigen
of uitlezen. De bedieningstoetsen zijn aan de buitenzijde gekenmerkt met
een vierkantje.

Functiemenu:
-

Voor het bedienen van het functiemenu, druk op de Fu (linker)
bedieningstoets en draai de sleutelschakelaar horizontaal op de
servicestand.
Gebruik de omhoog (rechter) toets en beneden (middelste) toets
om door het functie menu te schollen.
Voor het benaderen/wijzigen van de functie, druk op de Fu (linker)
toets.
Wijzig de waarde van de instelling met de omhoog (rechter) toets
en beneden (middelste) toets.
Verlaat de instelling door op de Fu (linker) toets te drukken. De
nieuwe waarde is nu opgeslagen.
Indien de sleutelschakelaar wordt uitgeschakeld terwijl men nog in
de functie-instelling zit, dan is de nieuwe waarde niet opgeslagen.

Waarde types
Keuzelijst
De waarde bestaat uit een term die te kiezen is uit een lijst; "On", "OFF",
"PAUS", "crEd". Met de middelste en de rechter toets kan de waarde
worden aangepast. Soms is dit type gecombineerd met een numerieke
waarde; je kan dan dus of een nummer invullen of de functie op "OFF"
zetten (In het vorige voorbeeld is de waarde '0' dan vervangen door 'OFF').

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Numeriek, maximum kleiner of gelijk dan 250:
Moet een waarde worden gewijzigd, dan wordt op de gewenste functie de
linker toets ingedrukt. Het display laat nu de waarde zien. Met de middelste
en de rechter toets kan nu de waarde worden aangepast. De middelste
toets verlaagt de zichtbare waarde met 1. De rechter toets verhoogt de
waarde met 1. De maximale waarde die ingevuld kan worden is 250. (Na
250 gaat de display-waarde verder met 0.) Soms dus gecombineerd met
de keuzelijst.
Numeriek, maximum groter is dan 250:
De waarde moet op een andere manier worden ingesteld. Bij het gewenste
functiemenu moet de linker toets worden ingedrukt. Het linker digit in het
display (waar de data in staat) gaat nu knipperen. Het knipperende digit
kan nu worden gewijzigd met de (middelste) omhoog en (rechter) beneden
toets. Het niet indrukken van een van de toetsen binnen 3 seconden zorgt
ervoor dat het volgende digit gaat knipperen. Deze kan nu gewijzigd
worden door op de toetsen te drukken. Het niet indrukken van de toetsen
binnen 3 seconden laat het volgende digit knipperen. Bij het verlaten van
het menu met de linker toets wordt de zichtbare waarde opgeslagen.
Numeriek, maximum groter dan 9999:
Het weergeven van gegevens groter dan 9999 gaat als volgt. De eerste
waarde die in het display verschijnt zijn de eerste 4 cijfers van het getal.
Hierna zullen de volgende 4 cijfers zichtbaar zijn in het display. Door deze
twee blokjes van 4 cijfers achter elkaar te zetten wordt het totale getal
zichtbaar. Als een punt in het display zichtbaar is dan worden de laagste 4
cijfers van het getal zichtbaar gemaakt. Bij geldweergave wordt na de punt
de centen weergegeven. Dit is afhankelijk van functie F87 30 .

In het functiemenu zijn 2 service niveaus opgenomen:
Het standaard functiemenu is toegankelijk voor de locatiemanager.
Een uitgebreider functiemenu is toegankelijk voor de installateur, beveiligd
met een pincode.
Voor het gebruik van de PayMatic-F D200(e) is een SAM benodigd. Deze
SAM bevat de vrijgegeven functies van beschikbare softwaremodules. Een
aantal beveiligingen beschermt de SAM tegen ongeautoriseerd gebruik van
de PayMatic-F D200(e) functies. De PayMatic-F D200(e) kan alleen
functioneren indien de SAM is geplaatst.
Door het 3 seconden lang indrukken van de rechter bedieningstoets,
worden de resetbare tellerstanden weergegeven in het display. (Alleen als
functie F29 22 is vrijgegeven.)

http://www.inepro.com
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3.3

Tijd berekening
Hoe wordt de tijd berekend:
Een munt komt in de muntproever binnen op een bepaald muntkanaal. Dat
wil zeggen dat op een electronische muntproever (die meerdere kanalen
ondersteunt) bijvoorbeeld € 2,00 altijd binnenkomt op kanaal 4. De meeste
configuraties worden geleverd met een mechanische muntproever.
Een mechanische muntproever kan maar 1 type munt aan (bijvoorbeeld €
2,00), deze komt altijd binnen op kanaal 1 (F71). De waarde van de
ingeworpen munt per kanaal (Zie functie F71 27 , F72 27 , F73 28 , F74 28 ,
F75 28 en F76 28 ) is 'MW' in de formules.
Het aantal munten in de formules is 'AM'. Een formule geld per munttype /
muntkanaal. Dus bijvoorbeeld De gebruiker werpt 3 munten in van € 2,00
op een € 2,00 PayMatic D2000, dan betreft het een mechanische
muntproever (omdat hij slechts een type munt kan accepteren) en is alleen
muntkanaal 1 (F71) van toepassing. De muntwaarde (MW) is dan 200, het
aantal munten (AM) is dan 3.
(Hoofd) Tijd per periode (F1) stond eerder bekend als 'basis-tijd', deze
term is hernoemd om zijn functie te verduidelijken.
Er wordt ingestelt hoe lang een periode duurt (F1), wat de prijs per periode
(F10) is en wat de munt waard is (F71-F76).
Tijd (Hoofd) tijd per periode)
= De duur van een periode.
(F1)
= Prijs per ingestelde periode.
Prijs per periode (F10)
= Aantal munten dat je inwerpt.
AM
= De waarde van de munt.
MW (F71-F76)
De tijd wordt berekend door het quotiënt van de Tijdsduur per periode (F1)
en de Prijs per periode (F10) met het aantal munten (AM) te
vermenigvuldigen en het product hiervan met de muntwaarde (MW) te
vermenigvuldigen.

AM = Aantal Munten
MW = Muntwaarde
Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Hoe wordt de tijd per periode berekend:
Meestal is al bekend voor welke prijs er welke hoeveelheid tijd moet
worden verkocht. Dit betekent het op de juiste wijze afstemmen van de
factoren '(Hoofd) Tijd per periode' (F01 16 ) en 'Prijs per periode' (F10 18 ).
Deze factoren moeten allemaal integers zijn. Het rekenmodel blijft het
helderst als je de basis waarde (F70 27 ) op '1' kunt houden, waardoor de
muntwaardes (F71 27 -F76 28 ) ook dezelfde waardes houden nadat ze zijn
vermenigvuldigd met de basis waarde (F70 27 ).
Bekijk de formule onderaan dit deel.
Basaal houdt men de prijs per periode zo mogelijk gelijk aan de
muntwaarde en wordt er bij F01 de tijd aan dat je periode moet duren
opgegeven. In dit voorbeeld wordt dit juist niet gedaan om de getallen
waarmee gerekend wordt verschillend te houden. In dit voorbeeld betaalt
men per munt van 50 cent voor 2 periodes, een periode duurt 3 minuten
(F01) en er wordt 25 cent per periode (F10) betaalt en een munt levert 50
cent op (F71). Je krijgt dan dus 6 min. voor een munt van 50 cent (2x een
periode van 3 min ten koste van 25 cent).
We gaan in dit voorbeeld uit van een D2000 die alleen 50 cent munten
accepteert.
In dit voorbeeld zijn dit de instellingen:
Menu
F1
F6
F7
F8
F10
F71

Omschrijving
(Hoofd) Tijd per periode
Klok setting hoofdtijd
Klok setting voorlooptijd
Klok setting nalooptijd
Prijs per periode
Muntwaarde kanaal 1

Gewenste tijd:
6
Aantal munten (AM):

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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3
Min
Min
Min
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Tijd per Bedrag

AM = Aantal Munten
MW = Muntwaarde
AP = Aantal Periodes

Dus als we de formule invullen:
6 = (1 * ( 3 / 25 ) ) * 50
Dus de tijd van voor het bedrag van 1 munt van 50 cent, met een prijs per
periode van 25 en een Tijdsduur per periode van 3 is 6 (minuten of
seconden, afhankelijk van (F06)).

Tijdsduur per periode

AM = Aantal Munten
MW = Muntwaarde
AP = Aantal Periodes

Dus als we de formule invullen:
3 = (25 / (50 * 1)) * 6
Dus voor een gewenste tijd van 6 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 1 munt van 50 cent en een prijs per periode van 25
moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 3.

http://www.inepro.com
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Hoe worden de overigen factoren bepaald:

Aantal Periodes

AM = Aantal Munten
MW = Muntwaarde
AP = Aantal Periodes

Dus als we de formule invullen:
2 = ((1 * ( 3 / 25 ) ) * 50 ) / 3
Dus voor 1 munt van waarde 50 cent, bij een prijs per periode van 25, koop
ik 2 periodes van 3 tijdeenheden (min of seconden afhankelijk van (F06)).

Prijs per periode

AM = Aantal Munten
MW = Muntwaarde
AP = Aantal Periodes

Dus als we de formule invullen:
25 = 1 * ( ( 50 * 3 ) / 6 )
Dus voor 1 munt van 50 cent bij een Tijdsduur per periode van 3, en een
gewenste tijd van 6, moet mijn prijs per periode 25 zijn.

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Aantal munten per Periode

AM = Aantal Munten
MW = Muntwaarde
AP = Aantal Periodes

Dus als we de formule invullen:
0,5 = (25 / 50) * 1
Dus voor 1 periode met een prijs per periode van 25 en een muntwaarde
van 50, betaalt de gebruiker 0,5 munt voor 1 periode, dus 1 munt voor 2
periodes; 1 = (25 / 50) * 2.

3.4

Functie Overzicht
Servicemenu functiebeschrijving:
Dit is een overzicht van de functies in de D2000(e).
Let op: Gereserveerde functies (display geeft bij selectie “
weer) kunnen niet veranderd worden door installateur of gebruiker.

“

Functie F01, (Hoofd) tijdsduur per periode
Functie
Waarde

(Hoofd) tijdsduur per periode. Ook wel omschreven als Hoofdtijd of basiseenheid.
Omschrijving
Basis waarde
Duur hoofdtijd in minuten / seconden, per periode (Tijdsduur per periode).
1-250
1 (Max. 250)
(1-250 minutes)
17 .
Of
de
tijd
in
munten
of
seconden
wordt
ingesteld,
wordt
bepaald
door
functie
F06
Let op:

Functie F02, Voorlooptijd
Voorlooptijd. voordat de hoofdtijd gestart is, zal relais 2 gesloten worden. De
Voorlooptijd is de duur in munten / seconden dat relais gesloten is voordat de hoofdtijd
begint. Het relais zal gesloten blijven gedurende de hoofdtijd (en eventueel gedurende
de nalooptijd.
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
0
Voorlooptijd uitgeschakeld
3 (max. 250)
1-250
Duur in minuten / seconden
18 .
Let op: Of de tijd in munten of seconden wordt ingesteld, wordt bepaald door functie F07
Functie

http://www.inepro.com
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Functie F03, Nalooptijd
Nalooptijd. Nadat de hoofdtijd beëindigd is, zal relais 2 gesloten zijn. De nalooptijd is de
duur dat relais 2 gesloten blijft nadat de hoofdtijd verlopen is. Hierna zal relais open zijn.
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
0
Voorlooptijd uitgeschakeld
3 (max. 250)
1-250
Duur in minuten / seconden
18 .
Of
de
tijd
in
munten
of
seconden
wordt
ingesteld,
wordt
bepaald
door
functie
F08
Let op:
Functie

Functie F04, Alarm Tijd
Functie
Waarde

Alarm Tijd. Deze instelling schakelt de zoemer in vanaf het moment dat de resterende
hoofdtijd gelijk is aan de waarde van deze instelling.
Indien de waarde op “
Omschrijving
Alarm tijd uitgeschakeld.

” staat, is de zoemer niet ingesteld. De tijd is in seconden.
Basis waarde
5 (Max. 250)

(OFF)
1-250

Duur in minuten / seconden voordat de hoofdtijd eindigt.
Het is mogelijk om een output relais mee te schakelen tijdens deze alarmtijd. Zie F42 24 ,
Let op: F48 25 , F54 25 en F60 29 voor meer informatie.

Functie F05, Alarm Tijdsduur
Functie
Waarde
1-250

Alarm Tijdsduur
Omschrijving
Duur in seconden dat de zoemer (en eventueel het relais bekrachtigd is).

Basis waarde
1 (Max. 250)

Functie F06, Klok instelling voor hoofdtijd
Functie
Waarde

Klok instelling voor hoofdtijd. Bepaald of functie F01, in minuten of in seconden
ingesteld wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Voorlooptijd wordt berekend in minuten.

(Min)
(Min)
Voorlooptijd wordt berekend in seconden.
(SEC)
Let op: Bepaalt of de tijd in munten of seconden wordt ingesteld in functie F01 16 .

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Functie F07, Klok instelling voor voorlooptijd
Functie
Waarde

Klok instelling voor voorlooptijd. Bepaald of functie F02, in minuten of in seconden
ingesteld wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Voorlooptijd wordt berekend in minuten.

(Min)
(Min)
Voorlooptijd wordt berekend in seconden.
(SEC)
Let op: Bepaalt of de tijd in munten of seconden wordt ingesteld in functie F02 16 .

Functie F08, Klok instelling voor nalooptijd
Functie
Waarde

Klok instelling voor nalooptijd. Bepaald of functie F03, in minuten of in seconden
ingesteld wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Voorlooptijd wordt berekend in minuten.

(Min)
(Min)
Voorlooptijd wordt berekend in seconden.
(SEC)
Let op: Bepaalt of de tijd in munten of seconden wordt ingesteld in functie F03 17 .

Functie F09 is niet beschikbaar.
Functie F10, Prijs per periode
Prijs per periode. In deze functie wordt de prijs per periode ingesteld. De prijs van een
Tijdsduur per periode.
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
1-250
De prijs van een 'Tijdsduur per periode'.
200 (Max. 250)
Let op: Bekijk het deel "Tijd berekening" 11 voor een uitleg over hoe de prijs bepaald wordt.
Functie

Functie F11, Minimum inworp
Functie
Waarde

Minimum inworp voor de toepassing start met de voorlooptijd of hoofdtijd.
Omschrijving
Basis waarde
De hoeveelheid aan basis muntwaarde dat moet worden ingevoerd. (In
00.01-99.99
00.01 (Max.
formaat: 00.00)
99.99)
The waarde van deze instelling moet minstens 00.01 zijn.
Let op:

Functie F12, Maximum aantal periodes
Functie
Waarde

Maximum aantal periodes. Als deze waarde is bereikt, accepteert de muntproever geen
munten meer. Als de ontvangen waarde het maximum aantal periodes overtreft, wordt het
maximale aantal periodes toegestaan.
Omschrijving
Basis waarde
Het aantal periodes is onbeperkt.

(OFF)
1-250

1 (Max. 250)

Maximaal aantal * Hoofdtijd (F01) 16 .
Dit is dus het aantal keer de periode in de hoofdtijd, dus voor maximaal 4 periodes van 2 min;
Let op: F01 = 2; F12 = 4.
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Functie F13, Muntacceptatie tijdens hoofdtijd
Functie
Setting

Muntacceptatie tijdens hoofdtijd. Met deze instelling wordt de gebruiker toegestaan munten
bij te werpen tijdens de hoofdtijd. Deze functie stelt men in op “ON” of “OFF”. Bij inworp wordt
de hoofdtijd automatisch aangepast. Het is niet mogelijk de waarde uit F12 18 te
overschrijden.
Omschrijving
Basis waarde
Muntacceptatie tijdens de hoofdtijd is niet mogelijk.

(OFF)

(OFF)
Muntacceptatie tijdens de hoofdtijd is mogelijk.

(ON)

Functie F14, Muntacceptatie tijdens nalooptijd en/of
clean status
Functie
Waarde

Muntacceptatie tijdens nalooptijd en/of clean status. Met deze functie accepteert de timer
munten tijdens de nalooptijd en “Clean” status. Het ontvangen tegoed wordt bewaard voor de
volgende periode. Hierdoor kan een volgende gebruiker alvast geld inwerpen. Zie F20 20 .
Omschrijving
Basis waarde
Muntacceptatie tijdens de de nalooptijd en/of clean status is niet mogelijk.

(OFF)

(OFF)
Muntacceptatie tijdens de de nalooptijd en/of clean status is mogelijk.

(ON)

De nalooptijd moet eerst verstreken zijn en/of de “Clean” status moet weer zijn vrijgegeven
Let op: voordat de ingevoerde munten kunnen worden gebruikt.

Functie F15-F16 zijn niet beschikbaar.
Functie F17, Afrekenen in “Hold/Pause’ status
Functie

Afrekenen in “Hold/Pause’ status. Deze instelling biedt de mogelijkheid om de klok stil te
zetten tijdens de Hold/Pause status. Instelbaar op “ON” en “OFF.

Waarde

Omschrijving

Basis waarde

Het is niet mogelijk om de automaat op Hold/Pause te zetten.
(OFF)

(OFF)
Het is mogelijk om de automaat op Hold/Pause te zetten.

(ON)

Functie F18 is niet beschikbaar.
Functie F19, Display helderheid instelling
Functie
Setting
1-7

Display helderheid instelling. Voor het instellen van de helderheid van het aangesloten
display (voor IIC chip SAA1064). Waarde 1 is laag, waarde 7 is hoog.
Omschrijving
Basis waarde
Helderheid display in 7 stappen, 1: minimum, 7: Maximum
7
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Functie F20, Clean Functie
Clean Functie. Het inschakelen van deze functie voegt een extra status toe tussen de
nalooptijd en stand-by tijd. De PayMatic-F D200(e) is geblokkeerd voor verder gebruik, het
Functie

Setting

display geeft
(CL) weer. Doel van deze functie is dat het personeel de zonnebank moet
schoonmaken voordat een volgende klant er gebruik van kan maken. Door het 3 seconden
lang indrukken van de remote input wordt de PayMatic-F D200(e) weer gedeblokkeerd.
Omschrijving
Basis waarde
Clean Functie off

(OFF)

(OFF)
Clean Functie on.

(ON)

Functie F21, Remote input functie tijdens stand-by
Waarde

Remote input functie. Deze functie biedt de mogelijkheid om de “remote input” te gebruiken
tijdens de stand-by fase. De "Remote input" is de 2-polige JST aansluiting op het board met de
aanduiding "remote input".
Omschrijving
Basis waarde

(OFF)

In de “OFF” stand schakelt de PayMatic-F D200(e) naar de voorlooptijd, als
munten in worden geworpen.

Functie

De gebruiker kan door middel van deze functie munten inwerpen en pas
daarna (via de remote input) de timer starten.
De gebruiker kan munten inwerpen. De remote input moet hierna door de
gebruiker worden geactiveerd om de voorlooptijd te starten.
Deze functie kan één keer per wasbeurt worden gebruikt, om bijvoorbeeld
de elektrische deur van een wasmachine na de wasbeurt nog te kunnen
openen.
In de “after start” fase wordt de voorlooptijd gestart na inworp van een munt.
Het is niet zichtbaar dat de functie is ingeschakeld. Wanneer de timer (na
gebruik) in schijnbaar de stand-by status staat, is het mogelijk de timer voor
1 minuut te schakelen als de remote input ingang wordt kortgesloten. Na
het verstrijken van de minuut gaat de timer naar de stand-by status (het
aangesloten apparaat kan nu pas weer worden bediend na het opnieuw
inwerpen van een munt).

(Strt)

(AFtE)

(OFF)

Functie F22, Remote input functie tijdens voorlooptijd
Waarde

Remote input functie tijdens voorlooptijd. Deze functie biedt de mogelijkheid om de
“remote input” te gebruiken tijdens de voorlooptijd.
Omschrijving
Basis waarde

(OFF)

In de “OFF” positie wordt het signaal niet gebruikt en moet de gebruiker
wachten tot de voorlooptijd is afgelopen.

Functie

(FASt)
(dEcr)

In “quick start” kan de gebruiker de resterende voorlooptijd overbruggen
door het activeren van de remote input.

(OFF)

In de hoofdtijd aanpassing is het mogelijk de hoofdtijd te verminderen door
op de remote-toets te drukken. Bij iedere druk wordt de voorlooptijd met de
voorlooptijd periode (minuut of seconde, zie F07 18 ) verminderd.
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Functie F23, Remote input functie in hoofdtijd
Functie
Waarde

Remote input functie in hoofdtijd. Deze functie activeert de remote input tijdens de hoofdtijd.
Omschrijving
Basis waarde

(OFF)

Indien “OFF” is geselecteerd, dan wordt de remote input niet gebruikt
tijdens de hoofdtijd.
Indien “STOP” is geselecteerd wordt de resterende hoofdtijd afgebroken

(Stop)
(PAUS)

(ALAr)

(dEcr)

Wanneer “Pauze” is geselecteerd wordt bij het bedienen van de remote
input de hoofdtijd in een pauze stand gezet. Indien deze remote input voor
de tweede keer wordt ingedrukt, wordt terug geschakeld naar de hoofdtijd.
Indien “stop+alarm” is geselecteerd, dan wordt de resterende hoofdtijd
afgebroken en wordt tevens een zoemer geactiveerd (samen met het
eventueel aangesloten relais).
In de hoofdtijd aanpassing is het mogelijk de hoofdtijd te verminderen door
op de remote-toets te drukken. Bij iedere druk wordt de hoofdtijd periode
(minuut of seconde, zie F06 17 ) verminderd.

(OFF)

Functie 24, Aanpassing hoofdtijd
Functie
Setting

Aanpassing hoofdtijd. Deze functie is beschikbaar voor zonnebank toepassingen. Als een
een lamp veroudert vermindert de afgifte van UV-licht. Om de verminderde output te
compenseren wordt de hoofdtijd automatisch verlengd.
Omschrijving
Basis waarde
De hoofdtijd wordt niet automatisch aangepast.

(OFF)

(OFF)
De hoofdtijd wordt automatisch aangepast volgens onderstaande tabel.

(ON)

Branduren

Let op:

0 – 49
50 – 99
100 – 149
150 – 199
200 – 249
250 – 299
300 – 349
350 – 399
400 – 449

Verlenging per
minuut
+ 0 sec p/m
+ 3 sec p/m
+ 5 sec p/m
+ 8 sec p/m
+ 11 sec p/m
+ 14 sec p/m
+ 16 sec p/m
+ 19 sec p/m
+ 22 sec p/m

Branduren
450 – 499
500 – 549
550 – 599
600 – 649
650 – 699
700 – 749
750 – 799
800 – 849
850 - 899

Verlenging per
minuut
+ 24 sec p/m
+ 27 sec p/m
+ 30 sec p/m
+ 30 sec p/m
+ 30 sec p/m
+ 30 sec p/m
+ 30 sec p/m
+ 30 sec p/m
+ 30 sec p/m

Functie F25, Service waarschuwing
Service waarschuwing. Deze tellerstand wordt gebruikt om een alarm / herinnering in te
stellen als de levensduur van een toepassing het einde nadert, of dat er service moet worden
uitgevoerd. Nadat een ingesteld aantal uur de 0 heeft bereikt wordt “Serv” in het display
weergegeven. De toepassing is nog steeds beschikbaar.
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
0-9998
Aantal (in uren) voordat de service waarschuwing moet verschijnen.
9999 (Max. 9998)
9999
Functie uitgeschakeld.
Indien een nieuwe waarde voor F 25 wordt ingevoerd, wordt tevens de counter voor F24 21
Let op: gereset.
Functie
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Functie F26, Service waarschuwing, gebruik gestopt
Service waarschuwing, gebruik gestopt. Zie F25 21 , alleen is de toepassing nu
geblokkeerd voor verder gebruik. (waarde 9999 = uitgeschakeld)
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
0-9998
Aantal (in uren) voordat de service waarschuwing moet verschijnen.
9999 (Max. 9998)
9999
Functie uitgeschakeld.
Indien een nieuwe waarde voor F 25 wordt ingevoerd, wordt tevens de counter voor F24 21
Let op: gereset.
Functie

Functies F27-F28 zijn niet beschikbaar.
Functie F29, Snel uitlezen periode tellers
Functie
Waarde

Snel uitlezen periode tellers.
Omschrijving
Functie uitgeschakeld. Teller zijn alleen via het menu uit te lezen.

(OFF)
Indien ingeschakeld “ON” kan men de tellerstanden uitlezen door het indrukken van rechter
(ON) bedieningstoets (voorzijde muntautomaat) voor 3 seconden. Dit is alleen mogelijk als de timer
in de stand-by fase staat.

Functie F30, Resetbare muntteller
Functie

Resetbare muntteller. Deze functie geeft het totaal aantal ingeworpen munten weer. Resetten
van deze tellers kan in F38 23 .

Functie F31, Niet Resetbare muntteller
Functie

Niet Resetbare muntteller. Deze functie geeft het totaal aantal ingeworpen munten weer. Het
resetten van deze tellers is niet mogelijk.

Functie F32, Resetbare tijdteller
Functie

Resetbare tijdteller. Deze functie geeft het aantal minuten weer (per 1.000) dat de hoofdtijd
was geactiveerd. Resetten van deze tellers kan in F38 23 .

Functie F33, Niet resetbare tijdteller
Functie

Niet resetbare tijdteller. Deze functie geeft het aantal minuten weer (per 1.000) dat de
hoofdtijd in totaal was geactiveerd. Het resetten van deze tellers is niet mogelijk.

Functie F34, Resetbare betaalde periodes teller
Functie

Resetbare betaalde periodes teller. Deze functie geeft het aantal betaalde periodes weer, dat
de hoofdtijd is gestart. Resetten van deze tellers kan in F38 23 .

Functie F35, Niet resetbare betaalde periodes teller
Functie

Niet resetbare betaalde periodes teller. Deze functie geeft het aantal betaalde periodes
weer, dat de hoofdtijd is gestart. Het resetten van deze tellers is niet mogelijk.
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Functie F36, Resetbare gratis periodes teller
Functie

Resetbare gratis periodes teller. Deze functie geeft het aantal niet betaalde periodes weer,
dat de hoofdtijd is gestart. Resetten van deze tellers kan in F38 23 . Niet betaalde periodes
worden gestart via de sleutelschakelaar.

Functie F37, Niet resetbare gratis periodes teller
Functie

Niet resetbare gratis periodes teller. Deze functie geeft het aantal niet betaalde periodes
weer, dat de hoofdtijd is gestart. Het resetten van deze tellers is niet mogelijk. Niet betaalde
periodes worden gestart via de sleutelschakelaar.

Functie F38, Resetten tellerstanden
Functie

Resetten tellerstanden. Wijzig de waarde in deze instelling van “OFF” naar “ON”. Het verlaten
van dit menu reset alleen tellers in F30 22 , F32 22 , F34 22 en F36 23 .

Functie F39 Toegang installateur menu
Functie

Toegang installateur menu. Voor het verkrijgen van toegang tot dit menu moet men een 4
cijferige code ingeven. Deze code is bij de installateur bekend.

Functie F40, Relais 1 status in stand-by
Functie
Waarde

Relais 1 status in stand-by. Dit menu geeft de status weer van relais 1 tijdens de stand-by
fase.
Omschrijving
Basis waarde
Relais 1 is niet geactiveerd in de stand-by fase.

(OFF)

(OFF)
(ON) Relais 1 is geactiveerd in de stand-by fase.

Functie F41, Relais 1 status in voorlooptijd
Functie
Waarde

Relais 1 status in voorlooptijd. Dit menu geeft de status weer van relais 1 tijdens de
voorlooptijd fase.
Omschrijving
Basis waarde
Relais 1 is niet geactiveerd in de voorlooptijd.

(OFF)

(OFF)
(ON) Relais 1 is geactiveerd in de voorlooptijd.
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Functie F42, Relais 1 status in hoofdtijd
Functie
Waarde

Relais 1 status in hoofdtijd. Dit menu geeft de status weer van relais 1 tijdens de
hoofdtijd fase.
Omschrijving
Basis waarde
Relais 1 is niet geactiveerd tijdens de hoofdtijd.

(OFF)
(ON) Relais 1 is geactiveerd tijdens de hoofdtijd.
Geeft aan dat het relais alleen is geactiveerd tijdens de zoemer (in de
hoofdtijd).
(bu S)
Geeft aan dat het relais is gedeactiveerd tijdens de zoemer (in de hoofdtijd).

(OFF)

(bu L)
(Pu S)
(Pu E)

Geeft aan dat het relais voor 1 seconde wordt geschakeld bij de start van
de hoofdtijd.
Geeft aan dat het relais voor 1 seconde wordt geschakeld bij het einde van
de hoofdtijd.

De status van het relais in de laatste 2 selecties (“Pu S” en “Pu E”) is bepaald door status van
Let op: het relais tijdens de voorlooptijd.

Functie F43, Relais 1 status in nalooptijd
Functie
Waarde

Relais 1 status in nalooptijd. Dit menu geeft de status weer van relais 1 tijdens de nalooptijd
fase.
Omschrijving
Basis waarde
Relais 1 is niet geactiveerd tijdens de nalooptijd.

(OFF)

(OFF)
(ON) Relais 1 is geactiveerd tijdens de nalooptijd.

Functie F44, Relais 1 status in clean status
Functie
Waarde

Relais 1 status in clean status. Dit menu geeft de status weer van relais 1 tijdens de clean
fase.
Omschrijving
Basis waarde
Relais 1 is niet geactiveerd tijdens de clean fase.

(OFF)

(OFF)
(ON) Relais 1 is geactiveerd tijdens de clean fase

Functie F45, Relais 1 In hold/pauze fase
Functie
Waarde

Relais 1 In hold/pauze fase. Dit menu geeft de status weer van relais 1 tijdens de hold/pause
fase.
Omschrijving
Basis waarde
Relais 1 is niet geactiveerd tijdens de hold/pauze fase.

(OFF)

(OFF)
(ON) Relais 1 is geactiveerd tijdens de hold/pauze fase
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Functie F46, Relais 2 status in stand-by
Functie

Relais 2 status in stand-by. Functie gelijk aan functie F40 23 .

Functie F47, Relais 2 status in voorlooptijd
Functie

Relais 2 status in voorlooptijd. Functie gelijk aan functie F41 23 .

Functie F48, Relais 2 status in hoofdtijd
Functie

Relais 2 status in hoofdtijd. Functie gelijk aan functie F42 24 .

Functie F49, Relais 2 status in nalooptijd
Functie

Relais 2 status in nalooptijd. Functie gelijk aan functie F43 24 .

Functie F50, Relais 2 status in clean status
Functie

Relais 2 status in clean status. Functie gelijk aan functie F44 24 .

Functie F51, Relais 2 In hold/pauze fase
Functie

Relais 2 In hold/pauze fase. Functie gelijk aan functie F45 24 .

Functie F52, Relais 3 status in stand-by
Functie

Relais 3 status in stand-by. Functie gelijk aan functie F40 23 .

Functie F53, Relais 3 status in voorlooptijd
Functie

Relais 3 status in voorlooptijd. Functie gelijk aan functie F41 23 .

Functie F54, Relais 3 status in hoofdtijd
Functie

Relais 3 status in hoofdtijd. Functie gelijk aan functie F42 24 .

Functie F55, Relais 3 status in nalooptijd
Functie

Relais 3 status in nalooptijd. Functie gelijk aan functie F43 24 .

Functie F56, Relais 3 status in clean fase
Functie

Relais 3 status in clean fase. Functie gelijk aan functie F44 24 .

Functie F57, Relais 3 In hold/pauze fase
Functie

Relais 3 In hold/pauze fase. Functie gelijk aan functie F45 24 .
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Functie F58, Relais 4 status in stand-by
Functie

Relais 4 status in stand-by. Functie gelijk aan functie F40 23 .

Functie F59, Relais 4 status in voorlooptijd
Functie

Relais 4 status in voorlooptijd. Functie gelijk aan functie F41 23 .

Functie F60, Relais 4 status in hoofdtijd
Functie

Relais 4 status in hoofdtijd. Functie gelijk aan functie F42 24 .

Functie F61, Relais 4 status in nalooptijd
Functie

Relais 4 status in nalooptijd. Functie gelijk aan functie F43 24 .

Functie F62, Relais 4 status in clean fase
Functie

Relais 4 status in clean fase. Functie gelijk aan functie F44 24 .

Functie F63, Relais 4 in hold/pause fase
Functie

Relais 4 in hold/pause fase. Functie gelijk aan functie F45 24 .

Functies F64 - F66 zijn niet beschikbaar.
Functie F67, Display uitschakeltijd
Functie
Waarde

Display uitschakeltijd. Deze functie schakelt het display uit als de timer in de stand-by fase is
en als de tijd de ingestelde waarde overschrijdt.
Omschrijving
Basis waarde
Deze functie is uitgeschakeld.

(OFF)
1-250

(OFF)

Tijd waarna de display wordt uitgeschakeld.
Let op: Muntinworp activeert het display.
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Functie F68, Uitschakeltijd
Functie
Waarde

Uitschakeltijd. Deze functie wijzigt de status van één relais in de stand-by fase. Dit gebeurt 30
seconden na het ingaan van de stand-by fase. Relais keuze betekent functie geactiveerd.
Omschrijving
Basis waarde
Deze functie is uitgeschakeld.

(OFF)
Relais 1 wordt geschakeld in de stand-by fase na 30 seconde.
(rEL1)
Relais 2 wordt geschakeld in de stand-by fase na 30 seconde.
(rEL2)

(OFF)

Relais 3 wordt geschakeld in de stand-by fase na 30 seconde.
(rEL3)
Relais 4 wordt geschakeld in de stand-by fase na 30 seconde.
(rEL4)

Functie F69 is niet beschikbaar.
Functie F70, Basiswaarde
Functie
Waarde
1-250

Basiswaarde. Deze waarde wordt slechts gebruikt om op het display de waarde van de tijd en
het ingeworpen geldbedrag te vermenigvuldigen. Deze moet dus behalve in extreem
uitzonderlijke gevallen altijd op 1 staan, zodat de muntwaarde ook als zodanig wordt afgebeeld.
Omschrijving
Basis waarde
Basiswaarde
1 (Max. 250)

Functie F71, Prijs voor muntwaarde 1
Prijs voor muntwaarde 1. De waarde in dit menu is de waarde van het type munt die door
muntkanaal 1 op de muntproever gedetecteerd wordt.
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
Mechanische muntproever: De geaccepteerde munt (bijv. 2 Euro = 200).
1-250
Euro 5 muntproever: € 0,10 = 10
10 (Max. 250)
Euro 8 muntproever: € 0,01 = 1
Let op: Bij een mechanische muntproever is dit de enige waarde die van belang is. De overige kanalen
F72-F76 worden dan niet uitgelezen.
(Bij een Euro 8 muntproever geeft € 0,02 een dubbele puls op dit kanaal)
Functie

Functie F72, Prijs voor muntwaarde 2
Functie
Waarde
1-250

Prijs voor muntwaarde 2. De waarde in dit menu is de waarde van het type munt die door
muntkanaal 2 op de muntproever gedetecteerd wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Euro 5 muntproever: € 0,50 = 50
50 (Max. 250)
Euro 8 muntproever: € 0,05 = 5

Version 2.6.0 Inepro B.V.

http://www.inepro.com

PayMatic-F D2000 (e) V2

28

Functie F73, Prijs voor muntwaarde 3
Prijs voor muntwaarde 3. De waarde in dit menu is de waarde van het type munt die door
muntkanaal 3 op de muntproever gedetecteerd wordt.
Waarde
Omschrijving
Basis waarde
Euro 5 muntproever: € 1,00 = 100
1-250
100 (Max. 250)
Euro 8 muntproever: € 0,10 = 10
(Bij
een
Euro
8
muntproever
geeft
€
0,20
een
dubbele
puls
op
dit
kanaal)
Let op:
Functie

Functie F74, Prijs voor muntwaarde 4
Functie
Waarde
1-250

Prijs voor muntwaarde 4. De waarde in dit menu is de waarde van het type munt die door
muntkanaal 4 op de muntproever gedetecteerd wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Euro 5 muntproever: € 2,00 = 200
200 (Max. 250)
Euro 8 muntproever: € 0,50 = 50

Functie F75, Prijs voor muntwaarde 5
Functie
Waarde
1-250

Prijs voor muntwaarde 5. De waarde in dit menu is de waarde van het type munt die door
muntkanaal 5 op de muntproever gedetecteerd wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Euro 5 muntproever: n.v.t.
0 (Max. 250)
Euro 8 muntproever: € 1,00 = 100

Functie F76, Prijs voor muntwaarde 6
Functie
Waarde
1-250

Prijs voor muntwaarde 6. De waarde in dit menu is de waarde van het type munt die door
muntkanaal 6 op de muntproever gedetecteerd wordt.
Omschrijving
Basis waarde
Euro 5 muntproever: n.v.t.
0 (Max. 250)
Euro 8 muntproever: € 2,00 = 200

Functie F77, Muntproever acceptatie niveau
Functie
Waarde

Muntproever acceptatie niveau. Dit menu wijzigt het vrijgave niveau van de muntproever.
Omschrijving
Basis waarde
“Lo” betekent laag actief (0 Volt naar muntproever voor vrijgeven
(Lo) muntacceptatie).
(Lo)
“Hi” betekent hoog actief (5 Volt naar muntproever voor vrijgeven
(Hi) muntacceptatie).
Let op: Voor de WH muntproevers moet “Lo” worden geselecteerd.

Functie F78, Munttijd actief, vertraging
Functie
Waarde
1-250

Munttijd actief, vertraging. Inschakeltijd voor de overbrugging van de tijd dat de contacten
denderen, bij het gebruik van een mechanische muntproever.
Omschrijving
Basis waarde
Tijd in milliseconden dat het muntsignaal actief moet zijn (0 Volt) voordat
10 (Max. 250)
het muntsignaal wordt geaccepteerd.
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Functie F79, Munttijd inactief, vertraging
Functie
Waarde
1-250

Munttijd inactief, vertraging. Uitschakeltijd voor de overbrugging van de tijd dat de contacten
denderen, bij het gebruik van een mechanische muntproever.
Omschrijving
Basis waarde
Tijd in milliseconden dat het muntsignaal inactief moet zijn (5 Volt) voordat
10 (Max. 250)
het einde van het muntsignaal wordt geaccepteerd.

Functie F80, Maximale duur munttijd
Functie
Waarde

Maximale duur munttijd. Deze waarde is de tijd dat het muntsignaal maximaal actief mag
zijn. Als het muntsignaal langer actief is dan de ingestelde waarde, dan wordt de munt niet
geaccepteerd.
Omschrijving
Basis waarde
De functie is gedeactiveerd. De tijd mag dan eindeloos zijn.

(OFF)
1-250

20 (Max. 250)

Tijd (in centiseconden (0,01 seconde))
De waarde in deze functie moet worden vermenigvuldigd met 10 om de tijd in milliseconden te
verkrijgen.
Let op: Voorbeeld: Als de waarde 20 is, dan controleert de timer of het signaal niet langer duurt dan
200 milliseconden.

Functie F81, F82 zijn niet beschikbaar.
Functie F83, Menu duaal
Functie
Waarde

Menu duaal. Deze functie selecteert het aantal (1 of 2) displays op de muntautomaat.
Omschrijving
Basis waarde
1 Display

(Single)
2 Displays

(Single)

(dUAL)

Functie F84, Display 1 selectie
Functie
Waarde

Display 1 selectie. Dit menu bepaalt welke gegevens worden weergegeven in het eerste
display. Het ontvangen tegoed, of de resterende tijd.
Omschrijving
Basis waarde
Display 1 toont het ontvangen tegoed.

(crEd)
(crEd)
Display 1 toont de resterende tijd.
(Time)
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Functie F85, Display 2 selectie
Functie
Waarde

Display 2 selectie. Dit menu bepaalt welke gegevens worden weergegeven in het eerste
display. Het ontvangen tegoed, of de resterende tijd.
Omschrijving
Basis waarde
Display 2 toont het ontvangen tegoed.

(Time)
(Time)
Display 2 toont de resterende tijd.
(crEd)

Functie F86 is niet beschikbaar.
Functie F87, Display weergave gebruik
Functie
Waarde
"0.00"
"0"

Display weergave gebruik. Met deze functie is het mogelijk om bij geldwaarden een punt in
het display te plaatsen voor decimale weergave.
Omschrijving
Basis waarde
Weergave inclusief decimalen
"0.00"
Weergave exclusief decimalen

Functie F88, Vrij gebruik toepassing

Waarde

Vrij gebruik toepassing. Het toestaan van gebruik (zonder betaling) van de timer is mogelijk
door deze functie op “ON” te zetten. Na activering (“ON”) is het mogelijk een periode te starten
door:
1) Sleutelschakelaar in “ON” te zetten.
2) Met de toetsen een tijd te selecteren
3) Sleutelschakelaar weer op “OFF” te zetten.
Omschrijving
Basis waarde

(OFF)

De timer kan niet vrij worden gebruikt na het omzetten van de
sleutelschakelaar.

Functie

(OFF)
De timer kan vrij worden gebruikt na het omzetten van de
(ON) sleutelschakelaar.
Na het verstrijken van de periode wordt de vrij gebruik toepassing automatisch verlaten.
Let op: Programmeren van tijd is alleen mogelijk als de timer stand-by is.

Functie F89 is niet beschikbaar.
Functie F90, Toegang “boot” status
Functie

Toegang “boot” status. Deze functie zet de microcontroller in de “boot” status voor het
herprogrammeren van de microcontroller. Wijzig de waarde van “OFF” naar “ON”. Bij het
verlaten van het menu wordt de “boot” status geactiveerd. Na het laden van een nieuw
programma wordt de geladen software gestart. (Is het niet nodig / mogelijk om een nieuwe
software te laden, dan volstaat het om 4 keer de muntautomaat aan en uit te zetten om de
bestaande software te laten starten)
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Functie F91, Display serienummer
Functie

Display serienummer. Dit menu geeft het serienummer weer van de muntautomaat, met een
tussenpauze van seconden. Het serienummer bestaat uit 9 tekens. 2 voor het jaar, 3 voor
dagnummer in dat jaar en 4 voor het productienummer van die dag.

Functie F92, Weergeven software versie
Functie

Weergeven software versie. Dit menu geeft de softwareversie weer in het display. Dit wordt
tevens bij iedere keer opstarten weergegeven. De tekst Fnx.x, Fn1.4 betekent software versie
1, rev. 4.

3.5

Voorbeeld instellingen
In dit hoofdstuk zijn een aantal voorbeelden aanwezig waarbij de correcte
instellingen worden gegeven.
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Hoe wordt de (Hoofd) Tijd per periode berekend:
Het eenvoudigst is het om de Prijs per periode gelijk (F10) te houden aan
de muntwaarde (MW), dan is de tijdsduur per periode gelijk aan de
tijdsduur per muntinworp en kun je dus als je een periode van 3 minuten
wilt per munt van 100 cent, F1 op 3 instellen.
Complexer wordt het als de Prijs per periode (F10) anders moet zijn dan
de muntwaarde (MW). Dan moet de bovenstaande formule uitgewerkt
worden.
In dit voorbeeld zijn dit de instellingen:
Menu
F1
F6
F7
F8
F10
F71

Omschrijving
(Hoofd) Tijd per periode
Klok setting hoofdtijd
Klok setting voorlooptijd
Klok setting nalooptijd
Prijs per periode
Muntwaarde kanaal 1

Gewenste tijd:
Aantal munten (AM):

Waarde
3
Min
Min
Min
100
100

3
1

Dus als we de formule invullen:
3 = (100 / (100 * 1)) * 3
Dus voor een gewenste tijd van 5 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 3 munten van 100 cent en een prijs per periode van
60 moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 1.
Munt
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8de
9de
10de

Tijd Exact Tijd Display Aantal Periodes Exact Aantal Periodes Afgerond
3
3
1
1
6
6
2
2
9
9
3
3
12
12
4
4
15
15
5
5
18
18
6
6
21
21
7
7
24
24
8
8
27
27
9
9
30
30
10
10
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Situatieschets: D2000(e) op zonnebank
Voorlooptijd 2 minuten
Nalooptijd 3 minuten
Hoofdtijd kost € 3,00 voor 5 minuten
(Berekening (Hoofd) Tijd per periode 5 minuten = € 3,00, 1 minuut = €
0,60)
Minimale tijd 5 minuten
Maximale tijd 15 minuten
Vrij gebruik toepassing toegestaan via sleutelschakelaar
Instelvoorbeeld:
Menu
F1
F2
F3
F4
F10
F11
F12
F71
F88

Omschrijving
Tijdsduur per periode
Voorlooptijd
Nalooptijd
Alarm tijd
Prijs per hoofdtijd
Minimale inworp
Maximaal aantal perioden
Muntwaarde kanaal 1
Zonder betalen optie

Gewenste tijd:
Aantal munten (AM):

Waarde
1
2
3
OFF
60
300
15
100
ON

5
3

Dus als we de formule invullen:
1 = (60 / (100 * 3)) * 5
Dus voor een gewenste tijd van 5 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 3 munten van 100 cent en een prijs per periode van
60 moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 1.
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Het kan voorkomen dat de nalooptijd te lang is en dat een volgende klant
de zonnebank al betreden heeft vóórdat de nalooptijd verstreken is. In dat
geval is het verstandig om de optie “betalen in nalooptijd” te activeren. De
betaling voor de volgende zonnebank periode kan al betaald worden als de
timer in nalooptijd is. Als de cyclus van de timer bij stand-by komt, wordt de
betaling als tijd omgezet en gaat een volgende periode beginnen.
Menu
F14
Munt
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8de
9de
10de

Omschrijving
Accepteren betaling nalooptijd en clean

Waarde
ON

Tijd Exact Tijd Display Aantal Periodes Exact Aantal Periodes Afgerond Active
1,6666667
1
1,666666667
1
3,3333333
3
3,333333333
3
5
5
5
5
*
6,6666667
6
6,666666667
6
*
8,3333333
8
8,333333333
8
*
10
10
10
10
*
11,666667
11
11,66666667
11
*
13,333333
13
13,33333333
13
*
15
15
15
15
*
15
15
15
15
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Situatieschets: D2000(e) op Internet / Tennisbaan
verlichting toepassing
Deze toepassingen wensen het gebruik van de buzzer als waarschuwing
dat de tijd bijna voorbij is en het bijwerpen van geld als de hoofdtijd
lopende is. Er is geen tijdslimiet bij het gebruik van de timer.
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Voorbeeld 1
30 minuten voor € 2,00.
Waarschuwing eind tijd 30 seconden voor het aflopen van de tijd.
De buzzer moet 5 seconden af gaan.
Menu
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F10
F12
F13
F71

Omschrijving
(Hoofd) Tijd per periode
Voorlooptijd
Nalooptijd
Alarmtijd
Alarm duur
Klok hoofdtijd
Prijs per periode
Maximaal aantal perioden
Muntacceptatie in hoofdtijd
Muntwaarde kanaal 1

Gewenste tijd:
Aantal munten (AM):

Waarde
30
0
0
30
5
Min
200
OFF
ON
200

30
1

Dus als we de formule invullen:
30 = (200 / (200 * 1)) * 30
Dus voor een gewenste tijd van 5 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 3 munten van 100 cent en een prijs per periode van
60 moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 1.
Munt
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8de
9de
10de

Tijd Exact Tijd Display Aantal Periodes Exact Aantal Periodes Afgerond
30
30
1
1
60
60
2
2
90
90
3
3
120
120
4
4
150
150
5
5
180
180
6
6
210
210
7
7
240
240
8
8
270
270
9
9
300
300
10
10
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Voorbeeld 2
15 minuten voor € 2,00
Waarschuwing eind tijd 10 seconden voor het aflopen van de tijd.
De buzzer moet 5 seconden af gaan.
Menu
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F10
F12
F13
F71

Omschrijving
(Hoofd) Tijd per periode
Voorlooptijd
Nalooptijd
Alarmtijd
Alarm duur
Klok hoofdtijd
Prijs per periode
Maximaal aantal perioden
Muntacceptatie in hoofdtijd
Muntwaarde kanaal 1

Gewenste tijd:
Aantal munten (AM):
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15
0
0
10
5
Min
200
OFF
ON
200

15
1
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Dus als we de formule invullen:
15 = (200 / (200 * 1)) * 15
Dus voor een gewenste tijd van 5 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 3 munten van 100 cent en een prijs per periode van
60 moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 1.
De buzzer in de D2000(e) is in open ruimtes te versterken door een
externe zoemer op relais 4 aan te sluiten.
Menu
F58
F59
F60
F61
F62
F63

Omschrijving
Relais 4 status in stand-by
Relais 4 status in voorlooptijd
Relais 4 status in hoofdtijd
Relais 4 status in nalooptijd
Relais 4 in clean fase
Relais 4 status in hold/pause fase

Munt

Tijd
Exact
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8de
9de
10de
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Tijd
Aantal Periodes
Display
Exact
15
1
30
2
45
3
60
4
75
5
90
6
105
7
120
8
135
9
150
10

Waarde
OFF
OFF
“bu S”
OFF
OFF
OFF
Aantal Periodes
Afgerond
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Situatieschets: D2000(e) op wasmachine
Een wasmachine heeft een elektronisch vergrendelde deur.
Als deze niet direct na de wasbeurt wordt geopend, is er de mogelijkheid
om éénmalig een extra minuut te geven om de deur alsnog te openen.
De prijs per wasbeurt bedraagt € 5,00. Een wasbeurt duurt hier 50
minuten. Er is geen voorlooptijd nodig.
Menu
F1
F2
F3
F4
F6
F10
F11
F12
F21
F71

Omschrijving
(Hoofd) Tijd per periode
Voorlooptijd
Nalooptijd
Alarm
Klok setting hoofdtijd
Prijs per periode
Minimum bedrag
Maximaal aantal perioden
Button functie stand-by
Muntwaarde kanaal 1

Gewenste tijd:
Aantal munten (AM):
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10
0
0
Off
Min
100
500
5
After start
100

50
5
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Dus als we de formule invullen:
10 = (100 / (100 * 5)) * 50
Dus voor een gewenste tijd van 5 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 3 munten van 100 cent en een prijs per periode van
60 moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 1.
Let op dat de drukknop wordt aangesloten op de remote input op het
CM7000 board. Nadat een wasbeurt is afgelopen kan door middel van de
aangesloten drukknop eenmaal een extra minuut gekregen worden om de
wasmachinedeur te activeren.
Munt
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8de
9de
10de

Tijd
Tijd
Aantal
Aantal Periodes
Exact Display Periodes Exact
Afgerond
10
10
1
1
20
20
2
2
30
30
3
3
40
40
4
4
50
50
5
5
50
50
5
5
50
50
5
5
50
50
5
5
50
50
5
5
50
50
5
5

Active

*

Situatieschets: D2000(e) op een wasdroger
Een wasdroger heeft als eigenschap dat de verwarming eerder
uitgeschakeld moet worden en dat de trommel enige tijd na moet blijven
draaien om het kreuken van de was te voorkomen. Er wordt gekozen om
de hoofdtijd van de timer te gebruiken om de verwarming van de
wasdroger te schakelen en de hoofdtijd en nalooptijd om de motor van de
wasdroger te laten schakelen.

Voorbeeld 1
Verwarming mag maximaal 30 minuten aan en de afkoeltijd duurt 5
minuten. Voor dit gebruik moet € 7,50 betaald worden. Omgerekend moet
betaald worden € 2,50 per 10 minuten.
Er worden penningen gebruikt, waarvan de waarde onder F71 wordt
ingesteld op € 2,50.

http://www.inepro.com

Version 2.6.0 Inepro B.V.

Werking
Menu
F1
F2
F3
F4
F6
F8
F10
F11
F12
F71

Omschrijving
(Hoofd) Tijd per periode
Voorlooptijd
Nalooptijd
Alarm tijd
Klok hoofdtijd
Klok nalooptijd
Prijs per periode
Minimum bedrag
Maximaal aantal perioden
Muntwaarde kanaal 1

Gewenste tijd:
Aantal munten (AM):

41

Waarde
10
0
5
Off
Min
Min
250
750
3
250

30
3

Dus als we de formule invullen:
10 = (250 / (250 * 3)) * 30
Dus voor een gewenste tijd van 30 (minuten of seconden, afhankelijk van
(F06)), bij inworp van 3 munten van 250 cent en een prijs per periode van
250 moet ik de Tijdsduur per periode (F01) instellen op 10.
Door de maximum periode in te stellen op 3 (3 x F1 (10 min.)) en de
minimum inworp op € 7,50 kan er alleen € 7,50 worden ingeworpen (3
munten van € 2,50).
Munt
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8de
9de
10de

Tijd
Tijd
Aantal
Aantal Periodes
Exact Display Periodes Exact
Afgerond
10
10
1
1
20
20
2
2
30
30
3
3
30
30
3
3
30
30
3
3
30
30
3
3
30
30
3
3
30
30
3
3
30
30
3
3
30
30
3
3
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Beveiliging relais uitgang
Voor het veilig gebruik van een CM7000 board gestuurde applicatie als
bijvoorbeeld een zonnebank, heeft Inepro een extra veiligheid ingebouwd.
Als om wat voor reden dan ook een storing optreedt, zal de zonnebank
uitgeschakeld worden.
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De werking:
De lading in de condensator wordt gebruikt voor het aansturen van een
FET (Field Effect Transistor).
Indien het pulsvormig stuursignaal verwijderd wordt, zal de condensator
niet verder geladen worden maar ontladen. Is de lading weg, dan gaat de
FET uit geleiding en het relais valt af.

De twee stuursignalen worden door 1 microcontroller gegenereerd. Signaal
1 komt uit de interrupt routine die door de interne klok geactiveerd wordt.
Stuursignaal 2 wordt gestuurd door de programma loop die in de
microcontroller loopt. Crashed een van beide signalen, dan is het relais
uitgeschakeld. De status van het gecrashte signaal heeft geen invloed.
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4.1

Display, SAM en aansluitingen
Duaal Display (F83):
Als de PayMatic-F D200(e) is uitgevoerd met een duaal display, display
settings zijn opgeslagen in F84 29 and F85 30 .
Het geld display geeft altijd de resterende waarde aan.
Status
Display
Stand-by
0
Voorlooptijd Knipperende minuten / seconden weergave van de hoofdtijd
Hoofdtijd
Resterend aantal minuten / seconden
Nalooptijd “
” (Post)
Cleaning
“
” (Clea)
Hold/Pause Knipperende minuten / seconden weergave van de hoofdtijd

Enkelvoudig Display:
Status
Stand-by
Voorlooptijd
Hoofdtijd
Nalooptijd
Cleaning
Hold/Pause

http://www.inepro.com

Display
0.00
Knipperende minuten / seconden weergave van de hoofdtijd
Resterend aantal minuten / seconden
“
” (Post)
“
” (Clea)
Knipperende minuten / seconden weergave van de hoofdtijd
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Hoe wordt ECOS gebruikt in de timer applicatie:
Er wordt gebruik gemaakt van een SAM kaart (type SLE4442 met Inepro
architecture) waar de te programmeren ECOS modules opgeslagen staan.
Iedere keer dat de timer wordt gestart, wordt de aanwezigheid van de SAM
gecontroleerd. De ECOS settings worden van deze SAM gelezen. Hierna
mag de timer applicatie starten. Een fout wordt weergegeven in het display
als “

” (SAM).

PC aansluiting:
De timer applicatie kan worden aangesloten op de seriële poort van een
PC. Met deze seriële connectie is het mogelijk om software in de
microcontroller te laden. Uitsluitend voor Inepro service doeleinden.

Remote input:
Deze input is aanwezig aan dezelfde zijde als de toetsen en seriële
connectoren. De tekst “remote” is geschreven bij de connector. De
connector-pinnen moeten worden kort gesloten om de input te activeren.
Tijdens de kortsluiting is de stroom in de bedrading max. 4mA. Het
“ON”/”OFF” niveau is 2mA. Houdt de bedrading zo kort mogelijk. Gebruik
twisted pair bekabeling als de kabels langer zijn dan 1 meter. Houd de
kabels uit de buurt van “vervuilde” bekabeling. (Vervuilde bekabeling zijn
kabels naar machines of installaties waar storende signalen op staan.)

Uitschakelen remote input:
De remote input heeft verschillende functies voor de verschillende fases
van de timer (zie F21 20 , F22 20 en F23 21 ). Bij het schakelen van de ene
fase naar de andere is de remote input voor 3 seconden geblokkeerd. De
remote input functie van de volgende fase in de periode kan gebruikt
worden nadat 3 seconden de input in een open positie staat.
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4.2

Hardware eigenschappen
De embedded software is onder gebracht in een single chip omgeving. De
aansluitingen van de microcontroller worden gebruikt om overige
elektronica op de print te sturen. Twee pinnen worden gebruikt voor het
aansturen van het IIC display. 7 pinnen worden gebruikt om de
muntproever aan te sturen. 4 Pinnen worden gebruikt om het relais aan te
sturen. 5 Pinnen worden gebruikt om de status van externe schakelaars te
lezen. De microcontroller loopt op een kristal resonator met een frequentie
van 4MHz.
Een transformator op de print zorgt voor de voedingsspanning van 12 Volt.
Deze 12 Volt wisselspanning wordt omgezet naar een gelijkspanning van
ongeveer 15 Volt. Deze spanning wordt beschikbaar gesteld aan de
muntproever en de step down spanningsregelaar. Deze step down
spanningsregelaar maakt van de 15 Volt gelijkspanning een spanning van
5 Volt. De step down regelaar kan een maximale stroom leveren van
ongeveer 700 mA. Dit is voldoende voor de op de print aanwezige
electronica en het extern aangesloten display.
Van de seriële poort mag maximaal een stroom van 100 mA worden
afgehaald voor een externe converter!
Relais 3 is een Watchdog beveiligde uitgang. Deze beveiliging
waarborgt dat relais 3 bij eventuele storingen afvalt. Het is dus van
belang dat relais 3 wordt gebruikt voor het aansturen van
zonnebanklampen. Als beveiliging is de primaire zijde van de
transformator afgezekerd met een zekering van 100 mA traag. Om
ongevoelig te zijn voor stoorsignalen uit het lichtnet zijn
ontstoor-condensatoren en een VDR geplaatst.
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Uitgang specificaties:
Relais 1 en 2 zijn van het merk Rayex ind. Deze relais kunnen bij een
maximale spanning van 120Vac of 24 Vdc een stroom van 1 Ampere
schakelen. Relais 3 en 4 kunnen bij een spanning van 250Vac een stroom
schakelen van 10 Ampere bij cos j van 1. (bij cos j van 0,6 mag een
maximale stroom van 6 Ampere worden geschakeld.)

Aansluiten van CM7000 board:

Connector pin specificaties (zie afbeelding):
Voedingsaansluiting
nul.
Relais 1
relais 1 normally open.
Relais 2
relais 2 common.
Relais 3 (Watchdog beveiligd)
relais 3 normally open.
Relais 4
relais 4 common.
Optionele 12 V aansluiting
Overige connectoren
kabels aangesloten.
Version 2.6.0 Inepro B.V.

: Pin 1 = fase. Pin 2 = aarde. Pin 3 =
: Pin 1 = relais 1 common. Pin 2 =
: Pin 3 = relais 2 normally open. Pin 4 =
: Pin 1 = relais 3 common. Pin 3 =
: Pin 5 = relais 4 normally open. Pin7 =
(Pin 2,4,6 zijn niet aangesloten)
: Pin 1 = + 12Vdc Pin 2 = 0 Volt.
: Deze worden met voorgefabriceerde
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Algemene technische gegevens:
Aansluitspanning (standaard)

: 220Vac / 50 Hz +/- 5%
: 12 Vdc +/- 25%
Zekering
: 100mA traag
Besturingsuitgang
: 2 x Potentiaal vrij relais uitgangen
24Vdc / 120Vac 1000mA
: 2 x Potentiaal vrij relais uitgangen
250Vac / 16A (cos j = 1)
Bedieningstoetsen
: geïntegreerd in voorzijde van de
PayMatic-F D200(e) PayMatic-F D200(e).
Functie Enter “Fu”
Aftellen “Down”
Optellen “Up”
Weergave tijd
: 4 digit 8 mm Led display
Temperatuur bereik
: 5 – 40 °Celcius

4.3

Sleutel en toetsen
Op de CM7000 print kan een sleutelschakelaar en menu druktoetsen
worden aangesloten. Deze worden aan een printje op het voorpaneel van
de behuizing vastgemaakt. Op het printje in het voorpaneel zitten de
drukschakelaars gemonteerd met daarbij een connector voor de
sleutelschakelaar.

Start / stop optie:
In de menu’s F21 20 , F22 20 en F23 21 kunnen functies worden
toebedeeld aan de remote ingang aansluiting.
De aansluiting wordt gemaakt door een drukschakelaar op de twee pinnen
van de connector (zie tekening) te plaatsen. De twee aders naar de
drukknop moeten zo kort mogelijk zijn. Het gebruik van twisted pair kabel
is aan te bevelen. De kabel naar de drukknop die langs storingvoerende
leidingen loopt kan storingen opvangen en bijwerkingen veroorzaken in de
werking van de timer. Het gebruik van een extra “remote button print” kan
deze storingen opheffen.
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4.4

Muntproever
Introductie
Een WH muntproever van het type EMP 8x0.00 V5 dient te worden
gebruikt. Ook een pin compatible muntproever zal geen probleem
opleveren als deze wordt aangesloten. Let op de signaaltijden die de
muntproever geeft en het level van het enable signaal. Pulstijden van
muntsignalen en enable level van de muntproever kunnen worden
aangepast in de software. (Standaard wordt een munttijd van 100 msec
ingesteld)

Elektronische muntproever
Het CM7000 board kan gekoppeld worden met een elektronische
muntproever, of een mechanische muntproever. Voor een Euro 5
elektronische muntproever hoeft geen instelwijziging te worden uitgevoerd.
Voor een Euro 8 elektronische muntproever (€0,01 / €2,00) moet menu
F71 t/m F76 aangepast worden volgens onderstaande tabel.

instelwijzigingen bij Euro 8 elektronische muntproever
Menu

Omschrijving

F71

Muntwaarde kanaal 1

1

F72

Muntwaarde kanaal 2

5

F73

Muntwaarde kanaal 3

10

F74

Muntwaarde kanaal 4

50

F75

Muntwaarde kanaal 5

100

F76

Muntwaarde kanaal 6

200

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Mechanische muntproever
Een mechanische muntproever kan slechts 1 munt accepteren. Hiervoor
dient alleen F71 te worden aangepast. Let hierbij op dat dit de muntwaarde
is die de mechanische muntproever accepteert. Penningen hebben altijd
de waarde 1.

Instelwijzigingen bij mechanische muntproever
Menu Omschrijving

Waarde

F71

Muntwaarde welke correspondeert met de
muntproever acceptatie.

Muntwaarde
kanaal 1

PayMatic-F D200(e)-F D2000
Mechanische muntproever
Aansluiting van de microschakelaar op buitenste contacten:
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PayMatic-F D200(e)-F D2000e
Elektronische muntproever

Muntblokkering:
Het blokkeren van munten kan op diverse manieren geschieden. Één
mogelijkheid is het compleet blokkeren van de inputkanalen. De
muntproever accepteert geen enkele munt meer. Daarnaast is het mogelijk
om (meerdere) munten individueel te blokkeren door middel van 16
dipswitches op de muntproever. Deze dipswitches zijn toegankelijk via een
opening in de muntproeverbehuizing. De fabrieksinstelling kan worden
gespecificeerd voor het individueel blokkeren van een of meerdere kanalen
via de 6 parallelle inputkanalen.
Zie de tabel op de muntproever onder kolom
om te zijn welke
dipswitch moet worden omgezet om de bedoelde munt te blokkeren.

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Het label
Het label van de muntproever bevat al de noodzakelijke informatie,
benodigd voor het controller board, als output kanalen en blokkeer
instellingen. Hier onder wordt de label legenda uitgelegd.
Bovenaan staat het exacte type muntproever gespecificeerd. In dit
voorbeeld: EMP 800.00 v5
De overige ruimte is bedoeld voor de specificatie van de
geprogrammeerde munten. Deze specificaties staan in een tabel. De
kolommen hebben de volgende betekenis:

Munt type (Waarde en valuta)
Teach mode kanalen zijn gemarkeerd met TKn. „n“ = is het nummer van
de dipswitch, welke gebruikt moet worden om de teach mode voor dit
kanaal te activeren.
Blokkeerschakelaar voor het wijde kanaal
Blokkeerschakelaar voor het smalle kanaal
Blokkeerschakelaar voor het zeer smalle kanaal
Blokkeerschakelaar voor een munttype of muntgroep (valuta)
Output kanaal

Version 2.6.0 Inepro B.V.
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Troubleshooting
ECOS

'ECOS', vaak ook gelezen als 'Error Code 05'.
Deze melding betekent dat de ECOS SAM chip ongeldig of kapot is.
De ECOS SAM chip moet dan vervangen worden.

SAM

Deze melding betekent dat de ECOS SAM chip ongeldig, afwezig of kapot
is.
De ECOS SAM chip moet dan vervangen of eenvoudigweg geplaatst
worden.

Potentiaalvrij contact
U heeft een apparaat aan de PayMatic aangesloten en verwacht nu dat als
de schakeling gesloten wordt dat er stroom gaat lopen, u heeft immers de
voeding aangesloten.
Dit is niet het geval, de contacten van de PayMatic zijn potentiaalvrij, dit wil
zeggen, het zijn simpelweg schakelaars die nergens op aangesloten zijn,
die door de PayMatic geschakeld (omgezet) worden.
U moet dus zelf zorgen dat er een spanningsverschil komt te staan tussen
de twee polen van de beschikbare relais.
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