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Algemeen

 General
De Pico-Timer is een programmer waarmee Pico-Timer geprogrammeerd en gekalibreerd kunnen worden. Kalibratie is nodig
om de Pico-Timer een zelf-test te laten uitvoeren. Opties kunnen worden toegevoegd door middel van de programmer met
een chipkaart met voldoende saldo. Wanneer er opties worden toegevoegd aan een Pico-Timer wordt de chip-kaart
afgewaardeerd. Het tegoed van de chip-kaart is te zien op het display van de programmer

 Aansluiting
Zorg ervoor dat de programmer UIT staat. Sluit de programmer aan op de netvoeding (230 VAC). Sluit de programmer
header aan op de Pico-Timer. Schakel de programmer AAN en voer een chipkaart met voldoende saldo in. Wanneer de
programmer header direct op de Pico-Timer wordt aangesloten kan deze verkeerd geplaatst zijn. Dit komt tot uitdrukking
als er na het kalibreren of programmeren “PICO” in het display van de programmer verschijnt. Draai de programmer header
180° om. Wanneer de Pico-Timer in de muntautomaat wordt gekalibreerd of geprogrammeerd dient de programmer header
op de button-print aangesloten te worden

 Let Op!
   De Pico-Timer mag niet voorzien zijn van een eigen voeding tijdens het kalibreren of programmeren!

   Voor het kalibreren en programmeren is een chipkaart met voldoende saldo nodig. Deze is bij uw leverancier
verkrijgbaar

 Kalibration and reset



Handleiding R 2 - 3

1. Aansluiten als hierboven vermeld
2. Schakel de programmer aan
3. Voer een chipkaart met voldoende saldo in
4. Zorg dat er geen enkele optie is geselecteerd

De “Calibrate & clear all” toets licht op
5. Push the “Calibrate & clear all” button

De programmer kalibreert de Pico-Timer en reset alle          
   opties

6. Zet de programmer uit en verwijder de Pico-timer

 Kalibratie is een eenmalige actie. Alle reeds aanwezige       
   opties in de Pico-Timer worden gewist.

 Gebruik geen gecombineerde voeding 24 V / 220 V voor       
  de kalibratie van de Pico-Timer
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Opties & Knoppen

 Opties toevoegen

Met de programmer kunnen diverse opties geactiveerd worden waardoor de Pico-Timer een breder toepassingsgebied krijgt.
Voor het activeren van opties / programmeren is een chipkaart met voldoende saldo nodig. Opties die reeds bij de
betreffende Pico-Timer geselecteerd zijn blijven actief.

Toevoegen van opties
1. Aansluiten als hiervoor vermeld
2. Zet de programmer aan
3. Voer een chipkaart met voldoende saldo in
4. Selecteer de gewenste opties door middel van toetsen op de voorzijde van de programmer

De geselecteerde toets licht op (optie geselecteerd)
Elke geselecteerde optie wordt direct in mindering op het chipkaart saldo gebracht

5. De geselecteerde optie kan worden gewist door de geselecteerde optie opnieuw in te drukken (Dit is enkel en alleen
mogelijk als deze optie nog niet aan de Pico-timer is toegevoegd)
Het display van de programmer geeft het toekomstige saldo van de kaart aan
De "Add selection" knop zal oplichten

6. Druk de “Add selection” toets in om de geselecteerde opties daadwerkelijk in de Pico-Timer te programmeren
De programmer waardeert de chipkaart af, programmeert de opties in de Pico-Timer, en geeft het nieuwe kaartsaldo
weer

7. Schakel de programmer uit en verwijder de geprogrammeerde Pico-Timer

 Kaart wisselen

Wanneer de chipkaart gewisseld dient te worden komt deze retour na het indrukken van de “EJECT” toets

 Bedieningstoetsen

Doordat er meer opties zijn dan toetsen hebben de toetsen een dubbele functie:
§ Toets 1 heeft als functie EM-01 en EM-08
§ Toets 2 heeft als functie EM-02 en EM-09
§ Toets 3 heeft als functie EM-03 en EM-10
§ Toets 4 heeft als functie EM-04 en EM-11
§ Toets 5 heeft als functie EM-05 en EM-12
§ Toets 6 heeft als functie EM-06 en EM-13
§ Toets 7 heeft als functie EM-07 en EM-14
§ Toets 8 heeft als functie dat in de: (UIT stand functie EM-01 tot en met EM-07 geselecteerd kunnen worden) (AAN stand

functie EM-08 tot en met EM-14 geselecteerd kunnen worden)
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Functieoverzicht

 Functieoverzicht

Dit is een overzicht van alle functies in PayMatic AD2400. Functies met het  symbool hebben de daarvoor relevante ECOS
module nodig. Deze software modules zullen moeten zijn gekocht en moeten zijn geïnstalleerd op het apparaat.

 Functie F0, Verlaten van functie menu
Functie Verlaten van functie menu

Door het kiezen v an deze functie staat de P ico Timer® stand-by  om te programmeren of om het menu te
v erlaten.

 Functie F1, Hoofdtijd instelling per ingeworpen munt (  255 min.)
Functie Hoofdtijd instelling per  ingeworpen munt (ECOS module EM-01)

Waarde Omschrijving Standaard

1-15 Hoofdtijd instelling v oor relais 1 per ingeworpen munt. (1-15 minutes) 12 (Max. 15)

1-255 Met toegev oegde  EC O S module EM-01 is deze instelling maximaal
instelbaar op 1-255 minuten.

12 (Max. 255)

 
Bij een ingestelde tijd bov en de 100 minuten wordt de aanduiding in 2 delen knipperend
weergegev en; eerste weergav e “1” tweede weergav e “00”.

 Functie F2, Voorlooptijd instelling

(  ECOS module EM-02)

Functie
Voor het aanvangen van de hoofdtijd zal relais 2  gesloten worden. Voorlooptijd
is de duur in minuten dat relais 2  gesloten blijft voordat de hoofdtijd begint. Het
relais zal gesloten blijven gedurende de hoofdtijd.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Duur, in minuten 3

 Functie F3, Nalooptijd instelling

(  ECOS module EM-03)

Functie
Nalooptijd instelling. Na het beëindigen van de hoofdtijd zal relais 2  gesloten
blijven. Nalooptijd is the duur, in minuten, dat relais 2  gesloten zal blijven nadat
de hoofdtijd is afgelopen. Hierna zal relais 2  zich openen.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Duur, in minuten 2

 Functie F4, Maximaal aantal munten

(  ECOS module EM-04)
Functie

Maximaal aantal munten dat geaccepteerd mag worden. De ingeworpen munten
verhogen accumuleren de totale hoofdtijd.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Maximaal aantal munten
1

 De waarde v an deze instelling dient minimaal op 1 te staan.

 Functie F5, Minimaal aantal munten

(  ECOS module EM-05)

Functie

Minimaal aantal munten dat geaccepteerd dient te worden om de Pico T imer®
te activeren. Bijvoorbeeld: 3  munten voor  5  minuten. Deze instelling dient
minimaal op 1  te staan. Bij een instelling hoger  dan 1  worden de munten
weergegeven op het display tot het benodigde aantal bereikt is.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Maximaal aantal munten
1

 De waarde v an deze instelling dient minimaal op 1 te staan.

Configuratie voorbeeld: F4  & F5 , met F1 (tijd per munt) ingesteld op 5 minuten
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Gekochte T ijd

Moment 1 2 3 4 5 6

T ijd erbij na inworp
1e munt

5 minutes 5 minutes 0 minutes 0 minutes 5 minutes 0 minutes

T ijd erbij na inworp
2de munt

- 5 minutes 5 minutes 10 minutes 5 minutes 10 minutes

T ijd erbij na inworp
3de munt

- - - - 5 minutes 5 minutes

T ijd (totaal /
gebeurtenis)

5 minutes 5 minutes 10 minutes 10 minutes 15 minutes 15 minutes

Waarde F4  (Max.
munten)

1 1 2 2 3 3

Waarde F5  (Min.
munten)

1 2 1 2 1 2

 Functie F6, Service indicator 1

(  ECOS module EM-06)

Functie

Het maximum aantal in te stellen branduren voor  een servicebeurt. Dit register
telt terug na elke 1000  minuten gebruik van relais 1 . De waarde bij dit register
geeft het aantal x 1000  minuten weer, bijvoorbeeld 5  = 5000  minuten.

Wanneer de teller  op nul staat wordt er  in het display  weergegeven.
Dit is de standaard melding dat er  “service” werkzaamheden dienen plaats te
vinden. De maximale instelbare waarde is 254  (x`1000  minuten).

Waarde Omschrijving Standaard

1-254

Het aantal minuten dat mag v erstrijken v oordat er serv ice aan het apparaat
moet worden v erleent gedeeld door 1000. Dus '5' v oor 5000 minuten.
A ls het aantal v erstreken is (serv ice indicator = 0) zal de P ico Timer® op het

display   tonen. 0

255 Uitgeschakeld

 
Het apparaat blijft normaal functioneren. Wijzig de waarde naar een getal
hoger dan '0' om deze instelling te resetten.

 Functie F7, Service indicator 2

(  ECOS module EM-07)

Functie

Het maximum aantal in te stellen branduren voor  een servicebeurt. Dit register
telt terug na elke 1000  minuten gebruik van relais 1 . De waarde bij dit register
geeft het aantal x 1000  minuten weer, bijvoorbeeld 5  = 5000  minuten.

Wanneer de teller  op nul staat wordt er  in het display  weergegeven.
Dit is de standaard melding dat er  “service” werkzaamheden dienen plaats te
vinden. De maximale instelbare waarde is 254  (x`1000  minuten).

Waarde Omschrijving Standaard

1-254

Het aantal minuten dat mag v erstrijken v oordat er serv ice aan het apparaat
moet worden v erleent gedeeld door 1000. Dus '5' v oor 5000 minuten.
A ls het aantal v erstreken is (serv ice indicator = 0) zal de P ico Timer® op het

display    tonen en de werking v an het apparaat stoppen totdat de
teller is reset. 0

255 Uitgeschakeld

 

Het apparaat stopt met werken. Wijzig de waarde naar een getal hoger dan
'0' om deze instelling te resetten en het apparaat weer normaal te laten
functioneren.

 Functie F8, Buzzer instelling

(  ECOS module EM-08)
Functie Buzzer  Setting

Waarde Omschrijving Standaard

 Deze instelling is niet v an toepassing v oor deze automaat. 0
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Functieoverzicht

 Functie F9, Clean Functie

(  ECOS module EM-09)

Functie

Met deze functie is er  de mogelijkheid voor  gedwongen reiniging van de
aangesloten apparatuur. Nadat de nalooptijd verstreken is zal de Pico T imer®
geen startsignaal meer accepteren. Deze blokkering kan opgeheven worden
door 3  seconden op de interne of externe up toets te drukken. A ls aanduiding

voor reiniging wordt  knipperend op het display van de Pico T imer®
weergegeven.

Waarde Omschrijving Standaard

00 C lean functie uit.
1

01 C lean functie aan. 

 Functie FA, Standaard of externe startmode
Functie Start Mode T ype

Waarde Omschrijving Standaard

00
De P ico Timer kan gestart worden door op de Timer-toets te drukken of door
op de externe aansluiting een puls te genereren welke langer is dan 200
msec. (Externe aansluiting is de “remote button print”). 

1

01
De P ico Timer kan gestart worden door op de muntproev er ingang een puls
te genereren ter grote v an minimaal 20 msec en maximaal 200 msec. Deze
instelling is speciaal v oor (mechanische) muntproev ers.

 

A ls deze instelling op “01” staat kan de timer niet gestart worden met een
externe timer knop.
A ls “00” is ingesteld dan kan de v oorlooptijd worden ov ergeslagen door
middel v an een muntsignaal (kortsluiten v an de muntproev er aansluiting). De
hoofdtijd zal dan direct beginnen. V oor dit apparaat echter moet "01" worden
ingesteld.

 Deze instelling
dient v oor deze
automaat op 01 te
staan.

 Functie FB, Bedrijfsminuten-teller (reset mogelijk)

(  ECOS module EM-10)
Functie Bedrijfsminuten-teller  (reset mogelijk)

Waarde Omschrijving Standaard

0-6

Functie FB, Bedrijfsminuten-teller (resetbaar) (EC O S module EM-10)
De bedrijfsminuten-teller is een elektronische teller. Deze registreert
cumulatief het aantal minuten dat het hoofdkanaal, relais 1, aan is geweest.
Het hoofdkanaal, relais 1, is alleen ingeschakeld gedurende de hoofdtijd v an
de P ico Timer®. Het doorlopen v an de tellers kan geschieden door op de Up
toets te drukken.

 De 6 cijferige uitlezing geschiedt v an achter na v oren bijv oorbeeld:

Teller Index V oorbeeld Waarde

1 1

2 3

3 7

4 5

5 0

6 0

Het totaal aantal bedrijfsminuten is in dit v oorbeeld 005731 minuten

#  Waarde

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

 

Resetten v an de tellers
Nadat de tellerstanden zijn uitgelezen kunt u deze resetten. De reset-procedure wordt hieronder
weergegev en:
1) Druk na de laatste uitlezing (6X) gelijktijdig op de Up en de Down toets

a) O p het display  worden  (2 streepjes) weergegev en;
2) Druk v oor het resetten v an de teller op de Up toets.

a) O p het display  wordt  weergegev en;
3) Druk nu gelijktijdig op de Up en de Down toets

a) De tellers zijn gereset. De P ico Timer® springt automatisch terug in zijn huidige
instelling.

Indien u de tellerstand alleen w ilt uitlezen maar niet w ilt resetten, kunt u dit tijdens de stand-by ,
ook doen door drie seconden de down toetst ingedrukt te houden. De tellerstanden v an Functie
FB  worden hierna automatisch weergegev en, maar kunnen niet gereset worden.10
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 Functie FC, Munten teller (reset mogelijk)

(  ECOS module EM-10)
Functie

Munten teller  (reset mogelijk) In deze teller  zal het aantal munten
weergegeven worden.

Waarde Omschrijving Standaard

0-6 V olg de uitleesprocedure zoals in Functie FB . 
0

 Teller kan worden reset, v olg de procedure zoals in Functie FB .

 Functie FD, Running time counter (reset niet mogelijk)

(  ECOS module EM-12)
Functie Running time counter  (reset niet mogelijk)

Waarde Omschrijving Standaard

0-6 V olg de uitleesprocedure zoals in Functie FB . 
0

 Teller kan niet worden reset.

 Functie FE, Coin counter (reset niet mogelijk)

(  ECOS module EM-12)
Functie

Munten teller  (reset niet mogelijk) In deze teller  zal het aantal munten
weergegeven worden.

Waarde Omschrijving Standaard

0-6 V olg de uitleesprocedure zoals in Functie FB . 
0

 Teller kan niet worden reset.

 Functie FF, TAT (Automatische hoofdtijd correctie)

(  ECOS module EM-11)

Functie

T A T  (A utomatische hoofdtijd correctie) Bij het inschakelen van deze functie
wordt de hoofdtijd automatisch op basis van het ver loop van de service
counters (F6  & F7) gecorr igeerd. Indien één van beide service-tellers opnieuw
wordt ingesteld zal de T A T  functie opnieuw gereset worden. 

Waarde Omschrijving Standaard

00 TA T functie uit.
1

01 TA T functie aan.

 

Branduren Verlenging per
minuut

Branduren Verlenging per
minuut

0 – 49 + 0 sec p/m 450 – 499 + 24 sec p/m

50 – 99 + 3 sec p/m 500 – 549 + 27 sec p/m

100 – 149 + 5 sec p/m 550 – 599 + 30 sec p/m

150 – 199 + 8 sec p/m 600 – 649 + 30 sec p/m

200 – 249 + 11 sec p/m 650 – 699 + 30 sec p/m

250 – 299 + 14 sec p/m 700 – 749 + 30 sec p/m

300 – 349 + 16 sec p/m 750 – 799 + 30 sec p/m

350 – 399 + 19 sec p/m 800 – 849 + 30 sec p/m

400 – 449 + 22 sec p/m 850 - 899 + 30 sec p/m

Bij het inschakelen v an deze functie wordt de hoofdtijd automatisch op basis v an het v erloop
v an de serv ice counters F6  & F7  gecorrigeerd. Deze tabel toont de v erlenging per
staffel branduren.

10

10

10

8

9 9
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Functieoverzicht

 Functie P0, Uitgang configuratie
Functie Uitgang configuratie. Relais uitgang type.

Waarde Omschrijving Standaard

00 Een signaaluitgang welke gedurende de gehele sessie actief is. 
001 Een pulsuitgang welke bij aanv ang v an de hoofdtijd en bij aanv ang v an de

nalooptijd kortstondig/pulsmatig actief is.

 

Dit diagram toont
de reactie v an de
relais op het
signaal en de puls
instelling

 Functie P1, Externe aanstuurmogelijkheid
Functie Externe aanstuurmogelijkheid 

Waarde Omschrijving Standaard

00
Starten v an de P ico Timer gebeurd door een korte puls op Timer-button of
muntingang (afhankelijk v an menu FA )

0

01 Starten v an de P ico Timer gebeurd door de aanwezigheid v an een extern
apparaat. Dit apparaat beheert de hoofdtijd. Indien het signaal actief is, dan
is ook de timer actief tenzij ingestelde tijd afgelopen is. Het onderbreken v an
het actiev e signaal laat de P ico Timer in nalooptijd gaan (indien
ingeschakeld). De sturing is afhankelijk v an de instelling v an menu FA
(remote button print ingang of muntproev er ingang). 

 Deze instelling dient v oor deze automaat op 00 te staan.

 Functie P2, After start

(  ECOS module EM-07)

Functie

A fter  start;a het eindigen van de tijdsessie kan men nog 1  maal een extra tijd
kr ijgen van 30  seconden. Deze tijd kan verkregen worden door  op de down
toets te drukken. Deze instelling kan een oplossing bieden bij automaten welke
na afloop van de ingestelde tijd alsnog kortstondig aangezet dienen te worden.
Bijvoorbeeld voor  het openen van een elektr ische deur van een wasmachine.

Waarde Omschrijving Standaard

00 A fter start is niet ingesteld.
1

01 A fter start is wel ingesteld.

 Functie P3, Display aanduiding

(  ECOS module EM-14)
Functie

Display aanduiding, keuze mogelijkheid tussen  of .

Waarde Omschrijving Standaard

00
O p het display  tijdens standby  een punt ( ), tijdens v oorlooptijd,

hoofdtijd en nalooptijd staan er twee streepjes ( ) in het display .
1

01 Weergav e in het display  in minuten.

 Functie P4, Tijdverkorting van de hoofdtijd

(  ECOS module EM-13)
Functie T ijdverkorting van de hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00 Het v erkorten v an de hoofdtijd tijdens de v oorlooptijd is niet mogelijk.
1

01 Het v erkorten v an de hoofdtijd tijdens de v oorlooptijd is wel mogelijk.

 Zie P7  v oor de configuratie

10

10

13
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 Functie P5, Pauze tijdens hoofdtijd
Functie Pauze tijdens hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00 Pauze tijdens de hoofdtijd niet mogelijk.
1

01 Pauze tijdens de hoofdtijd wel mogelijk.

 
Tijdens een pauze situatie wordt de resterende tijd (bij een geactiv eerde display  aanduiding
(P3 )) knipperend weergegev en. Deze functie werkt alleen met long distance print!

 Functie P6, Hoofdtijd tijdens pauze
Functie Hoofdtijd tijdens pauze

Waarde Omschrijving Standaard

00 Hoofdtijd stopt tijdens pauze.
1

01 Hoofdtijd loopt door tijdens pauze.

 Functie P7, Het verkorten van de hoofdtijd tijdens de hoofdtijd
Functie Het verkorten van de hoofdtijd tijdens de hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00
De hoofdtijd zal bij het indrukken v an de down toets direct beëindigd
worden.

0
01

Hoofdtijd kan v erkort worden (door middel v an de down toets) tijdens de
hoofdtijd. Bij het v erkorten v an de hoofdtijd begint de hoofdtijd altijd in hele
minuten.

 Indien de functie geactiv eerd dient te worden dient ook functie  P4
ingeschakeld te zijn (ook als de v oorlooptijd niet gebruikt wordt).

02
De down toets is tijdens de hoofdtijd geblokkeerd. In de v oorlooptijd werkt
deze zoals in functie P4  geprogrammeerd is. De hoofdtijd kan niet op
een andere w ijze worden v erkort.

 Functie P8, Betalen in de hoofdtijd
Functie Betalen in de hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00 Betaling tijdens de hoofdtijd is niet mogelijk.
0

01 Betaling tijdens de hoofdtijd is mogelijk.

 In functie F4 kan het maximale aantal munten ingesteld worden..

 Los te bestellen ECOS opties

Optie Functie Omschrijving

EM-01 F1 Uitbreiding van de hoofdtijd, max. 255 min.

EM-02 F2 Activeren van de voorlooptijd, max. 255 min.

EM-03 F3 Activeren van de nalooptijd, max. 255 min.

EM-04 F4 Activeren van de max. aantal startpulsen

EM-05 F5 Activeren van het min. aantal startpulsen

EM-06 F6 + F7 Activeren van de service-indicator

EM-07 P2 Activeren van de after-start ingang

EM-08 F8 Buzzer functie

EM-09 F9 Clean functie

EM-10 FB + FC Activeren van de resetbare tellers

EM-11 FF T.A.T.

EM-12 FD + FE Activeren van de niet resetbare tellers 

EM-13 P4 Activeren van de tijdverkorting in de hoofdtijd

EM-14 P3 Activeren van het display

12

12

12
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Notes

 Notities

Deze ruimte is bedoeld voor de notities van de lezer:
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