Vekselautomat
seddel-mønt & mønt-seddel
version 1.11

"Superveksler"

Funktion:
Automaten kan veksle fra seddel til mønt og fra mønt til seddel. Displayet vil løbende
informere brugeren om status på vekslingen.
Ved veksling fra seddel til mønt, veksles til størst mulig møntværdi. F.eks. ved 20 og 10
i hopperne, veksles 100kr til 5 x 20kr og 50kr til 2 x 20kr og 1 x 10kr. Seddellæseren
modtager 50, 100, 200 og 500 og 1000kr. De indlæste sedler lægges i
seddeldispenseren. Ved fyldt seddeldispenser lægges alle seddelværdier i cash boxen.
Seddeldispenseren kan max indeholde 80 sedler. I menuen bestemmes hvilke og hvor
mange sedler, der ledes i seddeldispenseren.
Under menupunktet 'beholdning' kan man aflæse, hvor mange sedler, der er i
dispenseren. Der kan man også 'fodre' dispenseren med sedler. Dette kan gøres både
ved opstart, så der er sedler at udbetale helt fra start, samt løbende for at supplere
beholdningen.
Ved veksling fra mønt til seddel, kan man i displayet se, hvor lang tid, man har til at
indkaste næste mønt, inden udbetalingen sker. Skulle indkastet beløb ikke “passe med
en hel seddel”, vil det resterende beløbet blive tilbagebetalt i mønter. Møntindkastet
modtager kun en værdi, da den leder mønterne direkte ned i hopperen. Ved
seddeludbetaling udbetales, som ved møntudbetaling, så store sedler som muligt.
Hopperne kan stilles til 0 (ingen hopper) 10 eller 20 kr - begge hoppere kan sættes til
samme værdi, for at øge kapaciteten. Ved veksling forsøges hopper1 (længst til højre)
tømt først, dvs. hvis der køres med 20kr og 10kr i hopperne, sættes hopper1 til 20kr, og
hopper2 til 10kr (ellers udleveres kun 10kr).
Husk!! Møntindkastet og hopperen derunder (hopper 1), skal stilles til samme værdi.
I bunden af hver hopper, er der to messingplader, der skal være dækket af mønter, for
at seddellæseren vil modtage sedler. Ved tom hopper vil der vises et kryds over den
aktuelle hopperværdi.( forneden til højre i displayet). Render den ene hopper tom, eller
der sker fejl, under udbetalingen førsøges udbetalingen fortsat fra den anden hopper, i
det omfang det er muligt. Det er mulighed for, via menuen, at tømme/tælle
hopperindholdet og tæller sedler i seddeldispenseren under menupunktet 'optælling'.
Indstallering / opstilling:
Automaten har følgende mål H=152,5cm m/konsol og 80cm uden konsol, D=42cm,
B=53,5cm.

MENU
For at aktivere menuen løftes skydepalen ved displayet og displayet drejes ud.
Dernæst trykkes på skærmen i følgende kombination:
3
1
1 - øverste venstre hjørne.
2 - nederste højre hjørne.
3 - øverste højre hjørne.
4
2
4 - nederste venstre hjørne.

?
?
?
?

Dette åbner for hovedmenuen med følgende undermenuer:
- Indstillinger
- Skærm
- Kontrast - juster kontrasten på skærmen
- Lyd - Slå lyd til og fra
- Baglystid - 1sek = altid tændt
- (Service tid)
- Touch - Kalibrer skærmen
-Netværk
-Enheder
-Seddeldispenser
- Type: SmartPayout
- Værdier:Her vælges hvilke seddelværdier, der skal lægges i
dispenseren, samt maximum antal af hver værdi.
- Mønt v/fejl: JA / NEJ.
- Vent v/lige beløb - Her sættes, hvor lang tid der skal gå fra, man har
indkastet mønter nok til en “hel” seddel, til at udbetalingen begynder.
Dvs. den tid man har til at indkaste mønter til en seddel mere.
- Vent v/skævt beløb: Her sættes, hvor lang tid man har mellem indkast af
mønter, når beløbet ikke går op med en hel seddel. Når tiden udløber,
udleveres evt. opnåede sedler og resten i mønter.
- Seddellæser.
- Type: SmartPayout.
- Vekselfordeling: Her stilles, hvad man vil have udbetalt for de forskellige
sedler. Øverst er der en tæller, der viser om man rammer den ønskede
værdi.
- Hopper 1 - Hopperværdien for hopper 1 vælges, 0, 10 eller 20. Ved
forskellig hopperværdier, skal hopper 1 sættes til den højeste
værdi, da den forsøges tømt først.
- Hopper 2 - Hopperværdi for hopper 2 vælges, 0, 10 eller 20

- Administrer
- Tællere (aflæs/nulstil trip tæller)
- Møntindkast.
- Seddellæser.
- Hopper 1.
- Hopper 2.
- Seddeldispenser.
- Udl. fejl: log over evt. udleveringsfejl af seddeldispenser med dato og tid.
- Optælling
- Hopper 1: tømmer og tæller indholdet af hopper 1. Kan stoppes undervejs.
- Hopper 2: tømmer og tæller indholdet af hopper 2. Kan stoppes undervejs.
- SmartHopper: ikke aktiv
- SmartPayout: Dispenserindholdet tælles og lægges i cashbox. Kan ikke
stoppes undervejs.
- Beholdning: Her vises antallet af de forskellige seddelværdier. 50, 100, 200,
500 og 1000. (0,5 - 20 gælder kun for SmartHopper - ikke aktiv)
- Reset
- Version: Versions nummer aflæses
- Dato og tid: Indstilling af dato og tid
- Afslut
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