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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Shoda s národními a mezinárodními standardy
Produkty CashFlow® 7000 Series pracují při standardním bezpečném nízkém napětí (SELV)
podle normy IEC335/EN60335 o bezpečnosti domácích a podobných spotřebičů. Produkty
CashFlow® 7000 Series mohou být používány pouze s příslušenstvím splňujícím normu
IEC335/EN60335 nebo IEC950/EN60950 o bezpečnosti příslušenství pro zařízení
informačních technologií.

Provozní napětí
Provozní napětí CashFlow® 7000 Series je uvedeno na etiketě na výrobku. CashFlow® 7000
Series nesmí být provozován s jiným zdrojem napětí, než je na této etiketě vyznačeno.

Nebezpečné prostředí
Zařízení CashFlow® 7000 Series nesmí být provozováno na místech, kde se vyskytují hořlavé
plyny, kouř a voda.

O TÉTO PŘÍRUČCE
Mincovní automat CF7000 připojený k vašemu prodejnímu automatu v sobě ukrývá ty
nejnovější prvky z oblasti vývoje technologií automatických platebních systémů a nabízí vám
vysoký standard bezpečnosti a spolehlivosti, což je přívlastkem pro všechny ostatní produkty
společnosti MEI.
Tato technická příručka vás má naučit, jak se mincovní automat CF7000 ovládá a jak s ním
správně zacházet. Také vám poskytne informace potřebné k jeho každodennímu provozu a
údržbě.
Dokument je rozdělen do šesti částí:
Popis výrobku – přehled informací o tom, z jakých částí se CF7000 skládá a jak je nastaven.
Instalace a spuštění – popisuje, jak by měl být CF7000 nainstalován, spuštěn a
nakonfigurován.
Řízení rozměňování a vyplácení – popisuje nové funkce týkající se výdeje a automatické
volby hranice úrovně naplnění zásobníků na mince.
Volby nastavení – vysvětluje, jak nastavit CF7000 podle jednotlivých voleb menu:
• Kazeta – nastavení typu kazety.
• Hranice naplnění – nastavení hranice naplnění zásobníků na mince (funkce Float).
• Mince – možnosti nastavení mincí podle jejich druhu (povolené a zakázané).
• Žetony – možnosti nastavení používaných žetonů.
• Ceny – nastavení cen.
• Nastavení připojení – nastavení připojení.
• Přídavné prvky – připojení různých přídavných prvků.
• Audit (Kontrolní reporty) – připojení k přístroji pro získávání provozních informací
(audit).
Údržba – popisuje postup k údržbě automatu.
Odstraňování závad – popis signalizace poruch a postupů k jejich odstranění.
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INSTALACE
Příprava k instalaci

•
•

Vypněte prodejní automat a odpojte ho ze sítě.
Pro zajištění bezchybného provozu CF7000 vizuálně zkontrolujte ze předu i z boku, že
prodejní automat stojí kolmo k podlaze.

Poznámka: CF7000 musí být nainstalován do stabilního prostředí tak, že je zavěšen pod
úhlem max. ±2° od obou vertikál (boční i přední) prodejního automatu.
Před montáží CF7000 do prodejního automatu proveďte kontrolu zdrojového napětí, které
musí odpovídat napětí uvedenému na štítku CF7000 (viz obrázek).

Informace na štítku
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Instalace CF7000
V prodejním automatu jsou pro instalaci mincovního automatu připraveny tři čepy se závitem,
na má být CF7000 zavěšen. Pro přístup k montážním otvorům je nejprve však nutné otevřít
rozlišovací jednotku (diskriminátor) mincovního automatu. Potom můžete mincovní automat
zavěsit na čepy. Podrobný postup je popsán dále:
•

Stiskněte žluté tlačítko na horní straně mincovního automatu a opatrně rozlišovací
jednotku (diskriminátor) nadzdvihněte a zatáhněte k sobě. Po otevření jednotky již
uvidíte montážní otvory tvaru klíčových dírek (viz obrázek).

•
•

Povolte tři čepy v prodejním automatu, abyste mohli snáze mincovní automat zavěsit.
Ujistěte se, že čepy jsou v zákrytu s montážními otvory mincovního automatu a
zavěste jej na ně. Mincovní automat musí být usazen rovně a přiléhat těsně k desce
prodejního automatu.
Montážní
otvory

•

©

Dotáhněte všechny tři čepy a vraťte rozlišovací jednotku (diskriminátor) do její
původní polohy.
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Kontrola správné instalace
Po upevnění CF7000 do prodejního automatu zkontrolujte správnou funkci storno páčky a
dráhy pro mince. Tuto kontrolu proveďte bez připojení automatu do sítě!
Storno
tlačítko na
automatu
Storno
páčka

Víko
diskriminátoru

Zajistěte, aby mezi storno mechanismem
prodejního automatu a storno páčkou
mincovního automatu CF7000 byla mezera
minimálně 4 mm.
Stiskněte několikrát storno tlačítko na
prodejním automatu a zkontrolujte, že se
správně otevírá a zavírá víko rozlišovací
jednotky (diskriminátoru).

Pro kontrolu správné funkce dráhy pro
mince vhoďte do vstupního otvoru dvě
mince různé hodnoty.
Zajistěte, aby mince padaly volně do
mincovního automatu a aby vypadávaly
přímo do otvoru pro vrácené mince.

Připojení kabelu
CF7000 může být připojen pomocí
několika různých kabelů, např. pro
připojení externího displeje, nebo pro
získávání
podrobných
provozních
informací (audit). Připojte všechny
příslušné kabely a před uzavřením dveří
automatu zkontrolujte, že zbývající volné
vodiče jsou svázány a upevněny tak, aby
žádný z nich nemohl být přiskřípnut mezi
dveře automatu a storno mechanismus.
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Připojení přídavných prvků
Připojte Exec (nebo BDV) kabel do prodejního automatu (znázorněno červeně).
Spojte kabel MDB pro přídavné zařízení s kabelem MDB bezhotovostního platebního
zařízení.

Zapněte CF7000 a proveďte potřebnou konfiguraci.
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POPIS VÝROBKU
Popis CF7000
Tato kapitola obsahuje popis mincovního automatu CF7000 a jeho nejdůležitějších
komponent.
CF7000 je tzv. modulárním systémem. Je složen ze šesti modulů. Tyto moduly jsou
znázorněny na obrázku a dále podrobněji popsány v této kapitole.

Storno páčka může být používána pro uvolnění zaseknutých mincí v rozlišovací jednotce (diskriminátoru) a
také (v závislosti na nastavení CF7000) pro vrácení mincí při nákupu (volba více nákupů najednou).

1

Rozlišovací a rozdělovací jednotka (diskriminátor, resp. separátor). Diskriminátor je opatřen senzory,
které porovnávají vlastnosti vhozené mince/žetonu s vlastnostmi, které jsou předprogramovány. Platné a
povolené mince/žetony jsou přijaty a poté jsou v separátoru tříděny a vedeny do jednotlivých zásobníků na
mince nebo do hotovostního boxu (trezoru). Pokud je rozpoznána nepovolená nebo neplatná mince/žeton,
propadává přes mincovní automat do otvoru pro návrat mincí.
Ovládací panel (MMI) je opatřen šesti tlačítky a displejem. Tlačítka slouží pro přístup ke dvěma menu
CF7000 a pro uvolnění mincí ze zásobníků mincovního automatu. Displej slouží k zobrazování položek
menu a také zobrazuje případné chybové hlášky.

2

3
4

Ovládací panel je ještě opatřen třemi LED diodami (červená, žlutá a zelená). Tyto diody fungují jako
indikátory stavu přístroje. Diody fungují ve třech režimech – rozsvícena, zhasnuta, bliká.

5

Kazeta se zásobníky na mince slouží jako zásobník mincí pro výdej.

6

Dávkovač slouží k uvolňování mincí z jednotlivých zásobníků.
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Vlastnosti výrobku:
MEI CASHFLOWTM 9000
S pěti aktivními zásobníky na mince a s nejvyšší kapacitou zásobníků na trhu snižuje
mincovní automat CF7000 pravděpodobnost chodu automatu v režimu přesné platby i na těch
nejnáročnějších místech provozu. Navíc nepřetržitým monitorováním počtu vhazovaných a
vydávaných mincí může automaticky ovlivnit nastavení hranice úrovně mincí v zásobnících,
případně doporučit použití výhodnější konfigurace kazety se zásobníky.

Použitelné druhy připojení:
Následující druhy konektorů jsou používány pro připojení mincovního automatu CF7000:
•
•
•

MDB
Executive
BDV

Následující typy kabelů jsou používány pro připojení CF7000:
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Použitelné přídavné přístroje:
K mincovnímu automatu lze připojit tyto externí přístroje:
•
•
•

Tiskárna
Přídavné zařízení MDB
DEX Audit

Následující druhy konektorů jsou používány pro připojení externích přístrojů k mincovnímu
automatu CF7000:
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Spuštění a konfigurace CF7000
Po zapnutí CF7000 se inicializuje spouštěcí sekvence. Spustí se jeden z motorů mincovního
automatu a LED diody na ovládacím panelu zablikají. Na displeji se zobrazí položka menu
„Set language (Nastavení jazyka)“:

Zvolený jazyk bude použit ke zobrazování provozních informací a pro zobrazení a tisk
bilančních reportů (auditů). Jazyk zvolíte stiskem příslušného tlačítka (A, B, C, D nebo E)
nebo stiskněte
pro zobrazení dalších dostupných jazyků.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko „Skip (Přeskoč)“, bude jako jazyk automaticky
nastavena angličtina. Jakmile bude znovu inicializována spouštěcí sekvence, obrazovka volby
jazyka bude zobrazena znovu. CF7000 bude nadále fungovat a jako jazyk bude používat
angličtinu.

Jakmile je nastaven jazyk, zelená dioda se rozsvítí a displej ukazuje status OK a počáteční
hodnotu hotovosti v zásobnících na mince. Displej také zobrazí informaci o tom, že ve
třech zásobnících (A, B, C) pro mincí s nejnižšími hodnotami je nízký počet mincí („ABC
low“). Pokud jsou dva zásobníky nastaveny pro ukládání mincí jedné hodnoty (např. 5c
v tubách A a E) displej zobrazí pouze jeden (první) z nich.

Poznámka: MEI doporučuje, aby ty tuby na mince, které budou vyznačeny na displeji, byly
naplněny minimálně 5ti mincemi před uvedením automatu do provozu (viz. Kapitola Hranice
naplnění zásobníků – str. 32).

©
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Předprovozní kontrola
Pro zajištění správné funkčnosti přístroje a pro snížení počtu servisních zásahů během
provozu, je nutné před uvedením mincovního automatu CF7000 do provozu provést několik
kontrolních testů.
Storno páčka:
Vyzkoušejte několikrát po sobě správnou funkci storno páčky. Tím se ujistíte, že je přístroj
správně nainstalován. Špatná funkce storno páčky může vyústit v problémy s příjmem mincí a
ve zvýšení pravděpodobnosti zaseknutí mincí v mincovním automatu a jeho ucpání.
Displej a LED diody:
Pomocí displeje a LED diod jsou zobrazovány informace o provozu a poruchách prodejního
automatu nebo mincovního automatu CF7000 (viz kapitola Základní funkce LED diod).

Nastavení jazyka:
Displej mincovního automatu CF7000 může zobrazovat zprávy v několika světových
jazycích. Nastavit můžete jeden z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština,
španělština, holandština nebo portugalština.
Navíc jsou k dispozici ještě tři další jazyky: angličtina US, francouzština CN, španělština US.
Pro výběr jazyka je zapotřebí vstoupit do Servisního menu, přesunout se do složky „Language
(Jazyk)“, zvolit požadovaný jazyk a poté menu opustit.
Po nastavení budou veškeré informace na displeji zobrazovány ve vámi zvoleném jazyce.
Pozn.: Nastavený jazyk bude použit také pro tisk reportů.
Dávkovač:
Před vložením kazety je možné využít funkce „zaparkování“ klapek dávkovače. Tato funkce
zajišťuje správnou pozici klapek při vkládání kazety. Funkce „zaparkování“ se spustí
dvojitým stiskem tlačítka Mode na ovládacím panelu po vyjmutí kazety.

Všechny klapky dávkovače se otočí do správné polohy. Po otočení všech pěti klapek může
být kazeta bezpečně vložena.

©
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Prodej:
Na následujícím příkladě jsou ukázány typické zprávy, které jsou zobrazovány na displeji
během jednotlivých sekvencí prodejního cyklu. V tomto příkladě je uvažováno, že mince jsou
ukládány přímo v mincovním automatu a prodejní cena č. 1 je €0,30.

Po vhození mince bude krátce na displeji zobrazena její hodnota a označení zásobníku, do
kterého bude tato mince uložena.

Celkový vhozený kredit bude zobrazen na displeji prodejního i mincovního automatu.

Po stisku tlačítka pro výběr zboží, jehož cena je vyšší než vhozený kredit, bude na displeji
zobrazena zpráva potvrzující číslo výběru a cenu zboží.

Po vhození další mince bude krátce na displeji zobrazena její hodnota a označení zásobníku,
do kterého bude tato mince uložena.

Celkový vhozený kredit bude zobrazen na displeji automatu a také na displeji mincovního
automatu.

Po stisku tlačítka pro výběr zboží, jehož cena je nižší nebo rovna vhozenému kreditu, bude na
displeji zobrazena zpráva potvrzující číslo výběru a cenu zboží.

Prodej je poté autorizován a na displeji je to znovu potvrzeno zprávou.

Následuje vrácení přeplatku a uvedení mincovního automatu do pohotovostního režimu.

©
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OVLÁDACÍ PANEL A MENU
Funkce ovládacího panelu (MMI)
Ovládací panel se nachází na přední části CF7000. Jsou na něm umístěny tři LED diody, šest
funkčních tlačítek a velký displej. Pomocí ovládacího panelu můžete uvolnit mince ze
zásobníků a ovládat menu přístroje. Na displeji jsou také zobrazovány provozní informace a
chybová hlášení.

Červená

Žlutá
Zelená

Základní funkce LED diod:
Světelná signalizace LED diod poskytuje informace o stavu přístroje. LED diody mohou
pracovat v těchto režimech: rozsvícena, zhasnuta, bliká. Podle světelné signalizace lze
rozpoznat, jestli přístroj pracuje v pořádku, nachází se v nastavovacím režimu nebo je
v poruše (pro více informací se podívejte do kapitoly popisující světelné kódy žluté LED
diody - Signály žluté LED diody).
Světelné signály odpovídají dopravní signalizaci:
•
•
•

Červená – „Stop“ – kritická chyba, která vyžaduje urgentní zásah
Žlutá – „Připravte se“ – přístroj vyžaduje pozornost
Zelená – „Jeď!“ – vše je v pořádku, plná provozuschopnost

Blikání některé z LED diod oznamuje další informace o stavu přístroje:
•
•

©

Blikání žluté diody signalizuje, že přístroj vyžaduje pozornost nebo se vyskytla chyba.
Blikání zelené diody signalizuje stav, který neovlivňuje běžný provoz přístroje.
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Funkce tlačítek ovládacího panelu:
Modrá tlačítka (označená A až E) mají dvě funkce. Pokud je CF7000 v pohotovostním
režimu, stisknutím modrého tlačítka uvolníte mince z příslušného zásobníku. Pokud tlačítko
stisknete a podržíte po dobu asi 4 sekundy, aktivujete automatické uvolnění mincí (klapka
dávkovače bude otevřena dokud nebude zásobník vyprázdněn).

Stiskem žlutého tlačítka Mode se dostanete do Konfiguračního menu nebo do Servisního
menu. Modrá tlačítka slouží v tomto případě k volbě jednotlivých položek menu (viz kapitola
Struktura menu).
Význam světelných signálů LED diod

Signály žluté LED diody
Jestliže žlutá LED dioda bliká, znamená to, že na jednom z hlavních modulů CF7000 byla
zjištěna závada, např. uvíznutí mince, zanesení mechanismu nečistotami, vyjmutá kazeta, atp.
Tato porucha může být jednoduše odstraněna na místě. Na displeji je zároveň zobrazen
modul, jehož se porucha týká.

©
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Hlavní funkce tlačítek:
Tlačítka mohou být použita k přístupu do dvou konfiguračních menu (Servisní menu a
Konfigurační menu) a k volbě jednotlivých položek menu.
Servisní menu: zde je přístup k položkám nastavení běžně používaných funkcí přístroje –
např. nastavení hranice naplnění zásobníků na mince (viz kapitola Volby Servisního menu).
Konfigurační menu: zde je přístup k položkám konfigurace CF7000, např. volba jednoho
nebo více nákupu najednou, atp. (viz kapitola Volby Konfiguračního menu).

Jak vstoupit do Konfiguračního menu:
Jsou dva způsoby, jak vstoupit do Konfiguračního menu:
1. Jestliže stisknete a podržíte tlačítko Mode po dobu 2 sekund, zobrazí se první položka
Konfiguračního menu. Pokud nejsou k přečtení žádné zprávy, jedná se o položku
„Prices (Ceny)“.
2. Vstoupit do menu lze také jedním stiskem tlačítka Mode. Poté stiskněte tlačítko E pro
výběr položky „Setup (Nastavení)“. (Zobrazí se hláška „pass code required (vložte
vstupní kód)“. Stiskněte tlačítka ABC.)
Zvolená položka menu
je zobrazena zde
Stiskněte tlačítko D pro
pohyb v menu nahoru
Stiskněte tlačítko E pro
pohyb v menu dolů

Zelená
LED dioda
bliká

Tlačítko Mode

Poznámka: Jestliže je v přístroji CF7000 zjištěna porucha, budete po stisku tlačítka Mode
automaticky přesměrování do menu diagnostiky (testování) přístroje. Příslušným testem
budete schopni chybu identifikovat a případně ji odstranit. Po odstranění závady se
automaticky dostanete do běžných položek menu.

©
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Ikona zprávy:
Ikona oznamující příchozí zprávu:- Pokud čeká zpráva na přečtení, bude na
displeji zobrazena ikona poštovní obálky.
Tato zpráva bude zobrazena, pokud přístroj uzná za vhodné vás informovat o
možnostech výhodnějšího nastavení, např. výhodnější kombinaci zásobníků na mince,
výhodnější konfiguraci kombinace vrácených mincí, atd.
Čtení zprávy: Vstupte do menu (displej bude zobrazovat heslo „Messages (Zprávy)“) a
postupujte podle pokynů na displeji.
Zprávy budou zobrazeny podle pořadí od nejnovější po nejstarší.
CF7000 dokáže v paměti uchovat až 4 zprávy, které můžete po přečtení vymazat v menu
„Delete messages (Vymazat zprávy)“.

©
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Struktura menu
Struktura menu mincovního automatu je dvouúrovňová. Tvořena je hlavní složkou menu (viz
níže) a několika podsložkami.
Volby Servisního menu:
Menu umožňuje přístup k položkám nastavení běžně používaných funkcí přístroje. Pro přístup
stiskněte jednou tlačítko Mode. Struktura menu je zobrazena níže.

Příklad:- Jak nastavit jazyk
1. Stiskněte jednou tlačítko Mode
2. Stiskněte tlačítko E pro vstup do „Menu“
3. Vložte vstupní kód, stiskněte „A,B,C“
4. Stiskněte a přidržte tlačítko „D“ pro pohyb v menu nahoru dokud se
nezobrazí volba „Language (Jazyk)“
5. Stiskněte „Select (Vyber)“ a potom „Edit (Edituj)““
6. Použijte tlačítek „D“ a „E“ pro listování jednotlivými jazyky, zvolte
požadovaný jazyk a stiskněte „OK“
7. Stiskněte „Zpět – Back“ a znovu „Zpět – Back“ pro uložení vašeho
nastavení a opuštění menu.
Language
Coin config
Jazyk
Konfigurace mincí
Test
Machine options Volby přístroje
Test
Error log
Change mgmt
Chybové hlášky
Volby výdeje
General
Float options
Obecné
Volby naplnění
Banknote config Konfigurace bankovek Prices
Ceny
Cashless config Bezhotovostní konfigurace Messages
Zprávy
Audit config
Konfigurace auditu

©
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Volby Konfiguračního menu:
Konfigurační menu umožňuje přístup k základním položkám konfigurace přístroje CF7000.

©
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ŘÍZENÍ VÝDEJE MINCÍ
Úvod
CF7000 má mnoho nových funkcí, díky kterým by se dal namísto pouhým mincovním
automatem nazývat rovnou mincovním manažerem. Spolu s vysokou kapacitou kazety s pěti
zásobníky umožňují jeho nové funkce efektivněji řídit jednotlivé operace a optimalizovat
nastavení hranice naplnění zásobníků a kombinaci vydávaných mincí. Díky těmto novým
funkcím je zvýšena efektivita prodeje, jelikož je minimalizována doba potřebná pro jeho
realizaci.

Float to level (Hranice naplnění podle počtu mincí)
Co je to Float to level (Hranice naplnění podle počtu mincí)
Každá z pěti kazet může být naplněna po určitou úroveň, po jejimž překročení jsou mince
směrovány do skříňky na mince (trezoru). To je běžně používaný systém. Pro nastavení
hranice úrovně naplnění musíte zvolit maximální počet mincí daného druhu, který chcete
v zásobníku skladovat. Takto zvolená hranice je nastavena pro všechny zásobníky s danou
hodnotou mincí. Například jestliže hranice byla nastavena na 30 ks a mince jedné hodnoty
jsou ukládány do tří zásobníků, bude v každém zásobníku 10 mincí.

Float to value (Hranice naplnění podle hodnoty mincí)
Co je to Float to value (Hranice naplnění podle hodnoty mincí)
Tato funkce zjednodušuje nastavení a kontrolu nad mincemi. Uvažujme příklad, kdy je
hranice nastavena na €32,25. Automat na mince automaticky spočítá a dynamicky upraví
poměr jednotlivých mincí v zásobnících a také nastaví nejvhodnější kombinaci vydávaných
mincí.
Jak to funguje? CF7000 automaticky určí hranici úrovně naplnění jednotlivých zásobníků na
základě jejich využívání (naplňování, vydávání mincí). Vždy se pokouší udržet minimálně 7
ks mincí v každém zásobníku, aby se vyhnul režimu přesné platby. Nechává zásobníky vždy
naplněné tak, aby celková hodnota mincí v nich obsažená dosáhla zákazníkem nastaveného
limitu (tj. €32,25) .

Bude to fungovat okamžitě? Ano, ačkoliv počáteční kombinace počtu mincí nemusí být
optimální (Automat potřebuje získat údaje o využívání jednotlivých zásobníků).

©
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Jak to nastavit? (viz kapitola Hranice naplnění zásobníků).

Auto – float (Automatické nastavení hranice naplnění)
Co je to auto-float (Automatické nastevení hranice naplnění)?
Pokud zákazníkovi nejde o minimalizaci počtu ukládaných mincí v mincovním automatu a
nechce se zatěžovat nastavováním a výpočty optimální úrovně naplnění zásobníků, zvolí tuto
funkci. Tato funkce zajišťuje, že režim přesné platby bude spuštěn jen velmi zřídka a vždy
bude k dispozici dostatek drobných pro přesný výdej.
Jak to funguje? Funkce automatického nastavení hranice naplnění využívá
pravděpodobnostních výpočtů a monitorování cen k minimalizaci případů, kdy se rozsvítí
kontrolka vyžadující přesnou platbu.
• Funkce počítá s posledními 64 vhozenými mincemi.
• Hranice naplnění je vypočtena z poměru mincí vhozených k mincím vydaným.
Bude to fungovat okamžitě? Ano, ačkoliv nějaký čas bude vyžadovat sběr informací o
využití jednotlivých zásobníků. Během této doby budou všechny zásobníky naplněny po
jejich maximální kapacitu, aby bylo zaručeno, že bude vždy dostatek mincí pro výdej.
• Zákazník nepozná žádný rozdíl.
• Funkce automatického nastavení hranice naplnění si sama vyžádá počet mincí,
kterými mají být zásobníky naplněny. Pokud je již dosaženo úrovně naplnění, kterou
sama určí, další mince odmítne. Tím je zajištěno, že nedojde k přeplnění zásobníku.
• Pokud je v zásobníku více mincí, než funkce automatické hranice naplnění určila,
budou ze zásobníku mince uvolněny, dokud se určené úrovně nedosáhne.
• Není signalizována aktuální určená hranice úrovně naplnění zásobníků.
• Hranice naplnění zásobníků se stále mění v závislosti na počtu vhozených a vydaných
mincí.
• Funkce automatické hranice naplnění také řídí uvolňování mincí do skříňky na mince
(trezoru) – mince do trezoru nepouští, pokud by tím hrozilo, že se spustí režim přesné
platby.
• Funkce Float Up (Zvýšení hranice naplnění) a Float down (Snížení hranice naplnění)
v režimu Automatické hranice naplnění (Auto Float) nefungují.
Jak nastavit funkci automatické hranice naplnění? (viz kapitola Hranice naplnění
zásobníků)

Snapshot float (Snímek hranice naplnění)
Co je Snapshot Float (Snímek hranice naplnění)?
Po spuštění této funkce je proveden „snímek“ aktuálního naplnění kazety se zásobníky. Tento
snímek, vypovídající o aktuálním stavu naplnění, je použit pro nastavení hranice naplnění.
Jak to funguje? Tato funkce umožňuje uživateli naplnit zásobníky podle jeho libosti a poté
udělat „snímek“ naplnění. Tím je potom nastavena hranice pro naplnění zásobníků.
Bude to fungovat okamžitě? Ano. Funkce je však dostupná pouze pokud je přístroj nastaven
do režimu Hranice naplnění podle počtu mincí (Float to level) nebo Hranice naplnění podle
hodnoty mincí (Float to value).
©
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Payout mix (Konfigurace výdeje)
Tato funkce umožňuje konfigurovat kombinaci mincí, které jsou vráceny zákazníkovi po
prodeji zboží. Nastavit lze jednu ze tří variant:
• Velké mince (Large coins)
• Malé mince (Small coins)
• Mincovní automat (Change machine)
Velké mince (Large coins)
Toto je nejvýhodnější nastavení z pohledu zákazníka, který obdrží nejnižší možný počet
vrácených mincí. Tato funkce je shodná s funkcí „weighted best change (nejvýhodnější
výdej)“, která byla použita v mincovním automatu CF690, ačkoli zde je nastavena prahová
úroveň na 15. Pokud klesne počet mincí v zásobníku pod prahovou úroveň, bude preferován
výdej mince jiné (nižší) hodnoty.
Malé mince (Small coins)
Toto je nová funkce a nejvhodnější volba pro provozovatele automatu. Je vytvořena tak, aby
mince dvou nejnižšího hodnot byly udrženy mimo box na mince (trezor). Toho je dosaženo
tím, že jsou preferenčně vydávány mince nejnižších hodnot i když jsou zásobníky s mincemi
vyšších hodnot naplněny téměř na maximální úroveň. Spouštěcí úroveň je nastavena na 88%
maximálního naplnění. Rozhodovací proces týkající se volby, která mince bude vydána, se
skládá ze tří kroků:
1) Vydávat mince nejnižší hodnoty, pokud jsou v zásobníku nad prahovou úrovní.
2) Vydávat mince druhé nejnižší hodnoty, pokud jsou v zásobníku nad prahovou úrovní.
3) Doplatit zbývající kredit podle algoritmu „nejmenšího počtu mincí“, jak bylo popsáno
výše.
Pozn.:
1. Prahová úroveň je nastavena matematickou rovnicí. Prahová úroveň = maximální
úroveň naplnění – (max. úroveň naplnění / (2/3))
2. Hodnota maximální úrovně naplnění je různá v závislosti na nastavení úrovně
naplnění zásobníku. Pokud je nastavena úroveň maximální (MAX CAPACITY), potom je
maximální úroveň naplnění rovna maximální kapacitě zásobníku pro daný druh mince. Pokud
je nastavena úroveň naplnění po hranici (Fill to float), potom bude maximální úroveň
naplnění rovna hranici naplnění zásobníku.
Mincovní automat (Change machine)
Jedná se o novou funkci. Automat vydává vždy po jedné minci z každé hodnoty – tím zvyšuje
pravděpodobnost doplnění jednotlivých zásobníků. Kombinace vydávaných mincí je tvořena
tak, že nejprve je vydána mince nejnižší hodnoty, potom mince hodnoty následující vyšší až
po nejvyšší možnou použitelnou hodnotu pro výdej. Zbytek kreditu je vyplacen v kombinaci
minimálního množství mincí podle výše popsaného algoritmu. Rozhodovací proces týkající se
volby, která mince bude vydána, se skládá ze dvou kroků:
1) Výdej jedné mince z každého zásobníku (počínaje nejnižší hodnotou) až do úrovně,
kdy nebude překročena výše kreditu.
2) Výplata zbývajícího kreditu podle algoritmu „nejmenšího počtu mincí“ (viz výše).

©
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Pozn.:
1.
Všechny tři algoritmy samy vypočítají, které mince mají být vyplaceny. Ty jsou poté
uvolněny ze zásobníků (postupně od E až po A).
2.
Zásobníky s mincemi o stejné hodnotě jsou brány jako jeden dlouhý zásobník
s vlastním propočtem a vlastní hranicí naplnění.
3.
V případě zásobníků s mincemi o stejné hodnotě bude vyprázdněn první ten, který je
označen „vyšším“ písmenem (tzn. nejprve E a potom D).

Low change (Nízký stav mincí)
Pokud poklesne počet mincí o třech nejnižších hodnotách pod 5, displej ovládacího panelu
CF7000 bude signalizovat nízký stav mincí v určitém zásobníku (Low change).

Optimise change (Přizpůsobení výdeje)
Tato funkce kontroluje zda-li se mincovní automat pokouší správně vyhodnotit příkazy
prodejního automatu týkající se výdeje mincí a převádět získanou hodnotu pro výdej na
nejvhodnější kombinaci vydávaných mincí.
Zapnuto (On) = Příkazy 2. úrovně prodejního automatu, které požadují určité množství
určitých hodnot mincí, se budou shromažďovat a výsledná optimální kombinace vydaných
mincí se bude řídit nastavením automatu na mince. Toto je v rozporu s MDB protokolem,
avšak v případě prodejních automatů, které nepodporují příkazy 3. úrovně, se zvýší
efektivnost výdeje. Příkazy týkající se výplaty jedné mince jednoho druhu budou
respektovány přímo.
Vypnuto (Off) = Automat na mince bude vydávat mince podle požadavků prodejního
automatu.
Pozn.: Tovární nastavení přístroje je „Vypnuto (Off)“.

Cassette wizard (Průvodce kazetou)
Průvodce kazetou je funkce, která neustále sleduje stav a pohyb mincí v kazetě a pokud je to
potřeba doporučí změnu nastavení kazety.
Rozhodovací proces závisí na těchto faktorech:
Přesná platba: Čas, kdy byl automat v režimu přesné platby déle než 15 minut za posledních
28 dní.
Hodnocení zásobníků: Nepoužívané nebo zdvojené zásobníky.
Hodnocení mincí: Úplné vyprázdnění zásobníku na mince jedné hodnoty, nebo počet mincí
jedné hodnoty menší než 5 za více než 48 hodin v posledních 7mi dnech, nebo počet mincí
jedné hodnoty uložených do skříňky na mince (trezoru) vyšší než 2% všech vhozených mincí.
Vytvoření návrhu změny konfigurace kazety sleduje tyto kroky:
Sestav návrh kapacity kazet
Nejprve použij jeden zásobník – potom duplikuj zásobníky
Porovnej navrženou kapacitu s předdefinovanými kazetami
Pokud jsi nalezl shodu – získej označení kazety nebo
Navrhni vlastní konfiguraci kazety
Splňuje navržená kombinace zásobníků parametry kazety?
Vytvoř krátkou textovou zprávu
Odešli krátkou textovou zprávu do systému textových zpráv.
©
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Critical Business Statistic – CBS (Rozhodující obchodní
statistika)
Sleduje provoz přístroje během určité doby a poskytuje statistiku a prodejní odhady za rok.
Období provozu:
Založeno na datech z posledních 28 dnech provozu:
• Obrat v režimu přesné platby.
• Počet uskutečněných prodejů v režimu přesné platby.
• Obrat s výdejem mincí.
• Počet uskutečněných prodejů s výdejem mincí.
• Čas strávený v režimu přesné platby.
• Čas, kdy přístroj nefungoval.
Detaily reportu CBS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

©

Průměrná cena
Počet neuskutečněných prodejů vlivem režimu přesné platby.
Délka období nefunkčnosti přístroje.
Obrat v režimu přesné platby.
Obrat s výdejem mincí.
Délka období v režimu přesné platby.
Délka období v režimu s výdejem mincí.
Počet uskutečněných prodejů v režimu přesné platby.
Počet uskutečněných prodejů s výdejem mincí.
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MOŽNOSTI NASTAVENÍ
Cassette (Kazeta)
Změna nastavení konfigurace kazety
Vyjměte kazetu a stiskněte jednou žluté tlačítko Mode. Na displeji bude zobrazena následující
informace:

Stiskněte D (Cassette) a vložte dvoumístný kód stiskem příslušných písmenek (A – E).

Na obrazovce se zobrazí nastavení konfigurace zásobníků pro vámi zvolené nastavení kazety.
Pokud souhlasíte, stiskněte tlačítko Mode (Accept (Souhlasím)).

Umístěte kazetu zpět do přístroje. Zásobníky budou nastaveny podle vašeho požadavku.
CF7000 dokáže v paměti uchovat nastavení pro 6 různých konfigurací kazet včetně jedné
továrně přednastavené konfigurace. Pokud poprvé provádíte změnu v nastavení konfigurace
kazety, provést její kalibraci. Pokud jednou tuto konfigurace kazety nakalibrujete bude
uložena do paměti. Takto můžete uložit do paměti další 4 konfigurace kazety. Potom můžete
libovolně měnit mezi 6ti nastaveními kazet bez nutnosti re-kalibrace.
Pokud se zobrazí na displeji zpráva „Cassette calibration required – Požadována kalibrace
kazety“ stiskněte žluté tlačítko Mode.
Budete vyzváni ke kontrole kazety „check cassette xx is empty – zkontroluj, že kazeta xx je
prázdná“. Pro potvrzení stiskněte žluté tlačítko Mode (Calibrate (Kalibruj)) – jednotka
provede kalibraci. Po dokončení stiskněte žluté tlačítko Mode (Ok).
Displej zobrazí informaci, že stav mincí v zásobnících je nízký (Low) a informuje vás o tom,
které zásobníky je potřeba doplnit, aby bylo možné vypnout režim přesné platby.
Model kazety je jasně vyznačen na její přední straně.
Typy kazet pro jednotlivé země jsou uvedeny v příloze A.
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Přizpůsobení kazety
Výhodou CF7000 je, že operátor si může sám nastavit konfiguraci jednotlivých zásobníků
v kazetě. CF7000 má v paměti předdefinovaná pravidla povolených pozic pro každou Euro
minci. Proto se na displeji ovládacího panelu v případě volby nedovolené pozice
zásobníku/mince zobrazí chybová hláška.
Pro vytvoření vlastní konfigurace kazety použijte příslušnou tabulku povolených pozic mincí
kazet v Příloze A.
Vyjměte kazetu a stiskněte jednou žluté tlačítko Mode. Na displeji bude zobrazena následující
informace:

Stiskněte D (Cassette) a místo vepsání kódu vhoďte jednu z mincí, kterou chcete v kazetě
ukládat, do rozlišovací jednotky (diskriminátoru).

Nyní stiskněte příslušné tlačítko pro vámi zvolenou pozici vhozené mince (podle označení
zásobníků). Na displeji se zvolené písmeno zásobníku změní na hodnotu vhozené mince.

Po ukončení nastavení kazety bude zapotřebí kazetu nakalibrovat. Postupujte podle stejného
návodu, jako v případě změny nastavení konfigurace kazety (viz výše).

©
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Kalibrace kazety
Kalibraci kazety je nezbytně nutné provést vždy, když vytváříte novou konfiguraci zásobníků
nebo v případě, že došlo k podstatnému kolísání teploty okolního prostředí automatu na
mince. Kalibrace zaručuje, že akustický modul správně rozpozná daný zásobník a jeho
nastavení.
Jak provedu kalibraci kazety? Jestliže displej zobrazuje zprávu, že kazeta je
nenakalibrovaná (un-calibrated cassette), nebo pokud chcete novou kalibrací zlepšit výkon
systému senzorů pro monitorování úrovně mincí v kazetě, postupujte podle následujícího
návodu.

Vyjměte kazetu a ujistěte se, že v ní nejsou žádné mince.

Stiskněte „Menu“ a poté „Setup (Nastavení)“ a „A, B, C“.
Pohybem v menu nalezněte položku „General (Obecné)“ a stiskněte „Select (Zvolit)“

Pohybem v menu zvolte položku „Calibrate tubes (Kalibrovat zásobníky)“ a stiskněte
„Select (Zvolit)“.
Systém vás upozorní, abyste zkontrolovali, že je vložena správná kazeta. Vložte kazetu a
stiskněte „Calibrate (Kalibrovat)“, v opačném případě stiskněte „Back (Zpět)“ a navolte
správný kód kazety.
Automat zkontroluje každý zásobník dvakrát, takže se ozve celkem 10 cvaknutí. Po
dokončení se na displeji objeví zpráva o úspěšném provedení kalibrace. Stiskněte OK.

Stiskněte opakovaně „Back (Zpět)“ pro návrat. Na displeji se zobrazí informace „OK“.

©

MEI, 2005

Strana 31

Rev.: G2

CashFlow© 7000 Series – Technická příručka

Hranice naplnění zásobníků
Nastavení stylu hranice naplnění zásobníků
Stiskněte „Menu“ a poté „Setup (Nastavení)“ a „A, B, C“.
Pohybem v menu zvolte položku „Float options (Volby hranice naplnění zásobníků)“ a
stiskněte „Select (Zvolit)“.

Stiskněte „Select (Zvolit)“ a poté „Edit (Editovat)“.
Pohybem v menu zvolte požadované nastavení.

Stiskněte „OK“ a poté třikrát „Back (Zpět)“.
Nastavení hranice naplnění
Proces nastavení hranice naplnění zásobníků se skládá ze dvou kroků
•
•

Uvolnění přebytečných mincí
Doplnění chybějících mincí

Pokud není potřeba uvolnit mince první krok se přeskočí a pokračuje se druhým krokem.
Stiskněte „Menu“ a poté „Float (Hranice naplnění)“.

Displej signalizuje, že začne proces nastavení hranice naplnění. Buď počkejte dvě sekundy,
nebo stiskněte „Next (Dále)“.
Pokud byl nastaven styl hranice naplnění zásobníků na „Auto float (Automatická hranice)“
může displej po stisku „Float (Hranice naplnění)“ zobrazit následující zprávu („Nemám
dostatek dat pro nastavení automatické hranice naplnění v zásobnících ABCDE“).
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V tomto případě systém potřebuje získat údaje o využívání jednotlivých zásobníků během
provozu automatu. Proto je potřeba naplnit všechny zásobníky po jejich maximální kapacitu,
aby byl zajištěn dostatek mincí pro výdej.
Mincovní automat nyní uvolní všechny přebytečné mince, tedy všechny mince, které jsou
v zásobnících nad úrovní nastavené hranice naplnění.

Výdej mincí může být pozastaven stiskem „Pause( Pauza)“ nebo stiskem storno páčky.
Po vydání všech přebytečných mincí, přejde automat k dalšímu kroku a požádá vás o doplnění
chybějících mincí, aby dosáhl nastavené hranice naplnění.
„Vložte následující počet mincí
dané hodnoty.“

Vhoďte do rozlišovací jednotky (diskriminátoru) požadovaný počet mincí. Na displeji bude
klesat počet požadovaných mincí podle počtu vámi vhozených mincí. Po vhození
dostatečného množství mincí již nebudete vyzývání k dalšímu vhazování a všechny další
mince budou propadávat.
Po vhození požadovaného počtu všech mincí se na displeji zobrazí zpráva, že byla dosažena
nastavená hranice naplnění zásobníků.

Je možné přeskočit jednotlivé kroky a nedoplňovat přesně požadovaný počet mincí pomocí
tlačítka „Skip (Přeskoč)“. V takovém případě však bude zobrazena zpráva, že nastavené
hranice naplnění zásobníků nebylo dosaženo.
Použití funkce „snímek hranice naplnění“
Stiskněte „Menu“ a poté „Float (Hranice naplnění)“ a poté „Snapshot (Snímek)“.

Pokud je nastaven styl hranice naplnění podle počtu mincí (Float to level), zobrazí se na
displeji aktuální počet mincí v jednotlivých zásobnících.
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Jestliže chcete upravit hodnotu úrovně naplnění v zásobníku, stiskněte „Adj (Upravit)“.
Pohybem v menu zvolte požadovaný zásobník a zvolte „Edit (Editovat)“.
Pro úpravu hodnoty použijte tlačítka pro pohyb „nahoru/dolů“ a stiskněte „OK“.
Po nastavení všech zásobníků stiskněte „Done (Hotovo)“.
Jestliže souhlasíte se zobrazenými hodnotami nastavení hranice naplnění stiskněte „Accept
(Souhlasím)“.
Pokud je nastaven styl hranice naplnění podle hodnoty mincí (Float to level), zobrazí se na
displeji celková aktuální hodnota všech mincí v kazetě.
Tato hodnota může být upravena stiskem tlačítka „Adj (Upravit)“ podle výše popsaného
postupu.
Po nastavení požadované hodnoty stiskněte tlačítko „Accept (Souhlasím)“.

Coins (Mince)
Režimy autorizace vhozených mincí
Automat disponuje dvěma režimy pro autorizaci vhozených mincí:
• High acceptance (Vysoká úroveň autorizace) – Provoz přizpůsoben tak, že většina
mincí je autorizována.
• High security (Vysoká úroveň zabezpečení) – Provoz přizpůsoben pro odmítnutí
většiny neplatných mincí. Nastavení tohoto režimu může vyústit ve zvýšení úrovně
odmítnutí platných mincí.
Nastavení režimu autorizace vhozených mincí
Stiskněte „Menu“, potom „Setup (Nastavení)“
a „A,B,C“. Pohybem v menu zvolte položku
„Coin config (Konfigurace mincí)“ a stiskněte
„Select (Vyber)“.
Pohybem v menu zvolte položku „Security
(Bezpečnost)“ a stiskněte „Select (Vyber)“.
Stiskněte „Edit (Edituj)“
Pohybem v menu vyberte požadované
nastavení a stiskněte „OK“.
Opakovaně stiskněte „Back (Zpět)“ pro
opuštění menu.
Mincovní automat nyní bude pracovat ve zvoleném režimu.
Zakázání a povolení mincí
Mincovní automat nabízí dvě možnosti, jak nastavit povolené a zakázané mince. První
z těchto možností může být použita pouze pokud u sebe máte mince, které chcete
povolit/zakázat. Druhá možnost využívá Konfigurační menu a nevyžaduje, abyste u sebe měli
mince.
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Se vzorkem mince
Stiskněte „Menu“.
Stiskněte „Coinset (Nastavení mince)“.
Stiskněte „Acc/Rej (Povolit/Zakázat).
Vhoďte do rozlišovací jednotky (diskriminátoru)
minci, kterou chcete povolit/zakázat.
pro zakázání mince stiskněte storno páčku
pro povolení mince stiskněte „Finish
(Ukonči)“
Stiskněte „Finish (Ukonči).

Bez vzorku mince
Stiskněte „Menu“, potom „Setup
(Nastavení)“ a „A,B,C“. Pohybem v menu
zvolte položku „Coin config (Konfigurace
mincí)“ a stiskněte „Select (Vyber)“.
Pohybem v menu zvolte položku „Coin setup
(Nastavení mince)“ a stiskněte „Select
(Vyber)“.
Pohybem v menu zvolte požadovanou
hodnotu mince a stiskněte „Select (Vyber)“.
Pohybem v menu zvolte položku „Coin
acceptance (Autorizace mince)“ a stiskněte
„Edit (Edituj)“.
Pohybem
v menu
zvolte
položku
„Enabled/Disabled (Povolená/Zakázaná)“ a
stiskněte „OK“. Stiskněte opakovaně „Back
(Zpět)“ pro opuštění menu.

Žetony
CF7000 umožňuje předprogramovat až 32 různých druhů žetonů. Z toho až šest může být
kdykoli aktivních. Čtyři z nich mohou být továrně předprogramované žetony a dva z nich
žetony, které automat „naučíte“ rozpoznávat (vhozením vzorků).
Předprogramovaný žeton má továrně optimalizovaná validační data, avšak zákazník musí
nastavit jeho typ.
Všechny předprogramované žetony jsou implicitně nastaveny jako zakázané.
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Typy žetonů
Value token (Žeton s hodnotou)
Žetonu je přidělena hodnota, avšak není ukládán v zásobnících a přebytečný kredit není
vracen zpět. (Tento typ není podporován MDB protokolem. Proto při používání tohoto typu
žetonů v systémech MDB je žeton, který je nadefinován („naučen“) uživatelem a je mu
přiřazena určitá hodnota, hlášen systému MDB VMC jako mince, ačkoliv bude zobrazen
v reportech jako žeton).
Vend token (Prodejní žeton)
Volba umožňuje prodej určité řady produktů (produktů s cenou odpovídající nastavené
hodnotě žetonu), nebo volný prodej všech produktů (jestliže je nastavena hodnota žetonu na
nulu).
Reject token (Propadávací žeton)
Žeton bude započítán, ale nebude pohlcen automatem, tzn. automatem propadne. Toto
nastavení je užitečné v případě, že je žeton používán např. pro otevření automatu (např.
pouliční automat na noviny).
Slug (Neplatný žeton)
Žeton nebude mít žádnou hodnotu a může být odmítnut nebo přijat do boxu na mince
(trezoru), tzn. „spolknut“.
Nastavení předprogramovaných žetonů
Stiskněte „Menu“.
Zvolte položku „Coinset (Nastavení mince)“.
Zvolte „Acc/Rej (Přijmout/Odmítnout)“
Vhoďte žeton, který chcete povolit do rozlišovací
jednotky (diskriminátoru).
Mincovní automat může mít aktivovány až 4
předprogramované žetony. Přiřaďte vhozenému
žetonu jeden ze slotů. Automaticky dojde
k přepsání (nahrazení) původního žetonu ve slotu
novým žetonem.
Můžete také změnit název, který bude pro nový
žeton použit (volitelně). V opačném případě
jednoduše stiskněte „OK“.
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Zvolte požadovaný typ žetonu:
Value token (Žeton s hodnotou), Vend token (Prodejní žeton),
Reject token (Propadávací žeton), Slug (Nepovolený žeton).
Žeton bude automaticky nastaven jako povolený. Pokud chcete
použití tohoto žetonu zakázat, stiskněte po vyzvání storno páčku.

Nastavení vlastních žetonů
Tato funkce umožňuje uživateli naprogramovat dva vlastní žetony
k předprogramovaným žetonům. K tomuto účelu jsou rezervovány sloty 31 a 32.

navíc

Stiskněte „Menu“ a poté „Setup (Nastavení)“ a „A, B,
C“. Pohybem v menu zvolte položku „Coin config
(Konfigurace mince)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
Pohybem v menu vyberte položku „Token
(Naučení žetonu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“

teach

Pohybem v menu zvolte požadovaný slot (T31 nebo T32)
a stiskněte „OK“.
Zvolte požadovaný typ žetonu:
Value token (Žeton s hodnotou), Vend token (Prodejní žeton), Reject
token (Propadávací žeton), Slug (Nepovolený žeton).
Nyní můžete upravit název, který bude po nastavení pro tento žeton
použit. Automaticky se bude nazývat „T“ + číslo slotu, např. T31. Ke
změně názvu použijte šipky a poté stiskněte „OK“.
Nyní budete požádání o vhození 32 vzorků žetonu.
Ačkoli není bezpodmínečně nutné, abyste vhodili
všech 32 žetonů, je mnohem lepší vhodit žetonů co
nejvíce. Neměli byste přitom vhazovat stále jeden a
tentýž žeton; použijte soubor žetonů stejného typu.

Po vhození všech 32 žetonů se zobrazí tato zpráva – stiskněte „Finish
(Konec)“.
Poté se zobrazí původní menu a můžete začít s „učením“ dalšího žetonu. Pokud již nechcete
mincovní automat „naučit“ další žeton stiskněte opakovaně „Back (Zpět)“ pro opuštění menu.
Odstranění žetonu
Tato funkce umožňuje uživateli smazat jeden z žetonů, které předtím mincovní automat
„naučil“ (slot T31 a T32). Nelze mazat předprogramované žetony.
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Stiskněte „Menu“ a poté „Setup (Nastavení)“ a „A, B,
C“. Pohybem v menu zvolte položku „Coin config
(Konfigurace mince)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
Pohybem v menu vyberte položku „Token
(Naučení žetonu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“

teach

Pohybem v menu zvolte požadovaný slot (T31 nebo T32)
a stiskněte „OK“.
Vyberte typ žetonu – „Delete (Smazat)“
Bude zobrazena zpráva požadující potvrzení akce. Pro vymazání žetonu
stiskněte „Accept (Potvrdit)“

Po smazání požadovaného žetonu budou smazána také všechna jeho nastavení (typ žetonu,
popis žetonu a také autorizační informace, které byly získány při jeho nastavování).
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Prices (Ceny)
Uložení cen:
CF7000 má v režimu Executive dvě volby pro kontrolu cen: „Prices held in machine (Ceny
uloženy v prodejním automatu)“ a „Prices Held in Changer (Ceny uloženy v mincovním
automatu“. Implicitní nastavení je „Prices Held in Machine“.
Prices Held in Machine (Ceny uloženy v prodejním automatu)
Ceny jsou nastaveny v prodejním automatu, tak aby každá cena příslušela jednotlivému číslu
volby nákupu. Mincovní automat potom dostává informaci pouze o ceně produktu, ale nemá
informaci o tom, který produkt byl prodán. Tzn. neví jestli byl prodán produkt č. 2 nebo
produkt č. 6, má informaci pouze o tom, že byl proveden prodej za €0,20.
• Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“ a „A, B, C“
• Pohybem v menu zvolte položku „Machine options (Volby
automatu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Exec options (Volby
Executive režimu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Prices held in (Ceny
uloženy v)“ a stiskněte „Edit (Editovat)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Machine (Prodejní
automat)“ a stiskněte „OK“.

Prices Held in Changer (Ceny uloženy v mincovním automatu)
Výhodou tohoto nastavení je, že mincovní automat může podávat detailnější informace
v reportech (auditu), jelikož nebude řadit prodejní data podle ceny (tzn. více produktů
dohromady), ale podle jednotlivých produktů.
Ceny v prodejním automatu musí být nastaveny tak, aby cena (hodnota) každé prodejní
položky odpovídala jejímu číslu, tzn. položka č. 1 musí mít cenu (hodnotu) 1, položka č. 7
musí mít cenu (hodnotu) 7, atd.
V mincovním automatu potom musí být nastaveny odpovídající ceny, tzn. cena č. 1 nastavena
na €0,15, cena č. 7 nastavena na €0,45.
CF7000 může mít v paměti až 100 předvolených cen.
• Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“ a „A, B,
C“
• Pohybem v menu zvolte položku „Machine options (Volby
automatu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Exec options (Volby
Executive režimu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Prices held in (Ceny
uloženy v)“ a stiskněte „Edit (Editovat)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Changer (Mincovní
automat)“ a stiskněte „OK“.
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Setting prices (Nastavení cen)
Volba tohoto nastavení předpokládá, že mincovní automat je nastaven v režimu „Prices held
in changer (Ceny uloženy v mincovním automatu)“.
• Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“ a
„A, B, C“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Prices (Ceny)“
a stiskněte „Select (Vybrat)“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Cash prices
(Ceny v hotovosti)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Set a price
(Nastavit cenu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
• Zvolte požadované číslo prodejní položky a
stiskněte „Edit (Edituj)“.
• Pomocí šipek nastavte požadovanou cenu.
• Stiskněte „OK“.
Opakujte pro všechny požadované prodejní položky.
Pokud chcete nastavit jednu cenu pro všechny
prodejní položky, zvolte v menu místo položky „Set
a price (Nastavit cenu)“ raději položku „Set all
prices (Nastavit všechny ceny)“.
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Interface setup (Nastavení interface)
Decimal point position (DPP) (Pozice desetinné tečky)
Toto nastavení řídí pozici desetinné tečky při zobrazování hodnot na displeji ovládacího
panelu, nebo na jakémkoli jiném externě připojeném displeji.

NAPŘ. PRO HODNOTU 12345
Jestliže DPP = 0, hodnota bude zobrazena jako 12345
Jestliže DPP = 1, hodnota bude zobrazena jako 1234.5
Jestliže DPP = 2, hodnota bude zobrazena jako 123.45
Jestliže DPP = 3, hodnota bude zobrazena jako 12.345
Jestliže DPP = 4, hodnota bude zobrazena jako 1.2345
Poznámka: Změny v nastavení desetinné tečky ve volbách menu MDB budou aplikovány i
do nastavení Executive a BDV režimů.
Coin scaling factor (Nastavení faktoru hodnoty mince)
Bez použití nastavení nejnižší hodnoty mince bude nejvyšší možná prodejní cena pro prodejní
položku €2,54 (za předpokladu, že mince o hodnotě 1c je povolena pro příjem do mincovního
automatu).
Všechna čísla v mincovním automatu CF7000 budou násobena nastaveným faktorem.

Implicitně je faktor nastaven na „Auto“. Tato volba umožňuje automatické nastavení faktoru
podle právě vložené kazety.
Tzn.:
Pokud je vložena kazeta „AB“ faktor je nastaven na hodnotu 1.
Maximální cena může být nastavena na €2,54.
Mince o hodnotě 1c a 2c jsou povoleny.
Pokud je vložena kazeta „AA“ faktor je nastaven na hodnotu 5.
Maximální cena může být nastavena na €12,70.
Mince o hodnotě 1c a 2c jsou zakázány.
©
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MDB
Level 2, Level 3 (Úroveň 2, Úroveň 3)
Tato funkce umožňuje mincovnímu automatu spolupracovat se staršími automaty, které
pracují MDB úrovní 2. Implicitně je nastavena 3. úroveň. V případě, že prodejní automat hlásí
chybu nebo správně nespolupracuje s mincovním automatem při nastavení 3. úrovně, zvolte 2.
úroveň.
Level 2 (2. úroveň) – mincovní automat bude pracovat na 2. úrovni.
Level 3 (3. úroveň) – mincovní automat bude pracovat na 2. nebo 3. úrovni podle příkazů
prodejního automatu.
Optimise Change (level 2)
Toto je nová funkce. Ovlivňuje pouze příkazy 2. úrovně prodejního automatu týkající se
výdeje mincí. Většina nových automatů pracuje s příkazy 3. úrovně, takže nejsou ovlivněny.
Implicitně je tato funkce vypnuta (OFF). Zapněte ji pouze pokud máte problémy např.
s přesným výdejem u starších automatů.
ON – mincovní automat zpracuje výdejní příkaz (např. 6 x 10c) a poté vypočítá výhodnější
kombinaci podle svého nastavení (tzn. 1 x 50c a 1 x 10c).
OFF – Mincovní automat vydá mince přesně podle příkazu prodejního automatu.
Pozn.:Pokud je tato funkce zapnuta, budou ovlivněny také výsledky v reportu auditu
prodejního automatu, jelikož mincovní automat vydává jiné mince, než si prodejní automat
myslí.
Započítání mincí pro nastavení hranice naplnění
Při nastavování hranice naplnění jsou do mincovního automatu vhazovány mince. Ty mohou,
ale nemusí být hlášeny prodejnímu automatu. Tato funkce rozlišuje tyto dva režimy:
Hide (Skrýt) – všechny mince, které byly vhozeny pro nastavení hranice naplnění, nejsou
hlášeny prodejnímu automatu (a tedy ani započítány jako kredit).
Report (Hlásit) – Hlásit všechny mince, které byly vhozeny při nastavování hranice naplnění.
Implicitně je tato volba nastavena na Hide (Skrýt).
Počítání mincí
Některé automaty si samy počítají množství vhozených mincí a použijí data z mincovního
automatu jen v případě, že se liší o více než 2 mince. Nastavení tzv. přechodu z 0 na 4 v TRC
módu způsobí synchronizaci automatu na data z mincovního automatu.
TRC 0004 – podle TRC reportu, při nižším počtu než 4 mince započítána nula.
CF 1234 – podle CF560/690, počítá přesný počet mincí.
Země
Tato funkce identifikuje zemi jednoduše podle mezinárodní telefonní předvolby. Tato funkce
neovlivňuje nastavení měny. Souží pouze pro reporty, aby bylo vidět, ve které zemi je
mincovní automat používán (např. 0001 = USA)
Některé automaty používají kód měny (např. 1978 = EURO).
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EXEC
Price holding (Uložení cen)
Tato funkce určuje, kde budou uloženy ceny.
(Viz. kapitola Ceny, str. 39).
Max Credit (Maximální kredit)
V režimu „Single vend (Jeden prodej)“ je typické nastavení této funkce těsně nad maximální
hodnotou prodejní ceny (nebo povolení použití bankovek nebo směnky).
€0 - €655 – Interval nastavení pro maximální kredit.
Price Display (Zobrazení ceny)
Tato funkce umožňuje zákazníkovi zobrazení ceny po stisku příslušného tlačítka sortimentu
bez vhození peněz.
Yes – Zobrazí cenu po stisku tlačítka sortimentu.
No – Nezobrazí cenu.
Vend type (Typ prodeje)
Tato funkce rozhoduje o tom, co provede mincovní automat s přebytečným kreditem po
dokončení prodejního cyklu. Možná jsou dvě nastavení: Single Vend (Jeden prodej), Multi
Vend (Více prodejů).
Single vend (Jeden prodej) – Po vydání zboží následuje výdej přebytečného kreditu.
Multi vend (Více prodejů) – Při tomto nastavení je přebytečný kredit podržen v mincovním
automatu a zákazník si může vybrat, jestli chce provést další nákup zboží (jeden nebo více
v závislosti na kreditu) nebo si nechá vrátit přeplatek (stiskem storno tlačítka). Po stisku
storno tlačítka je zbývající kredit proplacen. Zbývající kredit je proplacen také po určité době
neaktivity zákazníka.
Overpay, Overpay Amount (Přeplatek)
Při nevyplacení zbývajícího kreditu po provedení nákupu jsou dvě možnosti nastavení, co
s přebytečným kreditem. Tato situace může nastat například v tomto případě:
Zákazník vhodil do automatu €2 a provedl nákup zboží v hodnotě €1.
V zásobnících je pouze 75c.
Zákazník tedy dostane 75c a tím přeplatil zboží o 25c.
S přebytečným kreditem může být naloženo dvěma způsoby:
Retained (Uložený) – Částka je ponechána v systému a může být použita pro další
prodej/dalšího zákazníka
Cleared (Vymazaný) – Kredit, který nemůže být proplacen je vynulován.
€0 - €655 – Množství peněz, které nebude vydáno zákazníkovi. €0 znamená, že zákazník

nikdy nepřeplatí. Za těchto podmínek bude v případě nedostatku mincí pro výdej rozsvícena
kontrolka přesné platby. Výsledné nastavení závisí na typu vložené kazety. Například
v případě, že je nejnižší hodnota zásobníku 10c, bude přeplatek max. 5c (v případě, že je
povoleno vhazovat do automatu mince hodnot 1c, 2c a 5c, které budou směrovány přímo do
boxu na mince (trezoru) a nebudou tedy dostupné pro výdej).
Vymazaný přebytečný kredit je vždy ukládán do paměti, jelikož v reportech by potom
neseděla hodnota prodaného zboží s hodnotou celkového počtu mincí v automatu.
V některých zemích může nastavení této funkce (uložení nebo vymazání přebytečného
kreditu) vyplývat z místní legislativy.
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Escrow return (Slepý výdej)
Tato funkce umožňuje zabránit lidem vhazovat do automatu mince malých hodnot a poté
pomocí stisku storno tlačítka si nechat vydat mince vyšších hodnot.
Yes – Storno tlačítko může být použito pro návrat vhozených mincí
No – Storno tlačítko je ignorováno.
Vend time limit (Časový limit prodeje)
Tato funkce nastavuje časový limit, který má prodejní automat k dokončení prodejního cyklu
(např. přípravě kávy) a ohlášení konce prodeje mincovnímu automatu.
0 – 255 (sekund) – Interval možného nastavení limitu prodejního času.
BDV
Award Discount (Získání slevy)
Zde se nastavuje množství kreditu, při kterém je dosaženo slevy.
€0 - €655,35 - Interval možného nastavení limitu pro získání slevy.
Trigger Discount (Dosažená sleva)
Zde se nastavuje hodnota slevy, která je získána po dosažení limitu pro získání slevy.
€0 - €655,35 - Interval možného nastavení slevy.
Max Change (Maximální výdej)
Maximální hodnota vydaných mincí po prodeji zboží.
€0 - €655,35 - Interval možného nastavení maximální hodnoty vydaných mincí.
Link Master ID (Identifikátor připojení řídící jednotky)
Zde se nastavuje číslo identifikátoru řídící jednotky (řídícího uzlu) v komunikační síti.
0 – 255 – Interval možného nastavení identifikátoru.
Exact Change Equation (Rovnice přesné platby)
Zde se definuje sada podmínek pro spuštění režimu přesné platby.
Operátor nastaví hodnotu (definováno BDV 001 spec), která definuje podmínky.
Pozn.: Tato funkce byla vytvořena v době, kdy mincovní automaty měly pouze 3 zásobníky.
U automatů se čtyřmi a pěti zásobníky odpovídají zásobníky BDV „A, B, C“ třem nejnižším
hodnotám zásobníků na mince (kromě zásobníků se stejnými hodnotami).
Např. u zásobníků: 5c 5c 10c 10c 25c „A“ odpovídá 5c, „B“ odpovídá 10c a „C“ odpovídá
25c.
BDV eqn (rovnice BDV)
Používá rovnici definovánu podle BDV rovnice. Zde jsou různá nastavení:
• Equation (Rovnice) – které zásobníky jsou kontrolovány (podle specifikace).
• Offset (Vyrovnání) – Úroveň mincí, kterou musí zásobníky udržet.
• Coin Inhibits (x14) (Zakázání mincí) – Jestli je mince zakázána, pokud jsou dosaženy
podmínky pro přesnou platbu.
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MEI eqn (rovnice MEI)
Jedná se o jednodušší rovnici (není potřeba nastavovat). Režim přesné platby bude spuštěn
v případě, že ve třech zásobnících o nejnižších hodnotách bude méně než 5 mincí. Podle
nastavení hodnoty přeplatku poté dojde k zakázání přijmu určitých druhů mincí.

Peripherals (Přídavná zařízení)
Card or Key System (Karetní nebo klíčový systém) (Pouze Exec a BDV)
Cashless Revaluation (Dobití bezhotovostního media)
Pokud chcete přidávat peníze na bezhotovostní klíč nebo kartu nastavte tuto položku na „Yes
(Ano)“
• Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“ a „A, B, C“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Cashless config
(Bezhotovostní konfigurace)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
• Stiskněte „Edit (Edituj)“
• Pohybem v menu zvolte položku „Yes (Ano)“ a poté stiskněte
„OK“.
Discounted Price (Rozdílná cena)
Pokud chcete nastavit jinou cenu zboží při použití bezhotovostního media poté nastavte
bezhotovostní cenu zboží v menu. Tato cena potom bude použita při placení bezhotovostním
mediem.
• Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“ a „A, B, C“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Prices (Ceny)“ a stiskněte
„Select (Vybrat)“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Cashless prices
(Bezhotovostní ceny)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Set a price (Nastavit cenu)“
nebo „Set all prices (Nastavit všechny ceny)“ a stiskněte
„Select (Vybrat)“.
• Použitím šipek nastavte cenu nebo všechny ceny.
• Stiskněte „OK“.

Bill validator (Autorizační jednotka pro bankovky)
Nejvyšší hodnota
Pro nastavení nejvyšší hodnoty přijímaných bankovek.
• Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“ a „A, B, C“.
• Pohybem v menu zvolte položku „Banknote config
(Konfigurace bankovek)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
• Stiskněte „Edit (Edituj)“.
• Použijte šipek pro volbu požadované hodnoty.
• Stiskněte „OK“.
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Audit (Audit - reporty)
CF7000 nabízí několik možností, jak získávat kontrolní údaje o provozu.
Audit types (Typy auditů)
• Visual (Vizuální) – Získání kontrolních informací o provozu přímo z LCD displeje
pomocí stisku dvou tlačítek. Data jsou zobrazena po delší dobu, aby byla možnost si je
zaznamenat.
• Printer (Tiskárna) – Používá komunikační protokol RS232 pro spojení mezi CF7000 a
tiskárnou, ne níž může být vytištěn report s údaji o provozu mincovního automatu.
• DEX – Zkratka pro anglický výraz Direct Exchange (Přímá výměna) – protokol
používány v USA v potravinářském průmyslu.
• DDCMP – Zkratka pro anglický výraz Data Transfer Standard (Standard pro přenos dat),
protokol podle EVA pro přenos kontrolních údajů o provozu a informací o nastavení mezi
prodejním příslušenstvím a obchodním počítačem.
Jak provést vizuální audit
Stiskněte „Mode“ a „Mode“.
Pozn.: Kazeta musí být vložena. Pokud je kazeta
vyjmuta, dojde k zaparkování klapek dávkovače.
Displej projde sekvencí obrazovek zobrazujících
kontrolní data o provozu. Každá z nich bude viditelná po
dobu asi 5 sekund.
Stisknutím tlačítka „Pause (Pauza)“ zablokujete
zobrazenou informaci, takže ji můžete opsat.
Displej zobrazí kontrolní informace o provozu pro každý
zásobník (od A po E).

Poté bude na displeji zobrazena řada informací týkající se ročního provozu automatu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
©

Sales losts in exact change (Počet neuskutečněných prodejů v době, kdy byl přístroj
v režimu přesné platby)
Percentage time in exact change (Procentuální vyjádření doby, kdy byl přístroj v režimu
přesné platby)
Value of sales in exact change (Obrat v režimu přímé platby)
Value of sales with change available (Obrat v režimu s výdejem mincí)
Number of sales in exact change (Počet obchodů v režimu přesné platby)
Number of sales with change available (Počet obchodů v režimu s výdejem mincí)
Average price with change available (Průměrná cena v režimu s výdejem mincí)
Time in exact change (Doba v režimu přesné platby)
Time with change available (Doba v režimu s výdejem mincí)
Time disabled by VMV (Doba nefunkčnosti)
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Jak provést audit za použití tiskárny
Ujistěte se, že je připojen kabel tiskárny (červený 15
žílový konektor typu D).
Připojte kompatibilní tiskárnu:
např. MEI DataPrint PN 141283001,

nebo tiskárnu, která splňuje následující parametry:
• Má kompatibilní přípojku (15 žilový konektor)
Pin
Funkce
1 0V
typu D.
2 Tx (výstup)
• Používá pin č. 1 pro uzemnění.
3 CTS (Vstup do mincovního automatu) • Přijímá data pomocí pinu č. 2 při baut = 1200, 1
4 Nepřipojen
start bit, 8 datových bitů, bit bez parity a 2 stop
5 Nepřipojen
bity polarity RS232 kromě TTL úrovně (tj. 0 V a 5
6 Nepřipojen
V)
7 Nepřipojen
• Posílá údaje o zaneprázdněnosti (BUSY –
8 Nepřipojen
neschopen tisku) použitím pinu č. 3 na úrovních
9 + zdroj (+24 V nominální)
RS232 (tj. –13V na 0 V, + 1V na +13 V).
10 Nepřipojen
• Je interně vybavena zdrojem napětí, nebo používá
11 Rx (vstup)
pin č. 9 (24 V) jako zdroj napětí.
12
13
14
15

Ident
Nepřipojen
+V12
Nepřipojen

Mincovní automat detekuje automaticky připojení tiskárny pokud je vyslán signál stavu
zaneprázdněnosti (BUSY – neschopen tisku) tiskárny. Tento signál je v případě použití
tiskárny MEI DataPrinter vyslán automaticky. V případě použití jiné tiskárny, musíte tiskárnu
po připojení na asi vypnout, nechat dvě sekundy vypnutou a poté zase zapnout.
Když je tiskárna detekována a mincovní automat na ní začne vysílat
data zobrazí se na displeji příslušná zpráva. Pokud se tato zpráva
nezobrazí, zkontrolujte správné připojení kabelů.

©
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Jak nastavit formát vytištěného lístku
Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení) a „A, B, C“
Pohybem v menu zvolte položku „Audit config
(Konfigurace auditu)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“
Pohybem v menu zvolte položku „Printer (Tiskárna)“ a
stiskněte „Select (Vybrat)“.
Volitelný titulek reportu

Zpětné lomítko je tiskárnou
MEI nahrazeno datumem a
časem.

Datum instalace může být
vloženo použitím
klávesnice/displeje.

Jazyk reportu odpovídá
jazyku displeje a může být
nastaven na:
• angličtina
• francouzština
• španělština
• němčina
• holandština
• italština
• portugalština
Typ výstupu může být
nastaven na:
• základní
• částečný
• bezplatný prodej
• bezhotovostní

©
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Datum - Čas
Automat
Číslo reportu
Celkový obrat
Počet uskutečněných prodejů
Obsah zásobníků
Přerušení dodávky proudu
Celková doba v provozu
Od nainstalování
Datum
Počet reportů od instalace
Hodnota prodaného zboží
Počet uskutečněných prodejů

Date - Time
Machine
Printout No.
Pay vends tot
No. of vends tot
Tube contents
Power interruptions
On-Time
Since installation
Date
Printout inst
Pay vends val
Number of vends
Interim money report
since printout No. 3

To cashbox
To tubes
Change
Manual fill
Manual dispensed
Pay vends val
Number of vends
Overpay
Tokens
Notes
Card vends report
Cash vends report
Prices altered

Částečný report od tisku reportu č. 3 Interims will be cleared

Do boxu na mince (trezoru)
Do zásobníků
Výdej
Manuální plnění
Manuálně vydáno
Hodnota prodaného zboží
Počet uskutečněných prodejů
Přeplaceno
Žetony
Bankovky
Report o prodejích za použití karty
Report o prodejích za použití hotovosti
Ceny upraveny
Částečné reporty budou vymazány

Jak provést audit za použití zařízení DEX
Ujistěte se, že k mincovnímu automatu je připojen
kabel DEX (1/4“ stereo jack).
Jestliže je připojen kabel tiskárny (červený 15 žílový
konektor typu D) je k němu možno připojit redukci pro
připojení DEX kabelu.
Mincovní automat pracuje v různých režimech auditu a
s různými protokoly. Ty jsou automaticky detekovány,
není potřeba v mincovním automatu nic nastavovat.
Mincovní automat bude pracovat jako řídící jednotka DEX a bude posílat data do příručního
zařízení. To může také naopak posílat konfigurační údaje do mincovního automatu.
V případě výměny dat mezi příručním zařízením a mincovním automatem
bude na displeji zobrazena příslušná zpráva.

Formát kontrolních dat splňuje EVA/NAMA Data
Transfer
Standard
(Standard
přenosu
dat
EVA/NAMA) Verze 6, který se používá v průmyslu
prodejních automatů. Více informací naleznete na
http://www.eva.be.

©
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ÚDRŽBA
Čištění
Bezpečnost
PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE, VYPNĚTE PRODEJNÍ AUTOMAT ZE SÍTĚ!
Nečistoty jsou jedním z hlavních zdrojů poruch a proto je čištění přístroje jednou
z nejdůležitějších částí údržby přístroje. Kromě samotného CF7000 je nutné pravidelně čistit
také skluzavky na mince, klapky dávkovače atd.
Co použít
Používejte pouze navlhčený hadřík, vatové tyčinky nebo jemný štěteček s pěnovým čističem
(např. Amberclens atp.).
NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA A ABRASIVNÍ PŘÍPRAVKY!
Čištění přijímacího modulu
Přijímací modul CF7000 se skládá z drah na mince, vstupního otvoru, vodících otvorů a dráhy
pro odmítnuté mince. Všechny tyto části mohou být vyčištěny najednou.
Dráha na mince
• Pro otevření přijímacího modulu jej uchopte za levou stranu a zatáhněte nahoru a
doprava.
• Pozor: Víko přijímacího modulu vám může přiskřípnout prsty, proto jej po celou dobu
čištění držte.
• Vyčistěte místa, která jsou uvedena na obrázku a vysušte je.
• Nepoškrábejte a neporušte přitom dráhy na mince, jelikož by hrozilo, že budou mince
špatně propadávat.

•

©

Po dokončení se ujistěte, že je víko správně zavřeno.
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Vstupní a vodící otvory
• Otevřete modul s ovládacím panelem uvolněním klipsu na levé straně a otevřete jej
pohybem doprava.
• Vyčistěte místa, která jsou uvedena na obrázku a vysušte je.
• Bude potřeba, abyste manuálně stiskli elektromagnet vstupní branky. Tím se dostanete
za ní. Pro vyčištění některých míst budete potřebovat vatové tyčinky.

•

Odstraňte kryt vodícího otvoru zásobníku E uvolněním klipsu a zatáhněte dopředu.
Vyčistěte obě strany krytu a odkrytou část modulu (viz obrázek).

•

Ujistěte se, že povrchy jsou čisté a suché a vraťte kryt zpět. Zkontrolujte správné
usazení a zajištění krytu.
Po vyčištění zkontrolujte správnou funkci všech branek.

•

Dráha pro odmítnuté mince
• Otevřete modul s ovládacím panelem uvolněním klipsu na levé straně a otevřete jej
pohybem doprava.
• Vyndejte z modulu skluzavku pro odmítnuté mince.
• Vyčistěte obě strany skluzavky a zadní stranu ovládacího panelu (viz obrázek).
Všechny části poté vysušte.

•

©

Po dokončení se ujistěte, že je skluzavka na svém správném místě.
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Klapky a otvory dávkovače
Pro vyčištění klapek a otvorů dávkovače:
• Vyjměte kazetu se zásobníky.
• Ponechejte dávkovač v CF7000 a vyčistěte opatrně klapky použitím jemného štětečku.

©

•

Opatrně pootočte klapky (viz obrázek) a vyčistěte otvory dávkovače.

•
•
•
•

Pokud je dávkovač nadměrné znečištěn, vyměňte jej.
Zapněte CF7000 a vyčkejte na dokončení spouštěcí sekvence.
Stiskněte dvakrát tlačítko Mode pro zaparkování klapek dávkovače.
Vložte kazetu se zásobníky zpět.

MEI, 2005
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Výměna rozlišovací jednotky (diskriminátoru)
Vypněte mincovní automat.
Stiskněte žlutý kolíček napravo od storno páčky.

Vysuňte přijímací modul.
Odpojte žílový kabel.
Vyjměte přijímací modul.

Opačným postupem nainstalujte nový přijímací modul.

Zapněte mincovní automat.
Displej zobrazí zprávu o tom, že byl vyměněn přijímací
modul. Stiskněte „Accept (Souhlasím)“.

Mincovní automat se nyní restartuje a měl by zobrazit standardní (OK nebo výstražnou)
zprávu.

Jestliže mincovní automat zobrazí zprávu, která signalizuje
nekompatibilitu vyměněného modulu, znamená to, že nově
nainstalovaný modul je jiného typu nebo verze, která není
podporována mincovním automatem CF7000. Vyjměte jej
proto a kontaktujte MEI pro další informace.

©
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Výměna desky s tištěnými spoji
Vyjměte starou desku s tištěnými spoji:
• Vyjměte kazetu se zásobníky.
• Vyjměte přijímací modul (vysuňte jej dopředu
a odpojte žílový kabel).
• Uvolněte šedé kryty desky.
• Odpojte všechny kabely.
• Odmontujte a odstraňte akustickou sadu.
• Vyjměte desku s tištěnými spoji.
Vložte novou desku s tištěnými spoji:
• Vložte desku s tištěnými spoji do šasi.
• Připojte všechny příslušné kabely.
• Vložte akustickou sadu a přišroubujte ji na své
místo.
• Upevněte šedé kryty desky.
• Připojte žílový kabel do přijímacího modulu a
vložte jej na své místo.
• Vložte kazetu se zásobníky.

Zapněte mincovní automat a zkontrolujte:
• Správnou funkci LED diod.
• Správnou funkci displeje.
Předtím než budete pokračovat proveďte update
softwaru, nastavení mincí a konfigurace přístroje
použitím CPM s vhodnou aplikaci (soubory CPM).

Pokud budete vyzváni ke zvolení jazyka, použijte
příslušné tlačítko, které je zobrazeno vedle něj. Pokud
chcete zvolit jiný jazyk stiskněte „+++“.

Budete upozorněni, že není zadán kód kazety,
potvrďte stiskem „OK“ a poté zadejte příslušný kód,
který je uveden na přední straně kazety, např. „AA“ a
poté stiskněte „OK“.

©
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Mincovní automat vás může upozornit, že byla
překročena maximální teplota. Proveďte
kalibraci teplotního senzoru.

Proveďte kalibraci systému senzorů
monitorování úrovně mincí v zásobnících.

pro

Ověřte správný příjem mincí.

Nakonec uložte nastavenou konfiguraci:
Stiskněte „Menu“ a potom „Setup (Nastavení)“
a „A, B, C“.
Pohybem v menu zvolte položku „General
(Obecné)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
Pohybem v menu zvolte položku „Settings
(Nastavení)“ a stiskněte „Select (Vybrat)“.
Stiskněte „Save (Uložit)“ a „OK“.

©
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Výměna akustického modulu
Demontujte mincovní automat:
• Odstraňte přijímací modul.
• Vyjměte kazetu.
• Odstraňte šedé kryty desky
s tištěnými spoji (nad a pod
akustickým modulem).
• Odpojte tři kabely akustického
modulu z desky.
• Odšroubujte šroubky, které
drží akustický modul, z pravé
a levé strany šasi.

Vysuňte akustický modul.

Opačným postupem nainstalujte nový
akustický modul.

Vymažte všechny kalibrační údaje
mincovního automatu za použití CPM
s příslušnou aplikací. Připojte CPM
k mincovnímu automatu, počkejte než
se stáhnou data a provede se restart.

Proveďte
senzoru.

kalibraci

teplotního

Proveďte kalibraci kazety.

©
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Výměna dávkovače

©

MEI, 2005

•
•

Vyjměte kazetu se zásobníky.
Odstraňte dva šroubky zabezpečující kryt
desky s tištěnými obvody.

•

Nadzvedněte kryt desky s tištěnými obvody
tak, aby bylo možné uvolnit dávkovač.

•

Opatrně odpojte dva kabely dávkovače
z desky.

•

Vyšroubujte dva šroubky, které upevňují
dávkovač na levé a pravé straně.

•

Uvolněte dva klipy na obou stranách
dávkovače a vysuňte dávkovač z šasi.
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•

Vložte nový dávkovač do šasi.

•
•

Ujistěte se, že pacičky dávkovače (na jeho
horní straně) správně zapadnou do drážky v
šasi.
Pokud byl dávkovač správně umístěn,
zapadnou dva klipy šasi na své správné místo a
dávkovač může být připevněn šroubky.

•
•

Připojte znovu oba kabely.
Vložte kryt desky s tištěnými obvody.

•
•

Zajistěte kryt dvěma šroubky.
Zapněte mincovní automat a stiskněte dvakrát
tlačítko Mode – tím zaparkujete klapky
dávkovač.
Vložte kazetu.

•

©
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Přidávání kabelů

©

MEI, 2005

•

Vyjměte kazetu se zásobníky.

•

Vyjměte rozlišovací jednotku (diskriminátor).

•

Zatlačte na kryt prostoru pro vstup kabelů a
otevřete jej.

•

Protáhněte kabel
průchodkou.

•

Zatlačte průchodku do příslušného otvoru.
Zkontrolujte její správné usazení.

•

Ulomte příslušnou pacičku na krytu.

•

Uzavřete
usazení.
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•

Uvolněte horní úchyt desky s tištěnými obvody a kryt
odstraňte.

•
•

Připojte kabel na příslušný konektor.
Zkontrolujte, že kabel prochází drážkou v šasi. Tím
zabráníte poškození kabelu krytem desky s tištěnými
spoji.

•

Ujistěte se, že výběžky desky s tištěnými spoji
dosedly pod akustický modul.
Usaďte a zajistěte kryt desky s tištěnými spoji na své
místo. Předtím se ubezpečte, že tím nedojde ke
skřípnutí jakéhokoli kabelu.
Vložte zpět rozlišovací jednotku.
Vložte zpět kazetu se zásobníky.

•
•
•

Odstraňování kabelů
•
•

•
•

•

©
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Odpojte požadovaný kabel z desky s tištěnými
obvody.
Otevřete kryt prostoru pro vstup kabelů a zatlačte
pojistnou svěrku doprava.

Pohybem pojistné svěrky doprava uvolněte a
sundejte kryt.
Vytáhněte požadovaný kabel.

Připevněte nový kryt a ujistěte se, že je správně
uzavřen.
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Výměna zásobníků na mince

©
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•

Uvolněte svorku, která drží horní část
předního víka kazety.

•

Uvolněte další svorky pohybem víka tak,
jak je znázorněno na obrázku.

•

Sundejte víko.

•

Stiskněte
pojistnou
svorku
vyměňovaného zásobníku směrem dolů
tak, abyste jej uvolnili.

•

Po uvolnění svorky dojde k pohybu
zásobníku směrem dolů.

•

Zásobník zatáhněte směrem k sobě
dokud přes spodní svorku zásobníku
neuvidíte
horní plochu dávkovače.
Zásobník vyjměte.
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©
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•

Umístěte nový zásobník tak, aby svorka
zásobníku zapadla na horní stěnu dávkovače.

•

Podívejte se do přílohy na povolené pozice
zásobníků/mincí.

•

Zvedněte zásobník do jeho správné pozice a
zatlačte tak, aby horní pojistná svorka zapadla.

•

Umístěte tři západky víka kazety do dírek v šasi
kazety (viz obrázek).

•

Přivřete přední víko.

•

Ujistěte se, že pojistné zřízení kazety dosedá na
pojistnou zarážku šasi.

•

Zatlačte na přední víko kazety ve směru podle
obrázku a dovřete jej.

•

Zkontrolujte správnou funkci pojistného zařízení
kazety.
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Update softwaru

©
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•

Ujistěte se, že mincovní automat je vypnut.

•

Připojte zařízení CMP do zásuvky v přední straně
mincovního automatu. Kabel musí být zapojen šikmo
nahoru.

•

Nálepka a šipka napravo od displeje ukazuje, kde má být
kabel připojen.

•

Během nahrávání software je na displeji graficky
zobrazen průběh nahrávání.

•

Při nahrávání bude na CPM blikat červená LED dioda.

•

Po provedení update bude mincovní automat restartován
a na displeji se zobrazí nová verze firmware.

•

Pokud na displeji CPM svítí nepřetržitě červená LED
dioda znamená to, že může být odpojen.
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PŘÍLOHA – A
EU – Kontinentální země
Kódy kazet EU:
Následující kazety jsou dostupné pro Evropský typ CF7000:
Kód Zásobník A Zásobník B Zásobník C Zásobník D Zásobník E
AA
5c
10 c
50 c
20 c
5c
AB
1c
10 c
50 c
2c
5c
AC
€1
5c
10 c
50 c
20 c
AD
€1
5c
10 c
50 c
10 c
AE
5c
10 c
50 c
10 c
5c
BA
€1
10 c
10 c
50 c
10 c
BB
€1
10 c
10 c
50 c
20 c
BC
€1
€2
20 c
10 c
50 c
-

50 c

BE

€1
€1

-

50 c

CA

1c

10 c

50 c

CB

20 c

10 c

50 c

BD

€1
€2
€1
€1

€2
€2
5c
20 c

Povolené pozice zásobníků - EU:
Následující tabulka znázorňuje kombinace povolených zásobníků pro jednotlivé hodnoty
mincí.

x – pozice není povolena pro danou hodnotu mince.

©
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VB – Spojené království Velké Británie
Kódy kazet VB:
Následující kazety jsou dostupné pro CF7000 v distribuci pro Velkou Británii:
Kód Zásobník A Zásobník B Zásobník C Zásobník D Zásobník E
AA
10 p
20 p
50 p
20 p
10 p
AB
5p
5p
50 p
20 p
10 p
AC
5p
20 p
50 p
20 p
10 p
AD
£1
20 p
50 p
20 p
10 p
AE
10 p
5p
50 p
20 p
10 p
BA
5p
20 p
10 p
20 p
10 p
BB
£1
5p
50 p
20 p
10 p
BC
1p
5p
2p
20 p
10 p
BD
20 p
1p
5p
2p
20 p
BE
2p
1p
5p
50 p
20 p
CA
1p
1p
5p
20 p
2p
CB
1p
5p
2p
20 p
2p

Povolené pozice zásobníků - VB:
Následující tabulka znázorňuje kombinace povolených zásobníků pro jednotlivé hodnoty
mincí.

x – pozice není povolena pro danou hodnotu mince.
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IS - Izrael
Kódy kazet Izrael:
Následující kazety jsou dostupné pro CF7000 v distribuci pro Izrael:
Kód Zásobník A Zásobník B Zásobník C Zásobník D Zásobník E
AA
10 Ag
1 Sh
0,5 Sh
1 Sh
5 Sh
AB
10 Ag
1 Sh
0,5 Sh
0,5 Sh
5 Sh
AC
10 Ag
1 Sh
0,5 Sh
5 Sh
5 Sh
AD
1 Sh
1 Sh
0,5 Sh
0,5 Sh
5 Sh
AE
1 Sh
1 Sh
0,5 Sh
10 Sh
5 Sh
BA
5 Sh
1 Sh
0,5 Sh
0,5 Sh
10 Sh

Povolené pozice zásobníků – Izrael
Následující tabulka znázorňuje kombinace povolených zásobníků pro jednotlivé hodnoty
mincí.

x – pozice není povolena pro danou hodnotu mince.

CA – Čína
Kódy kazet Čína:
Následující kazety jsou dostupné pro CF7000 v distribuci pro Čínu:
Kód Zásobník A Zásobník B Zásobník C Zásobník D Zásobník E
AA
5 Jaio
5 Jaio
1 Yuan
1 Yuan
1 Yuan
AB
1 Yuan
5 Jaio
1 Yuan
1 Yuan
1 Yuan

Povolené pozice zásobníků – Čína

x – pozice není povolena pro danou hodnotu mince.
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SERVISNÍ PODPORA
Rozsáhlá celosvětová síť kanceláří společnosti MEI, jejich distributorů a autorizovaných
servisních center vám může poskytnout servisní podporu a další služby, které zahrnují opravy,
přeprogramování vašeho CF7000, výměnu poškozených modulů a dodávku širokého spektra
náhradních dílů.
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S dodávkou vám pomůže:
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