Volby Servisního menu

Signály zelené LED diody

Stručný návod k obsluze
Funkce ovládacího panelu

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

Funkce tlačítek ovládacího panelu
Pokud je CF7000 v pohotovostním režimu, stisknutím modrého
tlačítka uvolníte mince z příslušného zásobníku. Jestliže však
předtím stisknete žluté tlačítko Mode, slouží modrá tlačítka
k volbám Servisního a Konfiguračního menu.

Vstup do režimu Servisního menu
Rychlým stiskem žlutého tlačítka Mode se dostanete
do Servisního menu, jehož položky budou zobrazeny
na displeji (viz obrázek). Po vstupu do menu začne
blikat zelená dioda. Použitím modrých tlačítek zvolte
jednu z položek menu.

Vstup do Konfiguračního menu
Pro vstup do Konfiguračního menu stiskněte žluté tlačítko
Mode a potom modré tlačítko E. Budete požádání o
vložení přístupového hesla. Stiskněte „A, B, C“.

Signály LED diod
Tři LED diody na ovládacím panelu podávají nepřetržitě
informace o stavu přístroje. Signály jsou vysvětleny
v následujících tabulkách.

Na displeji bude zobrazena první položka menu –
„Prices (Ceny)“. Pro pohyb v položkách menu (viz
obrázek) nahoru použijte tlačítko D.

Výběr předdefinovaných kazet
V paměti
mincovního
automatu
je
uložen
výběr
předdefinovaných kazet. Každá z těchto kazet má jinou
konfiguraci pro ukládání mincí (viz tabulka). Použitím tlačítek
ovládacího panelu lze navolit kód požadované kazety (viz
tabulka nebo přední strana kazety). Po vložení kódu bude
automaticky nastaven požadovaný typ kazety.

Tlačítko Mode může být použito pro přístup do obou menu
přístroje, tzn. Servisního a Konfiguračního menu.
Servisní menu: zde je přístup k položkám nastavení běžně
používaných funkcí přístroje – např. nastavení hranice naplnění
zásobníků na mince (viz kap. Volby Servisního menu).
Konfigurační menu: zde je přístup k položkám konfigurace
CF7000. (viz kapitola Volby Konfiguračního menu).

Význam jednotlivých
položek menu je uveden v
manuálu.

Signály zelené LED diody

Rozložení zásobníků v kazetě (pohled seshora)

Položky konfiguračního menu
V následujícím diagramu je zobrazena detailní struktura menu
(význam jednotlivých položek je vysvětlen v manuálu). Pro
přístup do Konfiguračního menu stiskněte žluté tlačítko Mode a
poté tlačítko E. Potom vložte vstupní kód „A, B, C“.

Význam symbolů displeje
Význam jednotlivých
položek menu je uveden v
manuálu.

Během nastavování nebo provozu mincovního automatu se
mohou na displeji zobrazit různé ikony. Tyto ikony mohou
zobrazovat jednak stav přístroje, nebo vám mohou pomoci při
nastavování a opravách CF7000.

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 lepšího
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)“.
Během mazání zprávy bude blikat zelená dioda.

