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BELANGRIJKE INFORMATIE  
- Laat het toestel alleen door een erkend installateur monteren, demonteren en installeren.  
- Bewaar dit boekje met gebruiksaanwijzingen. 
- Zet nooit een beschadigd apparaat aan. 
- Dit apparaat moet op 220/240V en 50Hz geaard aangesloten worden. 
- Lees alle stappen door, alvorens u deze gaat uitvoeren. 
- Houd de deur gesloten bij uitgave. Uitgave bij een geopende deur is niet mogelijk.  

BEDIENING OVERZICHT 
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Aan/uit knop Hiermee kan het apparaat volledig uitgezet 
worden. LET OP: sluit het apparaat eerst af! 

Betaalterminal De locatie van een betaalterminal, waarmee 
betalingen gedaan worden. 

Incorrect uitgave Verkeerde munten vallen hieruit. 
Lekgat Vocht in de uitgavebak zal hierlangs afgevoerd 

worden.  
Muntenophaal zakje Een zak om munten uit Kaplocks te halen.  
Navigatie knoppen Knoppen voor bestellen van munten en 

navigeren door menu’s. 
Scherm Grafisch interface waarmee dit apparaat 

communiceert. 
Slot voor beheerders 
toegang 

Via dit slot kan dit apparaat geopend worden. 
Na openen zal een menu verschijnen. 

Uitgavebak Munten vallen hierin bij uitgave. 
Bijvul schuif Hierlangs kan de muntenmaat bijgevuld 

worden. 
Niveau indicatie Dit geeft de vulgraad aan. Deze kleurt van 

groen, naar oranje naar rood. Groen is vol, rood 
is bijna leeg. Zodra deze knippert, is de vulgraad 
te laag. 

 
 

Niveau indicatie 

Bijvul 
Schuif 
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

MUNTEN KOPEN 

 
Kies de hoeveelheid munten door op de knop onder uw keuze te drukken. 
 

 
Betaal met uw pinpas. 
 

 
Wacht totdat alle munten zijn uitgegeven. 
Pak uw munten uit de uitgavebak 
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AANGEPASTE HOEVEELHEID KOPEN 
 

 
Kies 1+ 

 

 
Kies de hoeveelheid munten door de knoppen onder de “-“ en “+” in te drukken. Door op “+” de 
drukken, verhoogd uw met 1 munt. Door op “-“ te drukken, verlaagd uw met 1 munt 
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Druk op kruisje om te annuleren of 
druk op het vinkje om naar betalen te gaan. 
 

 
Betaal contactloos met uw pinpas 
 

 
Wacht totdat alle munten zijn uitgegeven. 
Pak uw munten uit de uitgavebak. 
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BIJVULLEN 
- Open de deur. 
- Gebruik het muntenophaalzakje om de Kaplock munten op te halen uit de Kaplocks.  
- Schuif de bijvulschuif uit. 
- Leeg het muntenophaal zakje in de bijvulschijf. 
- Voer deze stappen uit totdat alle Kaplocks leeg zijn of totdat het apparaat vol is.  
- Sluit de deur.  

AANZETTEN 
- Open de deur van het apparaat. 
- Zet het apparaat aan door de schakelaar binnenin aan te zetten. 
- Sluit de deur. 
- Wacht totdat het apparaat en betaalterminal zijn opgestart. 
- Bij installatie van dit apparaat moet er een kalibratie uitgevoerd worden. (Dit wordt bij de installatie standaard 

gedaan) 

UITZETTEN 
- Open het menu door middel van het openen van de deur. 
- Navigeer door middel van de knoppen naar ‘Shutdown’. 

 
- Het scherm wordt zwart. Wacht hierna een minuut tot de rest van het apparaat ook uitgeschakeld is.  
- Zet het apparaat uit via de aan/uit knop. 
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Kalibreren  
- Open de deur en wacht tot het menu zichtbaar wordt. 
- Vul het apparaat met munten.  
- Sluit de deur. 

 
Voor een betrouwbare kalibratie, moet de deur gesloten zijn. 

- Navigeer, door middel van de knoppen, naar ‘Calibrate’. 

 
 
Voor een nauwkeurige kalibratie, moet het apparaat vrij zijn van trillingen en bewegingen totdat de kalibratie 
VOLLEDIG is afgerond. 
 

- Accepteer door op de accepteer-knop te drukken (eerste knop van rechts) 
- Het apparaat geeft aan dat deze aan het kalibreren is.  

 
- Het apparaat zal nu de munten tellen. Hierbij zullen alle munten uitgegeven worden! 
- Het apparaat zal nog metingen uitvoeren nadat de munten geteld zijn. Houd het apparaat nog vrij van trillingen 

en bewegingen! 
- Zodra het apparaat een schatting geeft van het aantal munten is deze klaar met kalibreren. 

 
- U kunt het apparaat vullen met munten. 
- Controleer eventueel het geschatte aantal munten. 

(Een volle muntenmaat heeft 800-900 munten) 
- Sluit het menu door middel van de annuleerknop. 
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Prijs instellen 
- Open het menu door middel van het openen van de deur. 
- Hierna kan eventueel de deur weer gesloten worden.  
- Navigeer door middel van de knoppen naar ‘Setup prices’.  

 
- Accepteer door op de accepteer-knop te drukken (eerste knop van rechts) 
- Navigeer door middel van de knoppen naar ‘Price each coin’ 

 
- De accepteer knop wordt nu ‘meer’ en de annuleerknop wordt nu ‘minder’. 

 
- Bepaal uw prijs. 

o Voor annuleren 
§ Navigeer door middel van de knoppen naar ‘Back’ 

 
o Voor toepassen 

§ Navigeer door middel van de knoppen naar ‘Save’ 

 
- Accepteer door op de accepteer-knop te drukken (eerste knop van rechts) 
- Sluit het menu door middel van de annuleerknop. 
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Uitgave testen 
Let op! Deze actie wordt gemeld. Bij misbruik kan er actie worden ondernomen. 

- Open het menu door middel van het openen van de deur. 
- Zorg dat minimaal één munt aanwezig is in het apparaat. 
- Sluit de deur. 
- Navigeer door middel van de knoppen naar ‘Test hopper’.  

 
- Accepteer door op de accepteer-knop te drukken (eerste knop van rechts) 
- Een munt zal uitgeven worden.  
- Sluit het menu door middel van de annuleerknop. 
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Fouten oplossen 
Als een fout is opgetreden, wordt dit aangegeven op het scherm. In sommige gevallen zal de error vanzelf weggaan, zodra 
gedetecteerd wordt dat dit is opgelost. In andere gevallen kan de het apparaat niet detecteren dat de fout is opgelost. In 
dit geval moet de beheerder de foutmelding sluiten. 
 
Vanaf versie 2.2.3 zijn de foutmeldingen veranderd. Foutmeldingen vanaf versie 2.2.3 hebben een error nummer en 
hebben in het Nederlands een korte omschrijving van ongeveer 3 woorden.  

Tot versie 2.2.2 

Hopper empty (Hopper leeg) 
Deze error is gelijk aan E1.1 vanaf versie 2.2.3. 

Coin stuck (munt zit vast) 
Deze fout is gelijk aan E1.2 vanaf versie 2.2.3. 

Low Level (lage vulgraad) 
Deze fout is gelijk aan E1.3 vanaf versie 2.2.3. 

Vanaf versie 2.2.3 

E1.1: Hopper leeg 
Zodra het apparaat detecteert dat er geen munten worden uitgegeven terwijl dit wel de bedoeling is, zal deze error 
optreden. Het apparaat concludeert dat er geen munten meer beschikbaar zijn. Vul het apparaat bij.  
Deze error zal in normaal bedrijf normaliter niet optreden. De Low Level error zal dit al moeten opvangen. 
Let op! Bij deze error zijn er niet genoeg munten uitgegeven. De gebruiker heeft voor meer munten betaald! 

E1.2: munt vast 
Het apparaat merkt dat de munten die er worden uitgegeven niet in de muntenbak terecht komen. Hieruit concludeert het 
apparaat dat een munt vast zit in de muntproever. De muntproever is afgeschermd en is niet toegankelijk. Echter kan de 
vastzittende munt los worden gemaakt door met iets kleins in het gat, waar de munten uit komen, te steken.  
 
Zodra het zeker is dat er geen munt meer vast zit, kan een test uitgave worden gedaan. Als de test uitgave correct een 
munt uitgeeft, kan het menu worden gesloten en is het apparaat weer in bedrijf. 
 
Als het niet mogelijk is om de vastzittend munt los te krijgen, contacteer dan Kaplock B.V.  

E1.3: Laag munten niveau 
Het apparaat detecteert dat er een lage vulgraad is. De foutmelding is om te zorgen dat er geen munten meer besteld 
kunnen worden. Zodra het apparaat bijgevuld is, zal de error vanzelf verdwijnen.  
Als de vulgraad niet te laag is, kan deze error tijdelijk worden uitgeschakeld door het open en sluiten van de deur. Sluit het 
menu. De foutmelding zal uitgeschakeld worden totdat het apparaat detecteert dat de vulgraad niet te laag meer is. 
Let op! Bij tijdelijk uitschakelen van deze error kan leiden tot het leeg raken van het apparaat. Het apparaat kan niet 
detecteren VOORDAT de betaling is gedaan of er genoeg munten beschikbaar zijn! 

E1.4: Kalibratie mislukt 
Tijdens het kalibreren van het apparaat is er een fout opgetreden. Dit kan een foute meting zijn. Probeer opnieuw te 
kalibreren. Let op dat de deur dicht is en dat het apparaat vrij is van trillingen en bewegingen.  
 
Open en sluit de deur om de error te sluiten.  
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E1.5: Hopper bezig 
De hopper kan maar één opdracht tegelijk afronden. Een opdracht kan zijn om 5 munten uit te geven. Als een nieuwe 
opdracht wordt gegeven terwijl een oudere nog bezig is, wordt de nieuwe genegeerd en een error weergegeven. 
Het apparaat zal bij normaal gebruik deze error niet voorkomen. Echter kan deze error wel voorkomen in het geval bij de 
functie ‘test hopper’ (uitgave testen).  
 
Open en sluit de deur om de error te sluiten.  

E2.1: Betaalterminal niet beschikbaar 
Het apparaat kan de betaalterminal niet vinden. Neem contact op met Kaplock B.V en geeft de error nummer (E2.1) door.  

E3.1: Interne fout 
Neem contact op met Kaplock B.V en geeft de error nummer (E3.1) door. 
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Veel voorkomende vragen en problemen 

De hoeveelheid munten klopt niet 
De hoeveelheid munten die wordt weergeven in het menu klopt niet.  
 
Dit getal is een schatting van de hoeveel munten in het apparaat. Deze kan altijd afwijken tot een zekere hoogte. Als deze 
echter te ver afwijkt, kan het kalibreren van het apparaat de oplossing bieden. Bij kalibreren ‘leert’ het apparaat hoe het 
een schatting kan maken.  
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Contact 
Als u vragen of hulp nodig heeft, kunt u ons telefonisch bereiken op: 076 - 2090790. 
Natuurlijk kunt u ons via de mail bereiken op service@kaplock.nl.  
 
Je kan ook whatsappen naar 076 2090 700 of scan onderstaande code. 

 
Om u beter te kunnen helpen bij een foutmelding, hebben wij de foutcode (bijv. E0.0) nodig en de locatie waar het 
apparaat is gevestigd.  


