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Locatie en behandeling automaat: 
De pinautomaat ligt opgeladen in de afgesloten kast in de 
bestuurskamer. 

Gebruik de automaat bij voorkeur in het basisstation      met het 
basisstation via de adapter       aangesloten op een stopcontact. De 
automaat kan voor een of meer transacties uit het basisstation 
worden gehaald. Doe de automaat in ieder geval direct na de 
laatste betaling 1 weer in het basisstation. Dan kan deze 
gedurende de wedstrijd opladen. Het apparaat mag namelijk niet 
aan de lader bewaard worden. Na afloop van de wedstrijd worden 
de opgeladen automaat, het basisstation en de adapter weer los 
van elkaar in de doos in de kast opgeborgen. 

Problemen tijdens het gebruik? Neem contact op met een van de horeca- of receptiemedewerkers. Die 
gebruiken eenzelfde soort automaat. 

Mocht je de handleiding (Quick Start Guide) nodig hebben: die ligt net als de oplader en een aantal nieuwe 
printrollen (zie voor plaatsen pagina 9 QSG) in de doos bij de automaat. 

Dagopening: 
Houd de toets              ingedrukt 
tot de display oplicht. Dat kan ca 
5 seconden duren. De automaat 
installeert zichzelf (duurt enkele 
minuten) en het scherm zoals in 
plaatje 1 verschijnt. 
Doorloop vervolgens de stappen 
bij de plaatjes 1 t/m 3. 

LET OP: de verbinding met het 
telecomnetwerk is niet goed in 
de bestuurskamer. 

Transacties: 
Doorloop voor transacties de stappen bij de plaatjes 1 t/m 6. 

 

 
1 Bij wedstrijdleiding voor meerdere aaneengesloten wedstrijden, bv. Maandbeker B 18h en Maandbeker C 9h, na de laatste.  
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Door indrukken van de toets              (plaatje 6) kom je terug in het beginscherm voor een transactie (plaatje 1). 

Dagafsluiting: 
Direct na de laatste betaling dien je 
een dagafsluiting uit te voeren. 
Doorloop daarvoor de stappen bij 
de plaatjes 1 t/m 3. Er wordt een 
totalenrapport geprint 2 (van alle 
uitgevoerde transacties tezamen). 
Dit totalenrapport moet worden 
bewaard (zie hierna). 
 
 
 
 

Uitzetten: 
Zet de betaalautomaat uit door de knop               ingedrukt te houden tot de schermverlichting dooft. 

Verwerking inschrijfgelden wedstrijd:  
Op het totalenrapport kun je zien hoeveel betalingen er zijn gedaan en 
voor welk totaalbedrag. Dit moet worden vergeleken met het aantal 
deelnemers en hun totale inschrijfgeld volgens het wedstrijdverslag. 
Eventuele verschillen worden in het wedstrijdverslag vermeld.  

Op de achterkant van het totalenrapport schrijf je welke wedstrijd(en) 
het betreft en wat het aantal deelnemers en het totale benodigde 
inschrijfgeld per wedstrijd was. Het totalenrapport laat je achter in het 
daarvoor bestemde doosje in de doos van de automaat. 

 
2 Het ophalen van de gegevens kan mislukken als er geen goede verbinding met het telecomnetwerk is. Dan verschijnt er een 
scherm waarin je nogmaals voor het rapport kunt kiezen. 


