
GD-315 programmerbart møntindkast

Manual

GD-315 programmerbart møntindkast kan programmeres til at acceptere op til tre forskellige 
mønter ad gangen. 
Møntindkastet programmeres ved at indkaste de forskellige mønter, som så analyseres og gemmes i 
møntindkastets hukommelse.
For normal operation, skal SW2 stå på ”START”. Står denne knap ikke korrekt når der tændes, 
lyder en bip-tone til knappen stilles tilbage på ”START”.
Når møntindkastet tændes, kalibreres det og displayet tæller op fra ”00” til ” 99”, der lyder et kort 
bip, når møntindkastet er klar.

GD-315 kan programmeres til to forskellige modes.
Mode 1: Denne mode, anvendes når én mønt skal give én eller flere kreditter (pulser).

F.eks. 1 x 5kr. Giver én kredit.

Mode 2: Denne mode, anvendes når der skal flere mønter til én kredit (puls).
F.eks. 2 x 5kr. Giver én kredit.

Tilslutning og indstilling

GD-315 har flere indstillingsmuligheder.

SW1: Indstilling af følsomhed.

SW2: Normal mode (START) eller Programmerings-mode (SET).

SW4: Her indstilles om COIN udgangen skal være ”afbrudt” (NO) eller ”sluttet” (NC) når der ikke
indkastes mønter.

SW5: Her vælges udgangspulsen til mønttæller. Slow (65ms), Medium (45ms) eller Fast (25ms).

Connect

Navn Signal Ledn. farve

V+ +12V Rød + Grå

COIN Udgang til kredit. Hvid

GND Stel Sort

COUNTER Udgang til counter Grå

GD-315 skal forsynes med +12V på rød og sort ledning.

Kredit udgangen sluttes til spillet.

Mønttæller sluttes til de to grå ledninger.



Programmering
Mode 1:

1. SW1 sættes på ”NOM ”.

2. SW2 flyttes fra ”START” til ” SET”. Displayet viser ”00”.

3. Nu vælges hvor mange pulser én mønt skal give ved at trykke på SW3. Hvis der 
f.eks. ønskes to kreditter / pulser pr. mønt, trykkes to gange.

4. Indkast nu 10 mønter af den type der ønskes programmeret. Der lyder en bip-tone 
når mønten er godkendt.

5. Hvis flere mønttyper ønskes programmeret, gentag punkt 3 & 4. Op til tre forskellige
mønttyper kan programmeres, men de skal have forskellig antal kreditter.

6. Når alle mønttyper er programmeret, sættes SW2 tilbage til ”START”.

Mode 2:

7. SW1 sættes på ”MGN ”.

8. SW2 flyttes fra ”START” til ” SET”. Displayet viser ”P2”.

9. Nu Vælges hvor mange mønter der skal til én kredit / puls ved at trykke på SW3. 
Hvis der f.eks. ønskes tre mønter / kredit, trykkes én gange så displayet viser ”P3”.

10. Indkast nu 10 mønter af den type der ønskes programmeret. Der lyder en bip-tone 
når mønten er godkendt.

11. Hvis flere mønttyper ønskes programmeret, gentag punkt 3 & 4. Op til tre forskellige
mønttyper kan programmeres, men de skal have forskellig antal kreditter.

12. Når alle mønttyper er programmeret, sættes SW2 tilbage til ”START” og SW1 
tilbage til ”NOM ”.

Nulstilling af alle mønttyper, kan gøres ved at flytte SW1 til ”START” og derefter holde SW3 
trykket i 5sek. Der lyder et langt bip, og displayet viser ”C”.

Rengøring og vedligehold

GD315 møntindkastet skal holdes rent for at sikre at det virker efter hensigten. Når møntindkastet 
skal gøres rent udvendigt, er det vigtigt at sørge for at væske ikke trænger ind i mekanismen.

Hvis der spildes drikkevarer ind i møntindkastet, tørres dette hurtigt af med en tør klud. Drikkevarer
kan fjernes med en mild opløsning af opvaskemiddel og vand. Sørg for at opløsningen ikke kommer
ind i møntindkastets elektriske dele.

Cigar og cigaretrøg kan fjernes med glasrens eller brillerens.

Efter enhver rengøring, fjernes al overskydende rengøringsmiddel med en tør klud.

Anvend aldrig olie, voks eller petroleums-baserede rensemidler på dette møntindkast.


