
Onderdelen van de automaat   

 

 

 
De Muntproever (foto 1)  De teller (foto 2) 

 

 

 
De pal (foto 3)  Het muntblokkeersysteem (teller) (foto 4) 

 

  

Het rek (foto 5)  De insteekpallen van het rek (foto 6) 



STORINGEN OPLOSSINGEN 
De muntproever  
Bij de muntproever kan niet zo veel fout 
gaan. Soms blijft de retourknop hangen, 
waardoor het geld steeds teruggegeven 
wordt.  

Een eenvoudige oplossing is de 
retourknop verwijderen. 

Een ander probleem kan zijn dat het geld 
naast de teller valt. 

Zorg ervoor dat de proever boven de 
teller uitkomt. Forceer ligt de teller of 
proever zodat ze boven elkaar uitkomen (zie 
foto hieronder met geel kader) 

  

De Teller  
Soms bli jven munten is de sleuf 
hangen. Dat komt omdat bijvoorbeeld de 
munt beschadigd is. 

Trek de pal ((foto 3) omhoog/naar boven, 
open een lade en duw de munt door de 
sleuf zodat deze onderin uit de sleuf komt. 
Lukt het niet om met de arm bij de pal te 
komen en een lade open te trekken, til dan 
het front uit de automaat en voor 
bovenstaande handeling uit. Hang het front 
daarna weer in de kast. LET OP! Het front 
moet in de daarvoor bestemde 
draagbeugeltjes gehangen worden! Hou 
het front schuin naar voren en til het front in 
de beugels. Doe dat eventueel met tweeën.  

Er zitten meer dan twee munten in 
de sleuf. Hierdoor werkt het 
muntenblokkersysteem niet. 

Trek de pal omhoog/naar boven, open een 
lade en de munten vallen uit de sleuf. 

  



STORINGEN OPLOSSINGEN 
Het systeem blokkeert. Waarschijnlijk zit 
het blokkeersysteem los. 

Draai de moertjes van het blokkersysteem 
goed aan. (zie foto’s hieronder met geel 
kader) 

  

 

Het rek met de doosjes  
De laden gaan niet meer open Vervoer de automaat altijd rechtop. Mocht 

het ooit liggend vervoert zijn controleer 
dan of het rek in de pallen links en rechts 
zitten. Het rek blokkeert de laden als het 
niet in de pallen zit. 

Andere storingen  
De laden gaan niet meer dicht Controleer of de pal (foto 3) niet 

geblokkeerd wordt door een munt. Als er in 
het muntenbakje teveel munten zitten 
kunnen ze niet meer goed doorvallen, 
waardoor een munt de pal kan blokkeren. 
Verwijder de munten, druk de vastgelopen 
munt door de sleuf en sluit de lade. 

IK KOM ER NIET UIT! Bel: 06-49422005 en blijf rustig. 
 


