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Biztonsági előírások 

 Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást! 

 Ne hagyja, hogy olyan személyek nyúljanak a berendezésbe, akik nem ismerik az üzemeltetési 
vagy a telepítői leírást és nincsenek tisztában a baleseti veszélyekkel! 

 Ügyeljen a gyerekekre! Ha nyitva van az automata, ne engedje a gyermekeket a berendezés 
közelébe! 

 Az automata telepítését csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti! 

 Soha ne alkalmazzon az üzemi, elektromos és környezeti paraméterektől eltérő értékeket! 

 A berendezés elektromos bekötésénél, rögzítésénél kövesse a gyártó javaslatait, eltérő esetben 
a szabványok és előírások betartásának figyelembe vételével, körültekintően járjon el! 

 Ne alkalmazzon kenőanyagot, vagy tisztító szereket, ne törölgessen alkatrészt a leírásban nem 
jelölt helyeken! 

 Ne telepítse az automatát könnyűszerkezetű és gipszkarton falakra.  Az automata rögzítésénél 
győződjön meg, hogy a falszerkezet elegendő szilárdságú az automata súlyterheléséhez! Vegye 
figyelembe, az automata ajtajának zárásakor létrejövő és a vandál felhasználók által előidézett 
horizontális, dinamikus erőket is! 

Felhasználás módja 

Az Intep Kft., munkájával folyamatosan törekszik kiváló minőségű termékek előállítására. A gondos 
tervezés ellenére, az elektronikai alkatrészek, (elektromos túlfeszültség, vagy szokatlan mehanikai és 
egyéb behatások esetén) a rájuk jellemző elektromos érzékenységüknek köszönhetően bármikor 
meghibásodhatnak.   

 A vevő, amikor INTEP terméket felhasznál, felelős betartani a biztonság szabványait és 
alkalmazni a biztonsági normákat, hogy elkerülje azokat a helyzeteket, amikor egy meghibásodás 
emberi életet kockáztat, testi sérülést, vagy tulajdonban kárt okozhat. 

 

A jelen anyagot szerzői jog védi. A jelen dokumentumot kinyomtatni, módosítani, vagy harmadik fél 
részére bemutatni, akárcsak kivonatosan is, csak az Intep Kft. hozzájárulásával szabad.  

Az információkat jelen dokumentumban, termékeink alkalmazásainak útmutatójaként mutatjuk be. 

A műszaki haladás célját szolgáló módosítások jogát fenntartjuk. 

 



 

Általános ismertető 

A MULTIPLEX Fizető automata alkalmazása 

Az INTEP fejlesztésű MULTIPLEX elnevezésű fizető automata, szolgáltatásokat nyújtó rendszerekben, 
komplett fizetési műveletek lebonyolítására alkalmas.  

Alapvetően kétféle alkalmazásra ad lehetőséget: 

Előre fizetés: Lehetőség van az a szolgáltatás igénybevételéhez az automata kezelőfelületén 
kiválasztani a szolgáltatás fajtáját, mennyiségét, stb., majd automatába fizetni.  Ezt követően az ügyfél 
jegyet, vagy kártyát kap, amivel a szolgáltatást igénybe veheti. Alkalmazási példa, jegyváltás uszodába, 
kilátóba, stb.. 

Utólagos fizetés: Az ügyfél, az előre kiadott jegy, vagy kártya használatát követően a szolgáltatás 
mennyiségének függvényében számított díjat utólag fizeti meg. A jegyét, vagy bérletét az automatával 
leolvastatja, majd a kijelzett tartozását a kiválasztható fizetési móddal rendezi. Alkalmazási példa, a 
bevásárló központ parkoló, vagy fizetős mélygarázs, stb.. 

Az automata tehát előre- és utólag fizetős rendszerben is működhet.  

A berendezés nagyméretű színes LCD-vel rendelkezik, így a pénzügyi tranzakció adatai mellett 
számos egyéb információ, pl. reklám, vagy hirdetés is megjeleníthető. Az LCD opcionálisan 
kiegészíthető érintő képernyővel is. Az előlapon elhelyezett nyomógombok és a beépíthető 
hangmodul a vakok és gyengén látók használatát segíthetik.  

Az automata szinte bármilyen fizetési konstrukciót (bankjegy, bankkártya, SMS) lehetővé tesz. Érme 
és bankjegy tárolója is visszaadásra képes, így optimális címletekkel tudja megvalósítani a visszajáró 
pénzek kiadását.  

Az automata pénzkezelő rendszere teljesen zárt, az üzemeltetés során a személyzet nem fér hozzá a 
pénzhez, még az automata ürítésekor sem. Az automata alkalmazás tehát igen széles körben 
lehetséges, robusztus, masszív kivitelének és zárt pénzrendszerének köszönhetően biztonságosan 
üzemeltethető.  

 A leírásában szereplő tartozékok, kiegészítők nem minden esetben alaptartozékai a 
készüléknek. 

Alkalmazási példák 

� Nyilvános fizetőparkolók 

� Áruházak, bevásárló 
központok, 

mélygarázsok 

� Uszodák, egyéb 
sportlétesítmények 

� Körházak, egészségügyi 
intézmények 

� Ipari telephelyek, 
kamionos pihenők 

� Kilátók, múzeumok, automata jegyárusító helyek 

� stb.. 



 

Az automata felépítése 

Főbb egységek 

 

 

1. ÁBRA 

 

� Tápegység: A berendezés tápellátását biztosítja.  

� Vezérlő+LCD: A készülék vezérlését ellátó panel és a kijelző. 

� Nyomtató: Hő papíros nyomtató fizetési bizonylat és jegy nyomtatásához. 

� PIN terminál: bankkártyás fizetéshez számpad (PIN kódhoz) és kijelző  

� Bankkártya olvasó: Bankkártya fogadó egység 

� Nyomógombok: Kezelői funkciókhoz 

� Érmevizsgáló: A bedobott érméket azonosítja, irányítja a megfelelő helyre 

� Vonalkód olvasó: Jegyekre nyomtatott vonalkód leolvasásához 

� RFID olvasó: Közelítő kártyák kiolvasásához (pl. bérletek, vagy a szekrény nyitáshoz) 

� Visszaadó nyílás: Visszajáró érmék kiadásához 

� Pénzkezelő egység: Bankjegyeket és érméket tárolja (3. ábra) 



 

Az automata szekrényének nyitása-zárása 

Az  automata több ponton záródó elektromos zárrendszerrel és nyitás érzékelővel készül.  

Az automata nyitása, mechanikus módon, kulccsal  

A zárszerkezet kulcs nyílása biztonsági és esztétikai okokból az automata alján  kerültek elhelyezésre.  
A szekrény  nyitásához helyezze a kulcsot a zárszekezetbe, majd  forgassa ütközésig  a nyitás irányába. 
(2. ábra) 

 

 

2. ÁBRA 

A szekrény ajtaja, a kulcs két, teljes 360°-ban történő elforgatása után (a zárszerkezetben tárolt 
mechanikus energia hatására ) résnyire automatikusan kinyílik.  

Az automata nyitása elektromos vezérléssel 

Az elektromos nyitás adminisztrátori kártyával történhet. Az ajtó nyitásához, helyezze a kártyát az 
előlapon lévő olvasóhoz. (Az elektronikus nyitás csak az automata elektromos bekötése, vagy az 
akkumulátor beépítése  után működik.) 

Illetéktelen nyitás 

Megfelelő beállítások esetén, az automata ajtajának illetéktelen nyitása, a központi vezérlő 
számítógépén, vagy opcionálisan kiépített, más helyeken is riasztást generálhat.  

Az automata ajtajának kulccsal történő nyitása esetén, a nyitásérzékelő által generált riasztást, az 
adminisztrátori kártya használatával elkerülhetjük.  

Helyezze az adiminisztrátor kártyát a kártyaoilvasó elé, hatástalanítsa a riasztást, majd ezt követően 
nyissa ki a szekrény ajtaját! 

 



 

A pénzkezelő egység 

A pénzkezelő egység főbb részei 

 

3. ÁBRA 

Érmevizsgáló 

Az érmevizsgáló az automatába bedobott érmék azonosítását végzi. Ha az érme azonosítása 
megtörtént az érmét az érme tárolóba továbbítja. Ha az érmét elutasítja, akkor a visszaadó nyílásba 
irányítja. 

Az érmevizsgáló oldalán állapotjelző LED vannak elhelyezve (4. ábra). A LED jelzéseit az alábbi 
táblázat tartalmazza. (1. táblázat) 

 

  

4. ÁBRA 

Bankjegy vizsgáló 

A bankjegyek azonosítását tárolását és kiadását végzi. (5. ábra) A bankjegy viizsgáló két különböző 
helyen tárol bankjegyeket, A hátsó tár visszaadható bankjegyeket tárol, az alsó pedig olyan 

1111....    TTTTÁBLÁZATÁBLÁZATÁBLÁZATÁBLÁZAT     

Érmevizsgáló LED 
jelzései 

  

Szín státusz Jelentés 
Zöld világít normál állappot 
piros  világít táphiba 

   

Zöld villog [1x] Érme elfogadva 
piros  villog [2x] Érmét nem sikerült azonosítani 
piros  villog [3x] Érme elfogadása tiltott (Inhibit) 

piros  villog [4x] 
A vezérlő elutasította az 
elfogadást 



 

bankjegyeket, amelyek már nem kerülhetnek visszaadásra.  

 

 

5. ÁBRA 

A bankjegyvizsgáló paramétereit tartalmazza az alábbi táblázat.  

2. táblázat) 

2222....    TÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZAT    

Bankjegytároló paraméterek         
  min. 

 
max.   

Bankjegy tároló kapacitása 
  

500 [db] 

Bankjegy vizsgálat sebessége 
(Banjegytől a következő banjegyig)   

3 [sec] 

Elfogadható bankjegy típusok száma: 
 

16 [db] 
Elfogadható bankjegyek mérete: 60x115 

 
115x170 [mm] 

Visszaadó tárban tárolható  
bankjegyek száma   

80 [db] 

Érmetároló és visszaadó 

Az érme tároló az érmevizsgáló által elfogadott érméket gyűjti. Az elfogadott érmék a bemeneti 
nyíláson keresztül kerülnek a tárolóba (6. ábra). Az érmék az optimális helykihasználtság érdekében 
ömlesztve vannak a tárolóban.  

Visszaadáskor az érmetárolóba épített érmevizsgáló az ömlesztett érmékből kiválasztja a megfelelő, 
kiadásra szánt címletű érmét. A kiválasztott érme a kimeneti nyíláson át távozik. 

Az érmetároló főbb részei 



 

 

6. ÁBRA 

Az érmetároló kapacitását a tárolt érmék mérete befolyásolja. Az alábbi táblázatban szereplő adatok 
iránymutatóul szolgálnak, a tároló kapacitásának megállapításához. (3. táblázat) 

3333....    TÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZAT    

Érmetároló paraméterek       
  min. tipikus max.   

Érmetároló kapacitása 

800 
2£ UK érme 

átmérő: 28.4[mm] 
vastagság: 2.5[mm] 

1300 
1£ UK érme 

átmérő: 22.5[mm] 
vastagság: 3.15[mm] 

1500 
1€ érme 

átmérő: 23.25[mm] 
vastagság: 2.33[mm] 

[db] 

Érme átmérő 18 - 28,5 [mm] 
Érme vastagság 1,65 - 3,3 [mm] 
Kiadás sebessége - - 12 [1/sec] 

 

Az érmetároló oldalán elhelyezett státusz LED-ek pontos információt adnak az érmetároló üzemi 
státuszáról. Normál üzemben a LED zöld fénnyel másodpercenként egyet villan, egyéb esetben piros 
villogással ad információt az aktuális állapotról. (4. táblázat) 

4444....    TÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZAT    

Érmetároló LED jelzései   

Szín státusz Jelentés 
Zöld villog 1 [Hz] Normálállapot 
piros 1 villanás Érmetároló letiltva 
piros 2 villanás Kalibrációs hiba 
piros 3 villanás Titkosítási kulcs hiányzik 
piros 4 villanás Érme elakadás 
piros 5 villanás Csalási kísérlet detektálva 
piros 6 villanás Érmetároló tele van 
piros 7 villanás Memória hiba 
piros 8 villanás Érmetároló szenzor hiba 
piros 9 villanás Érmetároló fedél levéve 

Nyomtató 

Az automatába Citizen gyártmányú nagyteljesítményű hőpapíros nyomtató lehajtható konzolon kerül 



 

beépítésre. A papírtartó a nyomtató mögött helyezkedik el.  (7. ábra) A nyomtató paramétereit az 
alábbi táblázat tartalmazza. (5. táblázat) 

 

 

7. ÁBRA 

5555....    TÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZATTÁBLÁZAT    

Nyomtató 
paraméterek 

        

  min. tipikus max.   
papír szélesség 58 

 
82,5 [mm] 

papír vastagság 65 
 

150 [μm] 

Belső átmérő 
 

25 
 

[mm] 
Nyomtatás módja 

 
Vonali, termikus metódus 

  

Nyomtatás szélessége: 
 

80 mm, 640 képpont 
  

Felbontás: 
 

8x8 képpont/mm (203dpi) 
  

Nyomtatás sebessége: 150mm/sec 
   

Printer fej élettartama: 150 
  

Km 

 
100 millió 

  
impulzus 

Vágó élettartama: 1millió 
  

vágás 

 

Üzemeltetés 

Pénzfeltöltés 

Feltöltés üzemmódba lépés az adminisztrátori kártyával történik. Az automata képernyőn megjelenik 
a feltöltött összeg bankjegyre és érmére bontva, valamint a címletenként bedobott darabszám. Ha a 
feltöltés adott címletre eléri a maximumot, a címlet képe elszürkül, és nem enged többet feltölteni (ez 
a viselkedés a konfigurációban állítható). Ha a feltöltés befejeződik, a feltöltött mennyiségekről 
bizonylat készül. 

Ürítés 

Az ürítést alapvetően kétféle módon végezhetjük el: 

� Szintre ürítés: Az automata a visszaadáshoz szükséges optimális mennyiségű címletet megtartja, 
a többit pedig az ürítő tárba és ürítő ládába fejti át. (bankjegyet az ürítő tárba, érmét az ürítő 
ládába) 



 

� Teljes ürítés: Az automata a teljes pénztartalmát átfejti az ürítős tárba és ürítő ládába. 

Mindkét ürítési mód elindításánál lehetőségünk van a bankjegyek és érmék ürítését külön, vagy 
egyszerre elindítani.  

A bankjegy ürítő tároló 

A bankjegy ürítő tár kivételéhez a tár elején lévő kart kell előre húzni, majd a tárat kihúzni a helyéről. 

A tár kivétele után a tár alján lévő ajtó nyitásával tudjuk a pénzt kivenni (8. ábra). A tár ajtaja kulccsal 
zárható. (opció)  

 A fizető automata a tár kihúzásakor zárási bizonylatot nyomtat. 

 

8. ÁBRA 

 A bankjegytárolónak üzem közben az automatában kell lennie, ezért az ürítést követően 
helyezze vissza! 



 

Elakadt bankjegy a bankjegy vizsgálóban 

A bankjegy vizsgálóban elakadt bankjegyek kiszabadításához, mozdítsa előre a fedél nyitását 
lehetővé tevő rögzítő kart, majd nyissa fel a bankjegyvizsgáló fedelét! (9. ábra) 

Szabadítsa ki, a begyűrődött pénzt, vagy szennyeződést! 

 Ne fogja meg a bankjegyvizsgáló belső részeit, mert azok elszennyeződhetnek.  

 

 

9. ÁBRA 

Elakadt bankjegy az ürítő tár nyílásánál 

A bankjegy vizsgáló elején található rögzítő kart húzza fel és ezzel egy időben a bankjegy vizsgálót 
húzza előre. A bankjegyvizsgáló kismértékű előre mozgatása után az leemelhető a bankjegy tárolóról, 
így a bankjegy vizsgáló kimeneti nyílása és a bankjegy tároló bemeneti nyílása hozzáférhetővé válik. 
(10. ábra) 

 

 



 

10. ÁBRA 

Érme ürítése 

Az ürítő láda kulccsal zárható láda, amely az automata érmetárolójának ürítésére szolgál. Az 
automata ürítésekor, helyezze az ürítő ládát az automatába. Az átfejtés befejezése után, az ürítő láda 
kivételéhez nyomja meg a pénzkezelőn elhelyezett kiadó gombot, majd húzza ki az ürítő ládát. (11. 
ábra)  

 

11. ÁBRA 

 Az ürítő láda behelyezését és kivételét szenzor érzékeli. Az automata naplófájlban rögzíti az 
eseményt. 

 Nyissa ki az ürítő láda fedelét, és vegye ki a pénzérméket. (12. ábra) Az ürítő ládát nem szükséges 
üzem közben az automatában tartani, elegendő az ürítéskor betenni az automatába. 

 

12. ÁBRA 



 

Teljes ürítés ellenőrzése 

A teljes ürítésnél az átfejtést követően az érmetárolóban maradhatnak olyan érmék, amelyeket az 
érmevizsgáló elfogadott, de a pénztároló nem tudja azonosítani és ezért nem is fejti át.   

Az érmetárolóban maradt érméket az érmetároló kivételével tudjuk eltávolítani. Az érmetároló 
kivételéhez húzza fel a tárolón lévő rögzítő kart, majd ezzel egy időben a tárolót húzza előre. A tárolót 
kivéve, távolítsa el a fedelét.  

 

13. ÁBRA 

A bankjegyvizsgáló teljes kiürítésének ellenőrzését a bankjegytár kivételével végezheti el. 



 

Elakadt érme 

Az érmevizsgálóban elakadt érme kiszabadításához lazítsa meg az érmevizsgáló rögzítő csavarjait, 
majd nyissa le az érmevizsgáló konzolját. (14. ábra) 

 

14. ÁBRA 

A konzol lehajtása után az érmevizsgáló rögzítő füleit nyomja össze. Közben a másik kézzel az 
érmevizsgálót húzza hátra. 

 Ne nyomja túl erősen a rögzítő füleket, mert túl nagy erőhatásra eltörhetnek. A fülek 
összenyomásával egy időben, próbálja billegtetve húzni hátra az érmevizsgálót. 

 

 

15. ÁBRA 



 

A hőpapír 

Az üzemeltetéshez szükséges papír 

Az automatába való papír adatai: 80x160x25 [szélesség, átmérő, belső cséve átmérő] méretű hő 
papír. 

 A nyomtató hosszú élettartama érdekében használjon INTEP által forgalmazott papírt! 

A papír tárolása 

A hőpapírt kb. 25 °C foknál alacsonyabb, 65 %-nál nem magasabb relatív nedvességtartalmú, 
közvetlen fényhatásoktól mentes helyiségben a kell tárolni. 

 A környezet magas hőmérséklete, páratartalma, esetleg a papír vízzel való érintkezése, tartós 
erős fényhatás, közvetlen napfény, hőhatás a láthatóság csökkenéséhez és a papír elszíneződéséhez, 
besárgulásához vezethet.  

A PVC tárgyak mindig tartalmaznak lágyító anyagokat, amelyekkel tartósan érintkezve a hőpapír 
képalkotásra való képessége romlik, a rányomtatott kép halványul, kontrasztja csökken. Az öntapadós 
fóliák és ragasztószalagok is tartalmaznak ilyen lágyító anyagokat. 

A hőpapírra készült iratokat (pl. számla, nyugta) nem célszerű a nyomtatott felületükkel egymásra 
fektetve tárolni, mivel a nyomtatott kép és a szöveg átvivődik egyik felületről a másikra. 

A papírt célszerű karton dobozban tartani, de a doboz lehetőleg ne legyen cellux ragasztószalaggal 
leragasztva. 

Normál tárolási feltételek mellett a hőpapír tárolhatósági ideje 5 év. 

 



 

Papír befűzése 

A nyomtató egy lehajtható tartókonzolon helyezkedik el. A könnyű befűzés érdekében húzza fel a 
konzolon található fogantyút, majd nyissa le a konzolt! (16. ábra) 

 

 

16. ÁBRA 

Helyezze a papírba a tengelyt. A papírt a tengellyel együtt helyezze a papírtartóba! (17. ábra) 

 

 



 

17. ÁBRA 

Tolja a papír végét a nyomtató hátuljába! (18. ábra). A nyomtató automatikusan behúzza a papírt, 
levág egy darabot és kiadja az előlapon, így jelezve a befűzés sikerességét. 

  A papír befűzése előtt győződjön meg, hogy papírtekercs vágott vége kellően egyenes!  (Kisebb 
egyenetlenség megengedett). 

 

 

 

 

18. ÁBRA 

A helyesen befűzött papír: 

 

 

19. ÁBRA 

A papír befűzését követően a nyomtató konzolt hajtsa vissza!  



 

 

Hibaelhárítás 

Ha a nyomtató nem nyomtat 

� Ellenőrizze a papír befűzés helyességét! 

� Ellenőrizze a berendezés tápellátását!  

� Ellenőrizze a nyomtató csatlakozóit és bekapcsolt állapotát! (20. ábra) 

 

 

20. ÁBRA 

Ha a nyomtató begyűri a papírt 

A nyitókar működtetésével a vágórész lenyitható, így szabaddá téve a hozzáférést a befűzött 
papírhoz. Az esetleg elakadt papír eltávolításához nyissa le a vágórészt! A vágórészt a nyomtató 
oldalán található kar elforgatásával tudja lenyitni. (21. ábra) 

 Ellenőrizze, hogy nincs-e papírdarab, vagy egyéb szennyeződés a nyomtatóban. 

 

21. ÁBRA 

� Ellenőrizze a nyomtató helyes befűzését!  



 

� Ellenőrizze, hogy a befűzött papír nem nedves!  

� Ellenőrizze a nyomtató rögzítését! 

 További javítási munkát ne végezzen a nyomtatón, bízza azt szakemberre. Ön a nyomtatóban óvatlanul 
kárt tehet! 

Ha nyomtató vágórészt nem lehet visszacsukniHa nyomtató vágórészt nem lehet visszacsukniHa nyomtató vágórészt nem lehet visszacsukniHa nyomtató vágórészt nem lehet visszacsukni 

 A vágórész záródását valószínűleg a nyomtató vágókése akadályozza.  Ne próbálja túl nagy 
erővel a vágórész visszazárását, mert a nyomtató károsodhat! 

� A nyomtatót kapcsolja ki, majd néhány másodperc után kapcsolja vissza!  

� Ha harmadszor is megpróbálta kikapcsolni a nyomtatót és még sem sikerül visszacsukni a 
nyomtató vágórészét, akkor forduljon szakemberhez! 



 

Méretek 

Az automata befoglaló méretei 

 

1:10 



 

Felrögzítő furatok 

 
1:10 

 



 

Jegyzetek 
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