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Onderhoud 

Reinigen 

 

Veiligheid 

Alvorens te beginnen, de stroomtoevoer naar de automaat uitschakelen. 

 

Vervuiling is een belangrijke oorzaak van storingen, daarom is reiniging een belangrijk aspect van 

goed onderhoud. Naast een algemene reiniging van de directe omgeving van de CF700 moeten de 

muntloopbaan, de uitgifte armen en de geleiders regelmatig worden gereinigd. 

Benodigdheden 

Gebruik alleen een zachte vochtige doek, wattenstaafjes of een zachte borstel met schuimreiniger 

(Amberclens o.i.d). 

Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen 

Reiniging van de munttester module 

De munttester module van de CF7000 combineert de muntloopbaan, aannameklep, sorteerkleppen 

en het uitwerpkanaal. Elk van de genoemde delen kan in een keer worden gereinigd. 

Muntloopbaan 

 Trek de munttester open door de voorkant van de loopbaan aan de linkerzijde naar rechts 

en naar boven te bewegen. Let op: de voorkant van de loopbaan zal niet uit zichzelf geopend 

blijven en vingers kunnen vastgeklemd raken indien de loopbaan wordt losgelaten. 

 Reinig de delen die hieronder worden aangegeven. Zorg dat elk deel schoon en droog wordt. 

 De muntloopbaan niet bekrassen en/of beschadigen, het gevolg hiervan is slechte aanname 

van munten. 
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 Let erop dat de voorkant van de loopbaan na het reinigen volledig gesloten is. 

Aannameklep en sorteerkleppen 

 Open de displaykap door de vergrendeling aan de linkerzijde in te drukken en vervolgens de 

displaykap naar voren en naar rechts te trekken. 

 Reinig de delen die hieronder worden aangegeven. Zorg dat elk deel schoon en droog wordt. 

 De aannameklep en de sorteerkleppen kunnen voorzichtig ingedrukt worden om bepaalde 

delen toegankelijk te maken voor het reinigen. Een wattenstaafje kan hierbij handig zijn. 

 

 

 Verwijder de “E” geldbuis route afdichter (het doorzichtige kunssttstof onderdeel hierboven 

links afgebeeld) door het pennetje aan de linker bovenkant van de afdichter in te drukken en 

de afdichter naar voren te trekken. Reinig beide kanten van de afdichter evenals het 

achterliggende loopbaandeel (zoals hieronder afgebeeld). 

 

      

 

 Zorg dat elk deel schoon en droog is en zet de afdichter weer terug. Let erop dat de 

vergrendeling weer vast zit. 

 Zorg dat alle kleppen na het reinigen vrij kunnen bewegen. 

Uitwerpkanaal 

 Open de displaykap door de vergrendeling aan de linkerzijde in te drukken en vervolgens de 

displaykap naar voren en naar rechts te trekken. 

 De doorzichtige uitwerpbaan van de displaykap af bewegen. 
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 Beide kanten van de uitwerpbaan en de achterkant van de displaykap reinigen zoals 

afgebeeld. Zorg dat elk deel schoon en droog is. 

 

   

 

 Let erop dat de displaykap na het reinigen volledig gesloten is. 

Uitgifte armen en geleiders 

Het reinigen van de uitgifte armen en geleiders: 

 Verwijder de geldbuiscassette. 

 De uitgiftemodule niet losmaken van de CF7000. Reinig de uitgifte armen voorzichtig met 

een zachte borstel. 
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 Draai de uitgifte armen in de richting zoals afgebeeld en reinig de geleiders. 

 

 

 

 Mocht de uitgiftemodule erg vuil zijn, dan kan deze worden vervangen. Neem hiervoor 

contact op met Eldeco. 

 Schakel de stroomtoevoer naar de CF7000 in en wacht tot dat de opstartprocedure is 

voltooid. 

 Druk de ‘mode’ toets tweemaal in om de uitgifte armen weer in de wachtstand te zetten. 

 Plaats de geldbuiscassette terug. 

 

 

 

  

  


