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 Instruktion 
  

A Allmänt 
 Programmering av systemet basfunktioner görs i Cigarettautomaten med hjälp av 

tangentbordet som sitter under displayen på vänstersida högst upp på framsidan av 
automaten. 
 
Knappar är inte märkta men de ska användas som nedan skiss. 
 

 

 
 
 

  
  
D1 TESTA MOTORER 
  
 Denna funktion är till för att kontrollera att alla motorer finns med i hårdvaran d.v.s. 

Cigarett och Snusautomat som för det mesta har 91st motorer tillsammans. 
  
 Gör så här: 
 1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas PROG. 
 2. Tryck på PIL uppåt tills det står MOVE MOTORS i displayen. 
 3. Håll in * och skriv in motornummer. 
 4. Släpp knapp *. 
 5. Nu körs motorn och ställs i 0 läge. 
  
 6. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas 

PROG. 
 

 

 

D2 NOLLSTÄLLA EN MOTOR 
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 Denna funktion är till för att nollställa en motorer som inte kan aktiveras i systemet 

eller att motorn endast har gjort en halv utmatning av en produkt. 
  
 Gör så här: 
 1. OBS! Lägg i ett par produkter i det felaktiga facket. 

2. Tryck på knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas PROG. 
3. Tryck på PIL uppåt och tryck tills det står MOVE MOTORS i displayen. 

 4. Håll in * och skriv in motornummer, sedan släpper du knappen *. 
 5. Nu körs motorn och ställs i startläge och aktiverar denna i systemet igen. 

6. Tryck på PROG som sitter på kretskortet i ett hål bakom displayen. 
7. Nu står det INFOGA STRECKKOD. 
8. Stäng av strömmen i Cigarettautomaten (längst ned på vänster sida), låt den vara 

avstängd i 30 sekunder och slå på strömmen igen. 
9. Nu står det INFOGA STRECKKOD. 

  
 Cigarett motorer ska var konfigurerade som ”NORMAL”  
 Snus motorer ska vara konfigurerade som ”TANK”  
 Gör så här:  
 1. Tryck på knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas PROG. 

2. Tryck på PIL uppåt och tryck tills det står MOVE MOTORS i displayen. 
3. Håll in * och skriv in motornummer, sedan släpper du knappen *. 
4. Nu körs motorn och ställs i startläge och aktiverar denna i systemet igen. 
5. I displayen står det ”NORMAL eller TANK”, tryck pil vänster för att välja typ. 
6. Tryck på PROG som sitter på kretskortet i ett hål bakom displayen. 
7. Nu står det INFOGA STRECKKOD. 
8. Stäng av strömmen i Cigarettautomaten (längst ned på vänster sida), låt den vara 

avstängd i 30 sekunder och slå på strömmen igen. 
9. Nu står det INFOGA STRECKKOD. 
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