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Lopend 

GROENE ‘lopende’ lampjes geven aan dat de CCI actief is en biljetten kan 
ontvangen.  
GROENE ‘lopende’ lampjes met af en toe ORANJE ‘lopende’ lampjes geven aan 

dat de CCI via BlueTooth is verbonden met een lezer. 

 
Continu 

Het onderste lampje brandt continu ORANJE: dit betekent dat de deur van de 
CCI open staat.  
Het onderste lampje knippert ORANJE betekent dat de deur van de CCI open 
staat en dat de CCI via BlueTooth is verbonden met een lezer. 

 
Lopend 

ORANJE ‘lopende’ lampjes geven aan dat de waarschuwingslimiet van de buidel is 
bereikt en dat de buidel bijna vol is. De CCI blijft normaal werken totdat de buidel de 
uiterste limiet heeft bereikt. 

 
Knipperend 

Drie ROOD knipperende lampjes geven aan dat de buidel helemaal vol is. De CCI 
accepteert pas weer biljetten als de buidel is vervangen. 

 
Knipperend 

Het bovenste lampje knippert ROOD geeft aan dat de buidel ‘Verdacht’ is en dat 
de nodige stappen moeten worden ondernomen voordat de CCI weer gewoon werkt. 
Dit gebeurt na stroomuitval of als de kop is verwijderd terwijl er geld in de buidel zat. 
Raadpleeg de betreffende gids Het werken met verdachte buidels om dit op te 
lossen. 

 
Continu 

Het bovenste lampje brandt continu ROOD geeft aan dat er een biljet is 
vastgelopen in de kop van het apparatuur. Raadpleeg de instructies ‘Een opstopping 
in de kop verwijderen' om dit te verhelpen. 

 
Continu 

Het middelste lampje brandt continu ROOD geeft aan dat er een biljet is 
vastgelopen in de stapelaar van het apparaat. Raadpleeg de instructies ‘Een 
opstopping in de stapelaar verwijderen' om dit te verhelpen. 

 
Continu 

Het onderste lampje brandt continu ROOD geeft aan dat er een storing is in het 
apparaat. Zet de CCI uit en weer aan. Als de storing aanhoudt moet ofwel een 
reservekop worden aangebracht of moet de kop worden ingezonden voor reparatie. 

 
Continu 

Alle drie de lampjes zijn continu ROOD – dit geeft een fatale interne 
communicatiefout aan. Zet de CCI uit en weer aan. Als de storing onmiddellijk of na 
een tijdje weer optreedt, vervang de kop dan. Als het probleem daarmee niet is 
verholpen, bel dan de Help Desk op +3173-6129717 voor assistentie. 

 
ALLEMAAL UIT 

ALLE LAMPJES ZIJN UIT – dit geeft aan dat de CCI is ontkoppeld van het lichtnet, 

is uitgezet of niet goed opnieuw is geactiveerd nadat een buidel is vervangen of 
nadat een opstopping is verwijderd. Controleer de verbinding met het lichtnet en of 
de schakelaar achter op de CCI aan staat. Als het probleem daarmee niet is 

verholpen, controleer dan met de host of PDA wat de status is van de CCI. 

Configuratie lampjes  

 
Knipperend 

Het middelste lampje knippert ROOD geeft aan dat de CCI wacht totdat de 

volgende buidel-ID is gegeven voordat verder kan worden gewerkt. Dit gebeurt 
uitsluitend wanneer de configuratie-optie ‘Bron buidel-ID' op ‘Host’ is ingesteld. Dit 
probleem moet vanuit de host worden opgelost. 

 
Knipperend 

Het onderste lampje knippert ROOD geeft aan dat de CCI is uitgeschakeld door 
de host. Hij werkt pas weer als hij door de host is ingeschakeld. 


