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INSTRUCTIE BEHOREND BIJ W.C. MUNTAUTOMATEN

1. De noodsleutel
Met de noodsleutel kan de nachtschoot worden bediend in die gevallen, waarin 
men zich toegang moet verschaffen tot een afgesloten toiletruimte. Voor ontgren-
deling van de dagschoot (te bedienen via de kruk) moet vervolgens een munt 
worden ingeworpen.

2. Slotbout met moer en veerring
De slotbout dient aan de binnenzijde van de deur gemonteerd te worden. Met de 
bijgeleverde moer en sluitring wordt de grondplaat van de automaat stevig op de 
deur vastgezet.

3. Hoekplaatje (omgezet plaatje met gaatje) zie figuur 4
Dit plaatje is noodzakelijk om de automaat te laten functioneren zonder dat er ge-
bruik wordt gemaaktvan geldinworp. 
Na verwijderen van de geldcassette wordt dit hoekplaatje met de breedste zijde 
klemmend vastgezet in de U-vormige muntveer. Tevens wordt de geldinworpgleuf 
geblokkeerd door het omklappen van de afsluitbeugel (zie figuur 3).

Waarschuwing!!

Kom nooit aan stelschroeven of andere  
delen. Het slot raakt hierdoor ontregeld.

Draai de geldcassette niet te vast aan.  
(Bij te vast aandraaien is de mogelijkheid 
aanwezig dat bij het openen de cilindersleu-
tel van de geldcassette afbreekt)

Houdt de 2 bijgeleverde cilindersleutels 
gescheiden, zodat bij zoekraken van het ene 
exemplaar aan de hand van het nummer 
op het andere een nieuwe sleutel bijbesteld 
kan worden. Alleen het nummer op de 
automaat is niet voldoende om na te 
bestellen.

Zorg ervoor, dat de deur zonder enige hap-
ering in de sluitplaat van het slot kan vallen. 
Door het harde dichtslaan van de deur kun-
nen storingen ontstaan, welke niet  
bevorderlijk zijn voor het goed functioneren 
van uw W.C. Muntautomaat.
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De sluitplaat aan het slot aanpassen en met de bijgevoegde 
schroeven M3 x 30 mm bevestigen.

De ruimte tussen het slot en de sluitplaat mag in geen geval 
meer dan 3 mm bedragen om een juiste telling bij de  
automaat te bewerkstellen.
Bij een grotere spleet kan zowel de sluitplaat als het insteek-
slot naar voren gezet worden.

Boven de witte beschermkap wordt het plaatje ‘eerst munt 
inwerpen, dan kruk geheel neerdrukken’ geplakt.

Nu is de automaat bedrijfsklaar. Voor gebruik kan 
slechts de aangegeven munt of een speciale W.C. munt 
worden gebruikt.

Buiten gebruik stellen:
De blokkeerbeugel bij de muntinworp om te klappen.  
(zie figuur 3)

Gebruiken zonder muntinworp:
Moet de automaat zonder muntinworp gebruikt worden, dan 
dient men een sluitstuk in de muntspleet van de koppelingsas 
in te zetten (zie figuur 4).

Verder bestaat de mogelijkheid de deur, indien gewenst, van 
buitenaf met de bijgevoegde noodsleutel te openen door de 
stift te draaien onder het veiligheidsslot (zie figuur 5). Daarna 
munt inwerpen.

figuur 5

Let op!
De sleutel dient zorgvuldig te worden bewaard. Reservesleutels kunnen 
uitsluitend worden nageleverd onder opgave van sleutel- en automaat-
nummer.

De belangrijkste onderdelen van verschillende W.C. Muntautomaten zijn op elkaar 
afgestemd en onderling uitwisselbaar.

De automaat is beveiligd met een cilinderslot.

figuur 4
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