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1. Algemeen 

De afstandsbediening  om de pompen vrij te geven (en andere functies uit te voeren) is een draadloze telefoon 
(kan niet meer als gewone telefoon werken), die eruit ziet als volgt: 

 

 
 
 
 
 
 

         Gele lamp 

         Groene lamp 

         Rode lamp 

 

 

 

 
FOTO afstandsbediening en afstandsbediening doos 

 

Gele lamp:  indien pinkt aan een snelheid van 1 x per 600 msec, aanduiding dat het programma opgestart is. 
Groene lamp:  aanduiding dat er communicatie is van de sitecontroller naar de afstandsbediening doos. 
Rode lamp: aanduiding dat er communicatie is van de afstandsbediening doos naar de Site Controller . 
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2. Vrijgeven van pompen via de 
afstandsbediening 

2. 1. Indien de afstandsbediening NIET op de lader zit 

• Het pistool wordt uitgehaakt door de klant 

• De afstandsbediening rinkelt 

• (toets met groen telefoontje) indrukken op de afstandsbediening 

• pompnummer indrukken op de afstandsbediening 

• klant kan tanken 

• (toets met rood telefoontje) indrukken op de afstandsbediening  

 

2. 2. Indien de afstandsbediening WEL op de lader zit 

• Het pistool wordt uitgehaakt door de klant 

• De afstandsbediening rinkelt 

• Afstandsbediening van de lader nemen 

• Pompnummer indrukken op de afstandsbediening 

• Klant kan tanken 

• (toets met rood telefoontje) indrukken op de afstandsbediening of de afstandsbediening terug in de lader 
steken 
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3. Speciale functies 

3. 1. Stoppen van een pomp (commando: ‘*1’) 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘1’  

• pompnummer indrukken  

• (toets met rood telefoontje) 

 

3. 2. Het starten van een afsluiting (commando: ‘*2’) 

Indien er een HP-deskjet printer aan het systeem gekoppeld is (en er is papier voorradig), dan wordt bij het starten 
van een afsluiting onmiddellijk een rapport afgedrukt. 

3. 2. 1. Het starten van een shift-afsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘2’  

• ‘1’  

• (toets met rood telefoontje) 

3. 2. 2. Het starten van een periodeafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘2’  

• ‘2’  

• (toets met rood telefoontje) 

3. 2. 3. Het starten van een maandafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘2’  

• ‘3’  

• (toets met rood telefoontje) 
 

3. 2. 4. Het starten van een index- en niveauticket 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘2’  

• ‘4’  

• (toets met rood telefoontje) 
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3. 3. Rapportage van de laatst gemaakte afsluiting (commando ‘*3’) 

3. 3. 1. Rapport van de laatste shift-afsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘1’  

• (toets met rood telefoontje) 

 

3. 3. 2. Rapport van de laatste periodeafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘2’  

• (toets met rood telefoontje) 

 

3. 3. 3. Rapport van de laatste maandafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘3’  
• (toets met rood telefoontje) 

 

3. 3. 4. Rapport van het laatste index- en niveauticket 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘4’  

• (toets met rood telefoontje) 
 

3. 3. 5. Rapport van de laatste prijsafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘5’  

• (toets met rood telefoontje) 
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3. 4. Rapportage van een historische afsluiting (commando ‘*3’) 

Van elk type afsluiting (shift, periode, maand, index- en niveau, prijs) worden steeds de 10 laatst gemaakte 
afsluitingen bewaard. De rapportage kan als dusdanig nog steeds afgedrukt worden. 

3. 4. 1. Rapport van een historische shift-afsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘1’  

• ‘X’  (met X = het laatste cijfer van het gewenste afsluitnummer) 

• (toets met rood telefoontje) 

3. 4. 2. Rapport van een historische periodeafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘2’  

• ‘X’  (met X = het laatste cijfer van het gewenste afsluitnummer) 

• (toets met rood telefoontje) 

3. 4. 3. Rapport van een historische maandafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘3’  

• ‘X’  (met X = het laatste cijfer van het gewenste afsluitnummer) 

• (toets met rood telefoontje) 

3. 4. 4. Rapport van een historisch index- en niveauticket 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘4’  

• ‘X’  (met X = het laatste cijfer van het gewenste ticket) 

• (toets met rood telefoontje) 

3. 4. 5. Rapport van een historische prijsafsluiting 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘3’  

• ‘5’  

• ‘X’  (met X = het laatste cijfer van het gewenste afsluitnummer) 

• (toets met rood telefoontje) 
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3. 5. Het doorvoeren van een brandstofprijswijziging (commando’s 
‘*4’ en ‘*5’) 

Een brandstofprijs wijziging gebeurt steeds in 2 stappen: als eerste moet de nieuwe brandstofprijs ingevoerd worden en daarna 

moet ook steeds de wijziging geactiveerd worden. 

3. 5. 1. Het invoeren van (een) nieuwe brandstofpijs(zen) zonder activiatie 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘4’  

• ‘YY’   (YY = productcode) 

• ‘ZZZZ’ (ZZZZ = nieuwe brandstof prijs) 

• ‘#’ 

• (toets met rood telefoontje) 

 

Productcodes zijn:  
01 : SUPER 
02 : NORMALE 
03 : DIESEL 
04 : LPG  
05 : EUROSUPER  (EURO 95) 
06 : HOUSE FUEL 
07 : NOLEAD NORMAL 
08 : SUPERPLUS  (EURO 98) 
09 : DIESEL CAR 
10 : DIESEL TRUCK 
11 : MOTOR OIL BENZIN 
12 : MOTOR OIL DIESEL 
13 : PETROLEUM 
14 : MIXED 

 

3. 5. 2. Activatie van de nieuwe brandstofprijs(zen) 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘5’  

• ‘#’ 

• (toets met rood telefoontje) 
Na de activatie van de nieuwe brandstofprijzen, wordt er automatisch een prijsafsluiting (met de oude 
brandstofprijzen) gemaakt. Deze afsluiting wordt onmiddellijk afgedrukt indien de HP-deskjet printer aan staat en 
als er papier voorradig is. 
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Opmerking: 
Het is praktischer om dit commando off-line in te geven, m.a.w. er moet niet eerst op (toets met groen 
telefoontje) gedrukt worden maar eerst wordt de rest van het commando ingegeven. Druk daarna op (toets met 
groen telefoontje) en al de ingegeven commando’s worden in 1 keer doorgestuurd. 
Druk op (toets met rood telefoontje) om af te sluiten. 
 

Vb. Brandstofprijswijziging voor diesel naar 0,789 EUR/l + activatie: 
‘*4030789#*5#’ 

(toets met groen telefoontje)  
(toets met rood telefoontje) 
 

3. 6. Instellen van PRESET (commando’s ‘*6’ en ‘*7’) 

Deze functies zijn enkel beschikbaar op recente systemen (vanaf SC versie 5.01A en Remote Control versie 1.03). 

3. 6. 1. Instellen van een bedrag 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘6’  

• ‘XX’   (XX = pompnummer in 2 cijfers, bv. 03) 

• ‘YYYYY’ (YYYYY = bedrag) 

• ‘#’ 

• (toets met rood telefoontje) 

 

Opmerking: 
Het bedrag wordt in eenheden weergegeven (geen cijfers na de komma), en kan bestaan uit 1 tot 5 cijfers. 

 

3. 6. 2. Instellen van een volume 

• (toets met groen telefoontje)  

• ‘*’  

• ‘7’  

• ‘XX’   (XX = pompnummer in 2 cijfers, bv. 03) 

• ‘ZZZ’ (ZZZ = volume in liter) 

• ‘#’ 

• (toets met rood telefoontje) 

 

Opmerking: 
Het volume wordt in eenheden weergegeven (geen cijfers na de komma), en kan bestaan uit 1 tot 3 cijfers. 
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4. Opmerkingen 

• De batterij van de afstandsbediening moet herladen worden na 7 uur bij continue gebruik. 

• Indien het commando niet afgesloten wordt met (toets met rood telefoontje), dan blijft de verbinding actief. 
Dwz dat de afstandsbediening niet meer zal rinkelen bij het uithaken van een pistool. Alsook zal de batterij 
vlugger ontladen zijn (bij continue gebruik batterij ontladen na 7 uur). 

• Indien de pompnummer 10 of hoger is, dan mag er maximaal 1 seconde zijn tussen het eerste cijfer en het 
tweede cijfer. Indien er meer tijd tussen zit dan beschouwt het systeem  niet de vrijgave van pomp 10 maar 
van pomp 1. 

• Voor alle commando’s zijn er 10 seconden ter beschikking na het indrukken van ‘*’ en het beëindigen van 

het commando. 

• Indien op de ‘ ‘ toets gedrukt wordt, druk nogmaals op dezelfde toets om het systeem weer in dienst te 

stellen. 

• De ‘ ’ toets dient om terug te bladeren in vroeger ingegeven commando’s. 

• Indien er rommel op het scherm staat van de afstandsbediening kan dit gewist worden bij middel van het 
indrukken van de (toets met rood telefoontje) toets. 

• Alle commando’s kunnen ook off-line ingegeven worden, door niet op (toets met groen telefoontje) te 
drukken maar eerst de rest van de commando’s in te geven. Daarna op (toets met groen telefoontje) 
drukken en al de ingegeven commando’s worden in 1 keer doorgestuurd. 

• Dit heeft als voordelen dat er meer controle over de commando’s is voor het doorsturen, meerdere 
commando’s kunnen tegelijkertijd verstuurd worden en er is meer tijd om de commando’s in te geven.  

http://www.micrelec.be/

