INSTALLATION

INSTALLATION AF
VX 690
VX
680.
UDSKIFTNING
PSAM
ER NORMALT KUN
AKTUELT
Tak for, at du harAF
valgt
en betalingsterminal
fra Verifone.
Følg
Inedenstående
FORBINDELSE
MED
ET
EJERSKIFTE
procedure og kom godt i gang med terminalen.
1.

Sluk for terminalen (fjern terminalen fra ladestation og hold
denterminalen
røde knap inde).
at
kan virke, skal der sidde et sim-kort

For
(kun ved
GSMFjern
modeller)
og et PSAM-kort i terminalen. Med mindre andet er
2.
batteriet og isæt SIM-kort, isæt derefter batteri igen
aftalt,
erved
dette
isat og testet af os inden levering.
(kun
GSM-terminaler).
3.

Åbn printerdæksel og fjern bonrulle. Under bonrullen er et sort

5.

Fjern PSAM-kortet og isæt det nye i slot 2.

Tilslutning:
dæksel, som kan fjernes (brug lille stjerneskruetrækker). Skuen kan
Startikke
terminalen
ogskal
tryk
påløsnes.
den Fjern
grønne
knap
i 5 sekunder - den
skrues fri, men
bare
forsigtigt
dækslet.
tænder automatisk.
4.
Åbn PSAM-holderen og skub den lille clips, der holder PSAM-kortet.
Husk at påsætte den medfølgende PIN-skjuler.
Rengøring:
Luk forsigtigt dækslet igen og spænd forsigtigt stjerneskruen.
Vi anbefaler, at du renser chiplæser/magnetlæser regelmæssigt f.eks.
hver
gang
dulåget.
skifter bonrulle. På den måde forlænger du
7.
Isæt
bonrulle
og luk
terminalens levetid.
6.

8.

Isæt batteriet.

SkiftStart
af bonrulle:
9.
terminalen og tryk på den grønne knap i 5 sek.
den tænder
Løft –den
sorte automatisk.
flap over displayet let opad.

Træk derefter
topdækslet i modsat retning af display. Du kan nu udskifte bonrullen
og derefter lukke topdækslet.
For daglig brug følg Quickguiden
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AF PSAM ER NORMALT KUN AKTUELT
Opsætning af WLAN/WiFi
I FORBINDELSE MED ET EJERSKIFTE
1.
Slukdin
for terminalen
og hold
For at
terminal(fjern
kanterminalen
kommefratilladestation
at kommunikere
den røde knap inde).

med dit netværk,
skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen.

2.

Fjern batteriet og isæt SIM-kort, isæt derefter batteri igen
ved GSM-terminaler).
Følg(kun
vejledningen
herunder.

3.

1:

Åbn printerdæksel og fjern bonrulle. Under bonrullen er et sort
Tryk
på som
logo
display
+ tast
6 + 3 +1.
dæksel,
kani fjernes
(brug
lille stjerneskruetrækker).
Skuen kan
ikke skrues fri, men skal bare løsnes. Fjern forsigtigt dækslet.

2: Vælg
Access Point – tast 1. Terminalen vil nu scanne synlige
Åbn PSAM-holderen og skub den lille clips, der holder PSAM-kortet.
netværk, der understøttes af terminalen.

4.

5.

Fjern PSAM-kortet og isæt det nye i slot 2.

3: Vælg
det relevante netværk.
Luk forsigtigt dækslet igen og spænd forsigtigt stjerneskruen.

6.

7.
4.
8.

Isæt herefter
bonrulle og WLAN
luk låget. nøglen (netværkskoden).
Tast
Isæt batteriet.

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes.
9.
og tryk påstore
den grønne
knap ibogstaver
5 sek.
ManStart
kanterminalen
skifte mellem
og små
i højre side af
– den tænder automatisk.
displayet. På funktionstasten i venstre side kan du skifte mellem
bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved
at trykke på den grønne tast.
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5: Derefter returneres der til hovedskærmen ved at taste på den
røde tast 2 gange.
6: Genstart terminalen ved at trykke på logoet + 4+5
SIM

SIM

7: Terminalen viser nu et signal øverst til venstre
Vidste du at...
Netværket skal understøtte WiFi standarden 802.11 b/g og wpa2
aes, før det vises på scanningslisten.
Når opsætningen er overstået, kan du printe et udskrift af den
indtastede opsætning, ved at trykke på logo + 6 +3 + 4 +
password til terminalen.
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KONTAKT KUNDESERVICE PÅ
Telefon 44 53 75 00 / 63 12 75 20 (vær dog opmærksom på, at kunder uden
serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@verifone.com
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