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V400M Installationsguide
Oplad batteriet
Batteriet er indbygget i terminalen, og oplades med den medfølgende
strømadapter. Terminalen starter automatisk, når strømmen er tilkoblet.

Isæt bonrulle

Konfigurasjon av kommunikasjon på V400M

Tænd terminalen

Hold den grønne knap inde nogle sekunder.

Sluk terminalen

Hold den røde tast inde i 7 sekunder til Power Panel vises.
Tryk derefter på "Shutdown" på skærmen.

Symboler
Viser at terminalen er tilkoblet mobilnetværk (2G eller 4G) og signalstyrken.
Viser at terminalen er koblet til WiFi samt signalstyrken.
Viser at terminalen har nøgle-certifikater. Hvis symbolet ikke vises, kan terminalen ikke udføre transaktioner. I så fald,
skal du tage kontakt til Verifones kundeservice.
Batteriniveau og lade-indikator.

Opsætning af terminal
Når du modtager terminalen, skal kommunikationen sættes op, så den kan få forbindelse og modtage
påsætning for dit brugssted. Følg trinene herunder for den ønskede kommunikaton på terminalen.
Når terminalen er koblet til netværket, så vil parametre og brugeropsætning blive downloadet
automatisk.
Det kan tage op til 10 minutter, før terminalen er operativ.
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Menu og navigation
For at få tilgang til terminalmenuen, tryk 4 og 6 samtidig. Terminalen vil
bede om et password. Tast 1234 og bekræft med den grønne tast.
Terminalen har en touchskærm, og alle menuvalgene kan udføres ved at trykke

på skærmen. I enkelte menuer og lister skal du evt. bruge ˄/˅ for at vise alle
alternativer. Al indtasting afsluttes med den grønne tast.

Tilkobling via 4G/2G (SIM)
Åbn lugen på bagsiden og tag batteriet ud.

Sæt SIM-kortet (Micro SIM) i den nederste holder, som vist på billedet.

Sæt batteriet på igen og tænd terminalen. SIM-kortet skal være aktivt og uden PIN-kode.

Aktiver SIM på terminalen
1. Åbn terminalens menu
2. Vælg Administrationsmenu → Settings → Communications, rul derefter nedad på
skærmen og vælg “Configuration“
3. Vælg “Network Interface“ → “Mobile Data“ → “Mobile settings“ → APN
4. Tast APN navnet ind: internet (kun små bogstaver) og tryk OK
5. Vælg “Save“ og derefter “OK“
6. Vælg “Yes“ for spørgsmålet “Apply settings on interface? “. Efter et øjeblik vises
“Interface started“, når terminalen er koblet til netværket. Vælg “OK“ for at bekræfte,
og tryk derefter på den røde knap, til du kommer ud af menusystemet.
Bekræft, at 4G-symbolet vises øverst i skærmen. Dette viser, om terminalen er på nettet.
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Tilkobling via WLAN
1. Åbn terminalens menu (se Menu og navigation herover).
2. Vælg Administrationsmenu → Settings → Communications, rul derefter nedad på
skærmen og vælg Configuration.
3. Vælg Network Interface → WiFi
For at få en liste over tilgængelige trådløse netværk frem, vælger du “WiFi Scan“.
1.
2.
3.
4.

Terminalen viser en liste over trådløse netværk i nærheden. Vælg netværket, du vil tilkobles.
Terminalen viser information om det valgte netværk; vælg Tilføj.
Kontroller, at Autostart er “Yes“ (hvis ikke, så vælg Autostart og derefter “Yes“).
Vælg Pre-Shared Key (PSK), og skriv passwordet til netværket. Brug den grønne
knap, når du er færdig. Den gule knap sletter det sidste tegn.
5. Vælg “Save“ og derefter “OK“.
6. Vælg “Yes“ for spørgsmålet “Apply settings on interface? “. Efter et øjeblik vises “Interface
started“, når terminalen er koblet til netværket. Vælg “OK“ for at bekræfte, og tryk derefter på
den røde knap, til du kommer ud af menusystemet.
Bekræft, at WiFi-symbolet vises øverst i skærmen. Dette viser, om terminalen er på nettet.
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