
Használati utasítás 
 

Ismerje meg kártyaolvasóját. A funkcióktól kezdve az általános üzemeltetési tanácsokig az 

alábbi használati utasítás átfogó képet nyújt a kártyaolvasónkról. 

  Töltés 

A kártyaolvasót a csomagban található C típusú USB kábellel töltheti fel, amelyet 

számítógépéhez vagy más áramforráshoz csatlakoztathat. Megjegyzés: Az olvasó töltés 

közben képes ügyleteket elfogadni. 

 Internetkapcsolat 

Ahhoz, hogy a kártyaolvasó működhessen, és fizetéseket dolgozhasson fel, 

internetkapcsolatra van szüksége. Az eszköz rendelkezik beépített SIM-kártyával és WiFi-

funkcióval, így csatlakoztathatja kártyaolvasóját akár a helyi mobilhálózaton, akár WIFI-n 

keresztül. 

 Értékesítési előzmények 

Összes tranzakcióját megnézheti olyan adatokkal együtt, mint a dátum, az időpont és az 

összeg. Azt is láthatja, hogy tranzakciói sikeresek vagy sikertelenek voltak, illetve 

visszatérítésre/kifizetésre/visszakönyvelésre kerültek-e. 

Az értékesítési előzmények megtekintéséhez 

1. Lépjen a „Menübe” a felfelé vagy lefelé mutató nyílra kattintással a kártyaolvasón. 

2. Kattintson az Értékesítési előzményekre. 

3. Válasszon ki egy tranzakciót a listából a tranzakció és a kifizetés részleteinek 

megtekintéséhez. 

Visszatérítések teljesítése 

Kövesse az alábbi lépéseket, ha részleges vagy teljes visszatérítést szeretne küldeni 

eszközéről: 

1. Válasszon ki egy tranzakciót „Értékesítési előzményeiben“. 

2. A „Tranzakció részleteiben” válassza ki a tranzakciót a zöld jelölőnégyzet 

bejelölésével a kártyaolvasón (a kifizetés egy bankszimbólumot fog mutatni). 

3. Görgessen a „Tranzakció visszatérítésére“ a lefelé mutató nyíllal, majd hagyja jóvá a 

pipára történő kattintással. 

4. Válassza a „Teljes visszatérítés“ vagy a „Részleges visszatérítés“ lehetőséget.  

5. Erősítse meg a visszatérítést a jelszó megadásával. 

 



  Beállítások 

Nézze meg a kártyaolvasó menüopcióit. 

A beállítások elérése 

Az alábbi szolgáltatások bármelyikének megtalálásához csak lépjen a „Menübe” a felfelé 

vagy lefelé mutató nyílra kattintva a kártyaolvasón. 

Készülékbeállítások  

Kapcsolat típusa 

Miután létrehozta első kapcsolódást, a következő lépésekkel bármikor megváltoztathatja a 

kapcsolat típusát: 

1. Lépjen a „Készülékbeállításokra“. 

2. Válassza ki a „Kapcsolat típusát”. 

3. Választhat a „Wi-Fi”, a „Mobil (3G)” vagy a „Bluetooth” közül. 

4. Most kiválaszthatja a „Be” opciót az engedélyezéshez, vagy a „Ki” opciót a 

kiválasztott kapcsolattípus letiltásához. 

5. A megerősítéshez kattintson a zöld pipára a kártyaolvasón. 

Nyelv módosítása: 

Kártyaolvasója nyelvének megváltoztatásához válassza a „Készülékbeállításokat”, majd a 

“Nyelv módosítása” opciót, és ott kiválaszthatja a kívánt nyelvet. 

 

Alvó mód: 

A készenléti üzemmód lehetővé teszi, hogy a kártyaolvasó továbbra is kapcsolódjon a 

mobilhálózathoz, és hogy Ön egy pillanat alatt készen állhasson a tranzakcióra. Röviden 

nyomja meg a bekapcsológombot, hogy a készülék Alvó módba kerüljön. 

 

Megjegyzés: Ha a kártyaolvasó 4 percig használaton kívül van, automatikusan készenléti 

állapotba kerül. A készülék teljes kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 4 

másodpercig, vagy amíg a 4 zöld LED kialszik. Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék 

kikapcsolását követően az újbóli bekapcsoláskor ismételten csatlakoznia kell a 

mobilhálózathoz. 

Fiókbeállítások  

Fiókadatok: 

Ha meg szeretné tudni, hogy melyik fiókba jelentkezett be a kártyaolvasóján, lépjen a 

menüben a „Fiókadatokba“. Ekkor megjelenik a képernyőn cégneve, kereskedői azonosítója 

és az e-mail címe. 

 

 

 

 

 



Borravaló: 

Ha ki- vagy be kívánja kapcsolni a borravaló funkciót, válassza a „Fiókbeállítások“ menüben 

a „Borravaló“ opciót, majd a „Be“ vagy „Ki“ lehetőséget. 

Így kártyaolvasójának a tranzakció összegének beírását követően képernyőjén megjelenik a 

borravaló opció, és ügyfelei beüthetik az adni kívánt borravaló összegét. 

 

 

Adók: 

Ha adót kell hozzáadnia a termékekhez, ezt most az alábbi lépésekben teheti meg. 

Az adófunkció bekapcsolása: 

1. Lépjen a „Készülékbeállításokra“. 

2. Kattintson az „adókra”. 

3. Válassza ki a „Be” opciót. 

A jelenlegi adókulcsok szerkesztése: 

1. Válassza ki az „ÁFA-kulcsok szerkesztését“. 

2. Válassza ki a módosítandó adókulcsot. 

3. Kattintson az „ÁFA-kulcs módosítására“. 

4. Írja be az új adókulcsot. 

5. Erősítse meg a zöld pipára való kattintással a kártyaolvasón. 

Értékesítés leírása: 

Írja be az értékesített áruk/szolgáltatások leírását. 

 

Ennek a funkciónak az aktiválásához a készüléken lépjen a „Fiókbeállítások”, majd a 

„Értékesítési leírás” pontra. Itt engedélyezheti a funkciót az „Bekapcsolás” opció 

megérintésével. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a „Ki“ opcióra történő kattintással bármikor kikapcsolhatja a 

funkciót. 

 

A leírás hozzáadásához csak írjon be egy összeget, majd kattintson a zöld pipára, és a 

képernyőn megjelenik a leírás mező. Írja be a leírást, majd erősítse meg az „OK” vagy a zöld 

pipa megérintésével a kártyaolvasón. Ekkor a készülék megkéri az ügyfelet, hogy érintse oda 

vagy helyezze be a kártyáját. 

 

Kijelentkezés: 

A kártyaolvasóból való kilépéshez válassza a "Fiókbeállítások", majd a "Kijelentkezés" 

lehetőséget. Ez a funkció akkor hasznos, ha munkatársaival szeretné megosztani a 

kártyaolvasót. 


