Bruksanvisning iZettle betalingsterminal
Hånes IF bruker appen «iZettle» kjørende på ett Samsung nettbrett som «kassesystem». Nettbrettet er tilknyttet kortterminal fra iZettle via Bluetooth.
Løsningen er en fullverdig effektiv betalingsløsning.
ANBEFALING! Nettbrettet og kortterminal bør settes til lading når dere skal bruke løsningen over lengre tid, slik at vi alltid har strøm på enhetene.
Alternativt, kan selvfølgelig begge enhetene brukes utelukkende på batteri hvis dette er nødvendig.
Nr

Aktivitet / oppgave

Merknader

Skjermbilde(r)
Samsung nettbrett
Kortterminal

Av/ påk napp (aktiver)

1.

Aktiver Samsung nettbrettet med
knappen øverste på høyre side.

Tilbakeknappen anvendes noen
ganger i de nedennevnte
aktivitetstrinnene.

Tilbakeknapp
Nettbrettets hjemmeskjerm (oppstartside)

Velg (trykk på) appen ”iZettle”
2.

Hjemmeskjermen er synliggjort med
ett lite husikon rett ovenfor iZettle
appen.

som er plassert nederst til
venstre på hjemmeskjermen.

Det er ikke tillatt å endre
skjermoppsettet på nettbrettet.

iZettle applikasjon
iZettle har to alternative salgsoppsett:
kioskvarene synliggjort med
vareikoner.
vanlig tradisjonell nummervisning.

3.

Salgsoppsett
Oppsett med vareikoner
Tradisjonelt oppsett

Velg anbefalt salgsoppsett.
Åpner iZettle appen. med tradisjonelt
oppsett, kan du
endre
dette ved å klikke på
knappen:
Salgsoppsettet med vareikoner
ANBEFALES.

Beløp (sum)

Salg:

Endre antall pr. post

-

Velg ønsket vare ved å

-

Når kunden har handlet

trykke på vareikonene.
ferdig, trykker du på
kjøpesummen synliggjort

4.

Ta betalt

med blå knapp øverst til

For noen varegrupper, kan det dukke
opp undergrupper.

Klikk på aktuelle
vareikoner

Slett alle postene

høyre i skjermbildet (med
vareikonene).
-

Deretter velger du knappen
«Ta betalt» som dukker
opp i neste skjermbilde
øverst til høyre.

Dersom du taster/trykker feil, kan du fjerne/endre alle produktene
fra kassen ved å klikke på kjøpesummen (blått felt) øverst til
høyre.
Skjermbilde som da dukker opp, muliggjør endring av de valgte
varepostene samt at det er mulig å trykk «X» plassert i nedre
venstre del av skjermbildet for å slette alle postene. Bruk
«Tilbakeknappen» på selve nettbrettet for å returnere til
salgsoppsettet hvis kunden skal handle mer.

Ved KORT-betaling:
Sett kortet i leseren
VED BRUK AV KORT, SKAL
DU IKKE TRYKK PÅ NOE I
SKJERMBILDET.
Kortbetaling starter og kunde
taster kode.

Betaling med kort

Velg betalingsform:
5.

-

Kort

-

Kontant

Ved KONTANT-betaling:
Klikk på «Kontant» knappen
nederst i skjermbildet.
Tast inn mottatt beløp, og trykk
på knappen «Fortsett».

Betaling med kontant

LEGG MERKE TIL..at løsningen
kommer opp med beløpet
kunden skal igjen.

Kvitteringsbildet «Vil du sende
6.

kvittering» dukker deretter opp.

Systemet takker for mottatt sum.

Velg ”Hopp over», da vi ikke har
mulighet for utskrift.

7.

Trykk ”Ny betaling” .

Handel avsluttes og du returnere til
skjermoppsettet med vareikonene, klar
til ny betaling.

ENDRE, SLETTE ELLER LEGGE TIL NYE VARER
Er det behov for å endre priser eller å slette/ legge til nye varer, kan du trykke
knappen «Endre» som er plassert i nedre venstre hjørne i skjermbildet hvor alle
vareikonene er synlig. Klikk deretter på ikonet du vil endre, eller legg til ny ved å
klikke «+» tegnet i nedre høyre hjørnet, og utfør endringene/nyoppføringen.
Klikk på «Klar» i nedre venstre hjørne nå du er ferdig.

BRUK AV ENHETENE (NETTBRETT OG KORTTERMINAL)
Det er ikke nødvendig å slå av nettbrettet etter endt dag, men iZettle
(kortleseren) bør slås av ved å trykke på knappen på venstre side.

AVBRUTT ELLER DÅRLIG KOBLING MELLOM KORTTERMINAL OG BRETT
Dersom betalingsterminalen ikke har vært i bruk på en stund, kan det være at du
må oppfriske oppkoblingen. Dette gjør du ved å trykke en gang på grønn hake
på betalingsterminalen - vent ca. 5-7 sek og sjekk at sammenkoblingen er på
plass igjen. Se vedlegg 1 for ytterliggere hjelp.
Skulle ikke dette fungere, anbefales det at både nettbrett og terminal re-startes.
Både nettbrett og kortterminal re-startes ved å skru av og på enhetene med
AV/PÅ knappene.

Spørsmål / tekniske problemer :
Send sms eller ring Roger Njærheim, Arrangementansvarlig, tlf 92 45 42 57

