Zawartość opakowania

Zakładanie papieru
Otwórz pokrywę komory papieru.

Drukarka POSPAY
z terminalem D220

Zasilacz

Rolka papieru
(57mm X 14m)

Płyta CD

Umieść rolkę w komorze papieru, tak by końcówka
wychodziła znad szpulki. Odwiń papier z rolki tak, aby
kilka centymetrów wystawało poza obudowę drukarki.
Następnie zamknij pokrywę komory papieru.
Książka
serwisowa

Karta
gwarancyjna

Zgłoszenie
do urzędu
skarbowego

Instrukcja aplikacji
płatniczej

Główne elementy urządzenia
Klawisze
terminala

Włączanie/Wyłączanie drukarki i terminala
Naciśnij

by włączyć urządzenia. W celu wyłączenia urządzeń

przytrzymaj wciśnięty klawisz
na drukarce przez około 3 sekundy
lub naciśnij przycisk
w aplikacji. W celu wybudzenia terminala
naciśnij

.

Diody
sygnalizacyjne

Logowanie w trybie sprzedażowym
Klawisze
drukarki

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlone okno
logowania. Należy wybrać użytkownika i wpisać hasło
logowania. Jeżeli został zalogowany użytkownik z
uprawnieniami kierownika, ma dostęp do sprzedaży,
programowania baz, konfiguracji urządzenia. Jeżeli
został zalogowany użytkownik z uprawnieniami
sprzedawcy, ma dostęp do sprzedaży.

Główne elementy urządzenia
 Rezygnacja z wyboru funkcji.
 Przejście do wyższego poziomu menu.
 Kasowanie ostatniego znaku.

W celu dodania użytkownika wybierz:
Bazy → Użytkownicy → „+ Dodaj” → wprowadź dane użytkownika →
„Zapisz”.

Zmiana trybu pracy
Aplikacja POSPAY umożliwia pracę urządzenia w:

Trybie sprzedażowym – działa z wewnętrzną aplikacją
sprzedażową.

Trybie drukarkowym – umożliwia korzystanie z zewnętrznego
programu sprzedażowego.
W celu zmiany trybu pracy wybierz:
Ustawienia → Tryb pracy → „Włącz tryb sprzedażowy” lub „Włącz tryb
drukarkowy”→ potwierdź wybór „Tak”→ urządzenie się zrestartuje.

 Potwierdzanie komunikatów.
 Podczas transakcji potwierdzenie
wprowadzonego PIN-u.
 Poruszanie się po menu – szybkie kliknięcia.
 Przytrzymanie wciśniętego klawisza (około 1s.):
o Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do
wyższego poziomu menu.
o Wyświetlanie dalszej części komunikatów.
o Przy edycji zmiana pozycji kursora w lewo.
 Wyłączenie urządzeń.
 Włączenie urządzeń.
 Kasowanie błędów.
 Zatwierdzenie wybranej funkcji.
 Zatwierdzenie wpisanych danych.
 Zmiana pozycji kursora w prawo.
 Zmiana pozycji menu.

Sprzedaż

Menu urządzenia w trybie sprzedażowym

1

Zaloguj się jako sprzedawca lub wybierz pozycję „Sprzedaż”, po zalogowaniu się jako kierownik.

2

Wybierz:

„Po kodzie” – produkty będą wyszukiwane po kodzie towaru.

„Po grupie towarowej” – produkty będą wyszukiwane według grupy towarowej.

3

Wprowadź kod produktu lub wybierz grupę towarową i produkt z grupy.

4

Przyciski „-”, „+” służą do zmiany ilości, przycisk „+R/N” do udzielenia rabatu/narzutu.
Aby zatwierdzić pozycję naciśnij „OK”.

5

W celu dodania nowych pozycji wprowadź kod produktu lub wybierz grupę towarową. Następnie
powtórz krok „4”.

6

Naciśnij przycisk „Transakcja” następnie „Płatność”.

7

Możesz wybrać formę płatności w celu zakończenia transakcji i wydrukowania paragonu.

8

Jeżeli została wybrana forma płatności kartą, należy skorzystać z karty płatniczej lub płatności
mobilnej.

Pasek statusów:
 Menu
 GSM
 WiFi
 data i godzina
 połączenie z drukarką
 poziom naładowania
akumulatora

 Raport dobowy
 Raport miesięczny
 Raport okresowy
 Odczyt kopii wydruków
 Raport sprzedawcy
 Raport apl. płatniczej
 Raport sprzedaży

 Przyciski funkcyjne
 Szybka sprzedaż
 Obowiązkowa wpłata
 Kwoty w groszach
 Stan kasy
 Wydruk potwierdzenia
płatności

 Towary
 Grupy towarowe
 Rabaty i narzuty
 Jednostki miary
 Formy płatności
 Użytkownicy

 Data i czas
 Nagłówek
 Stopka
 Stawki VAT
 Wyświetlacz
 Wydruk
 Raport serwisowy
 Tunel serwisowy
 Kody autoryzacji

 Ustawienia Wifi
 Ustawienia GSM
 Tryb pracy
 Menu apl. płatniczej

Metody płatności

Zbliżeniowo
Czytnik magnetyczny

Połączenie z aplikacją zewnętrzną
W trybie drukarkowym wybierz: Ustawienia → Tryb serwisowy → Aplikacja płatnicza → Menu
administracyjne → wprowadź hasło → potwierdź hasło klawiszem w kształcie zielonego kółka
na terminalu → Param. komunikacji → Wifi → wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć →
wprowadź hasło sieci → potwierdź hasło.
Płatność mobilna
BLIK

W celu odczytania adresu IP naciśnij na pasku statusów. W aplikacji sprzedażowej wprowadź
adres IP oraz numer portu (1100), aby połączenie było poprawne urządzenie musi być w menu
głównym trybu drukarkowego.

Czytnik chipowy

Aktywacja terminala
Aktywacja terminala jest opisana w instrukcji dla aplikacji płatniczej, dołączonej do
opakowania.

Instrukcja obsługi w pełnej wersji jest dostępna na stronie www.posnet.com.

