Installatie instructies voor iWL250 GPRS met basisstation
Beste klant,
We zijn opgetogen met uw keuze voor een betaalterminal van SIX Payment Services. Uw iWL250
terminal werd uitgebreid getest en voorbereid voor gebruik. De internet verbinding werd reeds
geconfigureerd voor u,
zodat u de terminal meteen in gebruik kan nemen door hem te voorzien van stroom zoals hier beneden
beschreven staat.


Bewaar dit document op een veilige plaats. U hebt deze gegevens nodig bij het contacteren van
onze klantendienst of in het geval van toekomstige initialisatie (zie gebruiksaanwijzing).
Terminal ID:
ep2 Merchant-ID:
Password:

{{ReceiptHeader}}

1.

{{TerminalId}}
{{Ep2MerchantId}}
{{TerminalPassword}}

Inhoud van de verpakking:

De terminal wordt met de volgende toebehoren geleverd:
•
•
•
•
•

De iWL250 terminal voorzien van een rol papier
De stroomadapter
Het basisstation
De Terminal quick guide
3 rollen papier

IWL2250 Terminal:

Stroomadapter die het
basisstation van stroom voorziet:

Batterij die geplaatst wordt in de
terminal:

SIM card geïnstalleerd
in de terminal:

Basisstation:

Terminal Quick quide:

2.

De terminal connecteren

iWL250 terminal is steeds voorzien van een basisstation.
Om de installatie te vervolledigen, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:
•

Bevestig de stroomadapter in het basisstation.

Sluit hier
stroomkabel
aan

•

Plaats de terminal op het basisstation.

•
•
•
•

Steek de stekker in het stopcontact.
De terminal schakelt automatisch aan en is na enkele seconden klaar voor gebruik.
Zodra de boodschap ‘welkom’ verschijnt op de display, zijn financiële transacties mogelijk
Verdere details over het uitvoeren van een transactie leest u in de ‘Terminal quick guide’

3.

Toetsenbord details en functies

De volgende knoppen worden gebruikt om basis functies uit te voeren:

De navigatietoetsen

Boven, beneden & OK

om in de terminal

toets

menu’s te navigeren

De functie toets
geeft toegang tot de
applicatie menu’s

De groene toets
valideert ingevoerde
informatie

De rode toets
annuleert de
transactie die in
verwerking is.

•

De gele toets wist het
laatste karakter

De terminal ‘AAN’ zetten

Voorzie het basisstation van stroom om de terminal aan te zetten.
Plaats de terminal op de basis of duw de groene toets in zoals hier beneden wordt weergegeven:

Houdt deze
toets een aantal
seconden
ingedrukt

Wanneer de batterij leeg is, dient de terminal weer op het basisstation geplaatst te worden waardoor de
terminal automatisch begint op te laden. Wanneer de batterij oplaadt, flikkert het icoon.


Controleer of het batterij symbool beweegt of flikkert (=batterij laadt op).

•

De terminal ‘UIT’ schakelen

Het uitschakelen van de terminal wanneer deze voor een langere periode niet meer gebruikt wordt, komt
de levensduur van de batterij ten goede. Door tegelijkertijd de ‘dot’ toets met de gele toets ingedrukt te
houden, wordt het toestel uitgeschakeld, zoals hier beneden wordt weergegeven:
Houdt deze
toets een aantal
seconden
ingedrukt
Houdt gele
toets een
aantal
seconden
ingedrukt

4.

Status iconen

De iconen in de status balk bovenaan het scherm, geven informatie over de Terminal:

Status icoon

Betekenis
Terminal geconnecteerd.
Terminal niet geconnecteerd
Naam van de netwerk operator vb. BASE
GPRS module geconnecteerd
Maximaal ontvangst niveau (100%)

Zeer laag ontvangst niveau (<5%).
In het geval van een zeer laag ontvangst niveau maakt de
terminal mogelijk geen verbinding.
Batterij meer dan 80% opgeladen

Battery minder dan 5% opgeladen

