Användarmanual
Stationärt kassapaket
Anypos 100 | DK 70 | MoreFlo Kassa | Bambora IPP350

Med MoreFlo Kassa, kassalåda som öppnas uppåt
och kassakopplad kortterminal.
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Introduktion
Detta kassapaket har konfigurerats för försäljning av varor med kontant betalning alternativt eller
kortbetalning via en kassakopplad kortterminal.

Utrustning
I kartongen till kassapaketet finns följande utrustning:
a) Kassadator, Anypos 100
b) Elkabel till strömadapter till kassadator
c) Strömadapter till kassadator
d) Trådlöst tangentbord
e) Trådlös mus
f) Musmatta
g) Kortterminal, Bambora IPP350
h) Elkabel till strömadapter till kortterminal
Separat finns följande utrustning:
i) Kassalåda, DK 70
Extra utrustning som krävs:
j) Nätverkskabel till internetuppkoppling, till kassadator
k) Nätverkskabel till internetuppkoppling, till kortterminal

Översikt kassadator

1. Kort- och streckkodsläsare
2. Reglade för att öppna skrivarlucka
3. Pappermatningsknapp
4. Strömlampa för skrivare
5. Fellampa för skrivare
6. Skrivarlucka
7. Pekskärm
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1. Huvudströmbrytare
2. Strömbrytare
3. Strömlampa
4. Hårddisklampa
5. USB-port
6. Kabellucka
7. Kunddisplay

Inkoppling av utrustningen
Koppla in elkabeln till strömadaptern (b) i strömadaptern (c) och koppla därefter in denna i kassadatorn
(a), koppla ej in elkabeln i ett eluttag ännu. Koppla därefter in kassalåda (h), nätverkskabel (i) och
kortterminalen (g) i kassadatorn (a) enligt skissen nedan. Koppla in strömkabeln till kortterminalen i
Koppla därefter nätverkskabel (j) i kortterminalen (g). Koppla nu in samtliga elkablar i ett ledigt eluttag.
Kortterminal
Kassalåda
Strömadapter

Trådlös mus och
tangentbord

Nätverkskabel

Starta utrustningen
På kassadatorns vänstra sida sitter datorns huvudströmbrytare, under metallhöljet. Slå på
huvudströmbrytaren genom att flytta den från läge O till I med hjälp av ett långt metallföremål genom
hålet I metallhöljet, t.ex. ett upphöjt gem eller verktyget som används för att öppna en SIM-kortslucka
på en iPhone. Den gröna lampan bredvid kvittoskrivaren på kassadatorns framsida tänds nu. Starta nu
datorn genom att trycka på strömbrytaren på kassadatorns högra sida. Nu startas Windows på
kassadatorn. Kontrollera att kortterminalen startar.
Om kassadatorn ska stängas av utan att elen kopplas ur, använd inte huvudströmbrytaren utan avsluta
endast Windows. Stäng dock alltid av huvudströmbrytaren innan elen kopplas ur.

Starta kassaprogrammet
När Windows har laddat hittar du kassaprogrammet i det övre vänstra hörnet på skrivbordet,
programmet heter MoreFlo Kassa. Dubbelklicka på ikonen, eventuellt får du en varning om att öppna
programmet med administrativa rättigheter, klicka i så fall på OK. Du möts nu av en inloggningsskärm,
ange användaridentitet 1 och säkerhetskod 1, klicka därefter på Öppna kassan.
Du kommer nu få tre varningsrutor; en om att licensen snart går ut, en om att ni inte har någon
kontrollenhet kopplad och en om att ingen växelkassa är registrerad, klicka OK på samtliga.
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Genomför ett köp
Ange de artiklar du önskar lägga till i köpet genom att klicka på resp. snabbknapp. Vill du lägga flera
artiklar av samma kan du antingen klicka flera gånger på snabbknappen eller först klicka på önskat antal
på sifferbordet följt av önskad snabbknapp. Om du t.ex. vill lägga till 7 st ”Hörselkåpa” klickar du först
på 7 till höger och sedan på snabbknappen Hörselkåpa.
När du lagt till önskade artiklar klicka på knappen Kontant eller Kort beroende på vilket betalsätt kunden
önskar.
Vid valet Kontant skrivs kvittot ut och kassalådan öppnas. Ta emot kontanterna från kunden, lägg dessa
i kassalådan och lämna kvitto samt eventuell växel till kunden och stäng kassalådan.
Vid valet Kort anges automatiskt beloppet i den kopplade kortterminalen, kunden registrerar sitt kort
genom att sätta i det i terminalen så att chipet kan läsas av, drar det i magnetkortsläsaren eller håller
det max fem millimeter ovanför terminalen om kortet stödjer kontaktlös användning. Kunden anger ev.
sin PIN-kod om kortutfärdaren kräver detta. Instruktioner visas i kortterminalens display, samma
instruktioner visas även på kassadatorns skärm. När kortköpet är genomfört skrivs kvittot ut, som lämnas
till kunden. Vid kortköp med signering skrivs två kvitton ut, ett till butiken och ett till kunden. Kunden
ska signera butikens ex, som läggs i springan i kassalådan.

Genomför ett återköp
Klicka på knappen Retur på sifferbordet så att den blir röd. Ange nu de artiklar du önskar lägga på
återköpet genom att klicka på resp. snabbknapp. Vill du lägga flera artiklar av samma kan du antingen
klicka flera gånger på snabbknappen eller först klicka på önskat antal på sifferbordet följt av önskad
snabbknapp. Om du t.ex. vill lägga till 7 st ” Hörselkåpa” klickar du först på 7 till höger och sedan på
snabbknappen Hörselkåpa.
När du lagt till önskade artiklar klicka på knappen Kontant eller Kort beroende på vilket betalsätt kunden
önskar.
Vid valet Kontant skrivs kvittot ut och kassalådan öppnas.
Vid valet Kort anges automatiskt beloppet i den kopplade kortterminalen, kunden registrerar sitt kort
genom att sätta i det i terminalen så att chipet kan läsas av, drar det i magnetkortsläsaren eller håller
det max fem millimeter ovanför terminalen om kortet stödjer kontaktlös användning. Kunden anger ev.
sin PIN-kod om kortutfärdaren kräver detta. Instruktioner visas i kortterminalens display, samma
instruktioner visas även på kassadatorns skärm. När kortköpet är genomfört skrivs kvittot ut, som lämnas
till kunden. Vid kortköp med signering skrivs två kvitton ut, ett till butiken och ett till kunden. Kunden
ska signera butikens ex, som läggs i springan i kassalådan.
Två återköpskvitton skrivs ut, ett till butiken och ett till kunden. Kunden ska signera butikens ex, som
läggs i springan i kassalådan.
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Genomför ett dagsavslut

Dagsavslut ska göras varje dag man har haft försäljning. Det görs genom att trycka på̊ knappen
Dagsavslut. Välj Gör dagsavslut, en ruta med olika val öppnas, välj att Z-rapport ska skrivas ut på
kvittoskrivaren. Klicka sedan på Genomför dagsavslut för att göra dagsavslutet och nollställa kassan inför
nästa dagsavslut.

Ta ut en kvittokopia
Under knappen Dagsavslut i vyn till vänster finns alla kvitton som slagits ut under det aktuella datumet
som är valt. Sök upp och markera det kvitto för vilken kopia skall skrivas ut. När kvittot är markerat visas
kvitto som en bild i mitten av skärmen, välj sedan Skriv ut kopia. Observera att endast en kvittokopia kan
skrivas ut per kvitto.

Byta kvittorulle
Öppna luckan till kvittorullen genom att dra ner spaken på kassadatorns framsida. När
luckan öppnats, ta tag om den kvarvarande kvittorullen och dra den framåt till det
klickar till, rullen sitter på en spole som sitter fast i kassadatorn. Ta ur spolen ur den
kvarvarande kvittorullen, släng den kvarvarande kvittorullen. Öppna en ny kvittorulle
av samma modell som den gamla och rulla ut pappret något, sätt i spolen i mitten av
rullen. Lägg i rullen i enlighet med skissen till höger, utsidan av rullen ska vara framåt
när pappret rullas ut uppåt. Se till att pappret är i mitten av glipan och stäng sedan
luckan. Skrivaren kommer nu automatiskt klippa av det överflödiga pappret.
Om kvittorullen sätts i på fel håll kommer utskrifterna bli blanka och ingen text kommer
då skrivas ut.
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Felsökning
Problem
Kassadatorn startar inte

Fellampan för skrivaren lyser

Kassadatorn kan inte ansluta till nätverket
Streckkodsläsaren fungerar inte
Pekskärmen fungerar inte
Kvittoskrivaren fungerar inte

Mus och tangentbord fungerar inte
Kortterminalen har hängt sig och ingen av
knapparna fungerar
Är inte/kan inte ansluta till nätverket.
Kortterminalen är troligen inte ansluten till
nätverket eller Internet.

Lösning
1. Kontrollera att elkabeln till strömadaptern
är ansluten i ett fungerade eluttag.
2. Kontrollera att elkabeln till strömadaptern
är ansluten till strömadaptern.
3. Kontrollera att strömadaptern är ansluten
till datorn.
4. Kontrollera att lampan på strömadaptern
lyser.
5. Kontrollera att huvudströmbrytaren på
vänster sida är påslagen.
6. Kontrollera att strömlampan för skrivaren
på datorns framsida lyser.
7. Testa att starta datorn med strömbrytaren
på datorns högra sida.
1. Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
2. Kontrollera att inget papper har fastnat i
skrivaren.
3. Kontrollera att skrivarluckan är helt stängd.
1. Kontrollera att nätverkskabeln är korrekt
isatt i båda ändar.
2. Kontrollera nätverksinställningarna.
1. Avsluta samtliga öppna program.
2. Avsluta Windows.
3. Stäng av huvudströmbrytaren på vänster
sida.
4. Dra ut elsladden från strömadaptern.
5. Lämna sladden utdragen och kassadatorn
helt strömlös i minst två minuter.
6. Sätt i elsladden igen och starta upp datorn
på nytt.
Om strömsparläget har blivit aktiverat behöver
du klicka på musknappen en gång för att
utrustningen ska starta igen.
1. Dra ur strömkabeln på undersidan av
betalterminalen och kontrollera att
displayen stängs av.
2. Sätt tillbaka strömkabeln.
Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till
kortterminalen. Kontrollera att nätverket
fungerar korrekt.

Support
Vi rekommenderar att i första hand kontakta intern support om sådan finns. I andra hand erbjuds
support dygnet runt på telefon 0765-70 31 10, debitering sker enligt avtal.
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