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Kun asetat luukun takaisin paikalleen, aseta 
ensin yläosa klipseineen kohdalleen ja paina 
sen jälkeen kannen alaosa paikalleen. 

Kun kansi on poistettu, 
liitä virta-kaapeli (1) ja verkkokaapeli (2) 
oranssilla merkittyihin kohtiin.

1.  Maksupäätteen käyttöönotto

iCT250E iPP350 iWL250G iWL250B

Kiinteä erillismaksu-
pääte laajakaista-
yhteydellä

Kiinteä,
kassaintegroitu 
maksupääte

Kannettava 
maksupääte 
GPRS/3G-yhteydellä

Kannettava 
maksupääte 
Bluetooth-
yhteydellä

• Virtajohto
• Verkkokaapeli
• Kauppiaskortti
• Kuittirulla
• Liitäntäkaapeli  
   kassaan/Ethernet-
piuha

• Kauppiaskortti
• Liitäntäkaapeli  
   kassaan/Ethernet-
piuha

• Virtajohto
• Lataustelakka
• Kauppiaskortti
• Kuittirulla
• SIM-kortti

• Virtajohto
• Lataus- ja 
Bluetooth-telakka
• Kauppiaskortti
• Kuittirulla
• Liitäntäkaapeli  
   kassaan/Ethernet-
piuha

1.1 Toimituspakkauksen sisältö
Maksupäätteen mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet:

1.2 ICT250E asennus
Kytke iCT250E seuraavasti sähköverkkoon ja internetiin:

Manuaalinen päivänpäätös

!

!

Huomaa!
Tee päivänpäätös ennen kuin otat maksupäätteen käyttöön. Jos päätteitä on 
monta, riittää että päivänpäätös tehdään yhdelle niistä. Päivänpäätös on toimi-
paikkakohtainen ja yksi pääte ajaa sen kaikkien päätteiden puolesta.
Tarkista että palomuuri on auki osoitteisiin 91.102.24.142 ja 193.214.20.21 sekä 
portteihin 9670 ja 9681

Huomaa!
Tarkista, että maksupääte ja modeemi ovat pois päältä kun liität mak-
supäätteen verkkoon. Kytke ethernet/laajakaista -kaapeli ennen kuin 
laitat virtajohdon kiinni.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös

Valitse numero 6 tai selaa nuolinäppäimellä  
kohtaan 6 ja paina OK.

Tulostaa
Maksupääte tulostaa raportin, jossa näkyy korttitapahtumien 
lukumäärä ja yhteissumma korttilajeittain. Mikäli kyseessä on 
integroitu maksupääte, raportti tulostuu kassan kautta.

1     2

Avaa ylempi päätteen takana olevista 
kansista painamalla klipsejä päätteen 
yläosaan päin ja vetämällä samalla 
kantta nuolen osoittamaan suuntaan.

1.3 IPP350 asennus
IPP350 liitetään kassajärjestelmään joko USB-, Ethernet-, tai RS232-kaapelilla.

Liitä kaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
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Aseta pääte telakkaan.
Pääte käynnistyy automaattisesti ja on valmis käyttöön.

Liitä virtajohto telakkaan.

1.4 IWL250B / G asennus
iWL250 3G = 3G-maksupääte
iWL250B = Bluetooth-maksupääte. Pääte on Bluetooth-yhteydessä telakkaan,  
jolla on laajakaista-verkkoyhteys.

Akun lataus:

!
Huomaa!
Uuden päätteen akussa on vain nimellinen varaus – aseta pääte telakkaan 
ennen sen käyttöönottoa, jotta akku latautuisi täyteen.

Vedä sen jälkeen kantta alaspäin nuolen 
osoittamaan suuntaan niin että se aukeaa.

Aseta kuittirulla päätteeseen kuvan osoittamalla 
tavalla ja sulje kansi sen jälkeen. Pidä huoli, että 
paperia näkyy noin 5 cm kannen ulkopuolella kun suljet 
sen. Maksupäätteen tulostin on nyt valmis käyttöön.

Nosta kannen läppää nuolen suuntaan.

1.5 Kuittirullan vaihto – vain iCT250E ja iWL250B/G
Nets suosittelee, että päätteissä käytetään ainoastaan sille tarkoitettuja kuittirul-
lia. Kuittirullia ja muita tarvikkeita voit tilata osoitteesta www.netskauppa.fi

Näin vaihdat kuittirullan:
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2.  Kauppiaskortti

3.  Maksukorttien käyttö

Maksupäätteen mukana toimitetaan kauppiaskortti. Kauppiaskorttia käytetään 
päätteen tiettyjen toimintojen aktivoimiseen. Jokaiseen maksupäätteeseen on lii-
tetty yksi kauppiaskortti. Voit käyttää maksupäätteessäsi ainoastaan sen mukana 
toimitettua korttia. Toimipaikat joissa on useampia maksupäätteitä, voivat käyttää 
samaa kauppiaskorttia kaikissa maksupäätteissä.

Mikäli tarvitset uuden kauppiaskortin tai korttisi ei toimi,  
voit tilata uuden Netsin asiakaspalvelusta p. 0600 414243.

Sirukortti

Magneettijuovakortti

www.betalingsterminal.no
KJØPMANNSKORT

R
39
9-
01
68

!
Huomaa!
Kauppiaskortin avulla on mahdollista perua maksupäätteellä tehtyjä 
korttimaksuja. Säilytä siksi kauppiaskortti aina turvallisessa paikassa.

Syötä kortti maksupäätten etuosassa 
olevaan kortinlukijaan, siru ylöspäin.

Vedä kortti lukijasta tasaisesti, magneetti-
juova kortin vasemmalla puolella.

4.  Maksupäätteen näppäimistö

4.1 ICT250E

4.2 IPP350

Nuolinäppäimillä 
voit siirtyä ylös 
ja alas valikoissa

Valikkonäppäin

Toiminnon 
keskeytys/paluu 
päävalikkoon

Vaihtonäppäin 
isojen/pienten 
kirjaimien tai 
kirjaimien/
numeroiden 
syöttämiseen

Syötetyn tiedon 
tai valinnan 
vahvistus 

Korjausnäppäin/ 
paluu edelliseen 
valikkoon

Nuolinäppäimillä 
voit siirtyä ylös 
ja alas valikoissa

Valikkonäppäin

Toiminnon 
keskeytys/paluu 
päävalikkoon

Vaihtonäppäin 
isojen/pienten 
kirjaimien tai 
kirjaimien/
numeroiden 
syöttämiseen

Syötetyn tiedon 
tai valinnan 
vahvistus 

Korjausnäppäin/ 
paluu edelliseen 
valikkoon

Aktivoi magneettijuo-
van lukija, contactless-
ominaisuuden ollessa 
aktiivinen.

Aktivoi magneettijuo-
van lukija, contactless-
ominaisuuden ollessa 
aktiivinen.
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5.  Infopalkki

Päätteen näytön yläreunan infopalkista näet maksupäätteen yhteystilan.

5.1 Laajakaista
Tämä merkki kertoo onko päätteellä verkkoyhteyttä.
Valkoinen merkki: Päätteen laajakaistayhteys on päällä
Vihreä merkki: Päätteen laajakaistayhteys on päällä 
ja se on yhdistetty verkkoon
Punainen merkki: Päätteen laajakaistayhteys on päällä, 
mutta se ei saa vaihtuvaa (DHCP) IP-osoitetta

4.3 IWL250B/G

Nuolinäppäimillä 
voit siirtyä ylös 
ja alas valikoissa

Vaihtonäppäin 
isojen/pienten 
kirjaimien tai 
kirjaimien/
numeroiden 
syöttämiseen

Valikkonäppäin

Toiminnon 
keskeytys/paluu 
päävalikkoon

Syötetyn tiedon 
tai valinnan 
vahvistus 

Korjausnäppäin/ 
paluu edelliseen 
valikkoon

5.2 Bluetooth
Merkki kertoo tukeeko pääte Bluetooth-yhteyttä. Jos merkkiä 
ei näy lainkaan, bluetooth-yhteys ei ole tuettu. Jos Bluetooth-
merkki on harmaa tai punainen, pääte on bluetooth-tukiase-
man (telakan) kantaman ulkopuolella.

Päätteeseen liitetyn tukiaseman (telakan) sarjanumero näkyy 
näytön yläreunassa.
Signaalin voimakkuus ilmaistaan viidellä tasolla, joista punai-
nen on heikoin ja vihreä vahvin signaali.

5.3 GPRS/3G
Merkki kertoo tukeeko pääte 3G-yhteyttä. Jos merkki ei ole 
näkyvissä, 3G-yhteyttä ei tueta.
•  Jos merkki on valkoinen, päätteellä ei ole yhteyttä  
  3G-verkkoon.
•  Kun merkin väri on vihreä, pääte on yhdistetty  
          3G-verkkoon, ja merkin vieressä on käytettävän 
          operaattorin nimi.
•  Kentän voimakkuus ilmaistaan viisiportaisella asteikolla,  
  jossa punainen on heikoin ja vihreä voimakkain signaali.

5.4 Ajannäyttö ja akun tila
Tässä kentässä näkyy päiväys ja kellonaika. Akku-symboli ker-
too akun varaustilan. Pistokkeen kuva ilmaisee, että pääte tai 
päätteen telakka on yhdistetty sähköverkkoon.

Aktivoi magneettijuo-
van lukija, contactless-
ominaisuuden ollessa 
aktiivinen.
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Toiminto Näppäimistövalinta

Osto Näppäile summa sentteinä

Osto ja nosto MENU + 2

Päivänpäätös MENU + 6

Viimeisimmän tapahtuman peruutus MENU + 3 + 6

Hyvitys MENU + 3 + 7

Kopio viimeisimmän tapahtuman kuitista MENU + 5 + 1

Tapahtumalista MENU + 7 + 1 + 1

X-Total MENU + 7 + 1 + 2

Z-Total MENU + 7 + 1 + 3

Myyjä X-Total MNU + 7 + 1 + 4

Myyjä Z-Total MENU + 7 + 1 + 5

Offline-tapahtumalista Kauppiaskortti + 2 + 1

6. Pikavalinnat

Tässä kappaleessa esitellään pikavalinnat päätteen yleisimpiin toimintoihin. 
Niitä käyttämällä pääset suoraan haluttuun toimintoon ilman valikoiden selaamista. 
Kun näytössä lukee ”Lue kauppiaskortti”, lue kauppiaskortti magneettijuovalukijassa, 
juova kortin vasemmalla puolella. 

Toiminnot on kuvattu tarkemmin jäljempänä omissa kappaleissaan.

Integroidut päätteet: Aloita kaikki pikakomennot painamalla Menu-näppäintä 
tai lukemalla kauppiaskortti.

Valikoissa voit edetä numerovalinnoilla suoraan haluamaasi toimintoon 
tai vaihtoehtoisesti käyttää nuolinäppäimiä.

Huom! Ei koske iPP350-maksupäätettä.

7. Maksupäätteen valikkorakenne

Maksutoiminnot
6. Peruutus
7. Hyvitys

Kuittikopiot
1. Ed. kuitti
2. Ed. päivänpäätös
3. Ed. Z-total

Raporttimenu
1. Raportit
2. Kortit
3. Päätteen tila
4. Lähetä loki

Kauppiasmenu
1. Kortit
2. Offline
3. Myyjät
6. Parametrit
7. Yhteydet
8. Ohjelma
9. Järjestelmä

Raportit      
1. Tapahtumalista
2. X-Total
3. Z-Total
4. Myyjät X-Tot
5. Myyjät Z-Tot
7. Päivänpäätös

Järjestelmä  
1. Tyhjennä jono
2. Järjest. loki
6. Testi
7. Poista myyjäk.
9. Käynnistys

Kortit
1. Tulosta

Päätteen tila
1. Tulosta
2. Lähetä pyyntö

Kortit
1. Hae kortit
2. Tulosta

Asetukset
1. Muuta
2. Tulosta

Yhteydet
1. Poista virhe
2. Ping host

Offline
1. Tulosta
2. Lähetä pyyntö
3. Poista

Myyjät
1. Lisää myyjä
2. Poista myyjä
3. Tulosta lista

Ohjelma
1. Hae ohjelma

Päävalikko

1. Osto

2. Osto ja Nosto

3. Maksutoiminnot

5. Kuittikopiot

6. Päivänpäätös

7. Raporttimenu

8. Kauppiasmenu

9. Sammuta
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8. Maksupäätteen käyttö – päivittäiset toiminnot

Tässä kappaleessa on tarkka kuvaus maksupäätteen toiminnoista. Kaikissa 
Netsin pohjoismaisissa maksupäätteissä on sama ohjelmisto ja toiminnot.

8.1 Osto

Summa + OK
Syötä summa.
Paina OK.

Syötä kortti
Siru ylöspäin

Pyydä asiakasta syöttämään kortti.

EUR=
SYÖTÄ PIN + OK
Suojaa PIN

Pyydä asiakasta näppäilemään PIN-koodi ja hyväksymään 
se ja summa painamalla OK.

OK
Onnistuneen maksun päätteeksi päätteen näytöllä  
on teksti OK ja kuitti tulostuu.

8.2 Korttinumeron näppäily
Korttinumero näppäillään päätteeseen silloin kun kortin lukeminen ei onnistu. 
Korttinumeron voi näppäillä osto- ja hyvitystapahtumassa. Näppäily on mahdollinen 
ainoastaan, jos kortti sallii allekirjoituskuitin.

Päävalikko
1 Osto
3 Maksutoiminnot

Paina MENU.
Valitse Osto painamalla OK.

Summa + OK Näppäile oston summa ja paina OK.

SYÖTÄ KORTTI
Siru ylöspäin

Paina             -näppäintä (ylimmäisenä oikealla).

Syötä kortinnro: Näppäile kortinnumero ja paina OK.

Näppäile 
voimassaoloaika
/

Näppäile kortin voimassaoloaika (kk/vv) ja paina OK.

Näppäile CVC
Näppäile kortin CVC-luku ja paina OK.
CVC on kolminumeroinen koodi kortin kääntöpuolella 
asiakkaan allekirjoituspaneelin vieressä.

Summa =
OK tai STOP

Hyväksy vielä summa painamalla OK
Tapahtuman voi keskeyttää painamalla punaista 
STOP-näppäintä.

OK
Onnistuneen tapahtuman päätteeksi näyttöön tulee 
teksti OK ja pääte tulostaa kuitin.



16 17www.nets.fi www.nets.fi

Päävalikko
1 Osto
3 Maksutoiminnot

Paina MENU.
Valitse numero 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Maksutoiminnot
ja paina OK.

Lisäpalvelut
6 Peruutus
7 Hyvitys

Valitse numeronäppäin 6
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan peruutus ja paina OK.

LUE KAUPPIAS-
KORTTI

Peruutus= 

OK tai STOP

Vahvista peruutus painamalla OK tai keskeytä 
tapahtuma painamalla STOP.
Odota kuitin tulostusta.

8.3 Viimeisimmän tapahtuman peruutus
Huomaa, että ainoastaan viimeisin hyväksytty ostotapahtuma voidaan perua.

Päävalikko
1 Osto
3 Maksutoiminnot

Valitse numero 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Maksutoiminnot 
ja paina OK.

Lisäpalvelut
6 Peruutus
7 Hyvitys

Valitse numero 7
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Hyvitys ja paina OK.

LUE KAUPPIAS-
KORTTI

Summa + OK Näppäile hyvitettävä summa ja paina OK.

SYÖTÄ KORTTI
Siru ylöspäin

Pyydä asiakasta syöttämään kortti lukijaan
tai jos haluat näppäillä hyvitettävän kortin korttinumeron 
paina             -näppäintä (ylimmäisenä oikealla).

OK

Onnistuneen tapahtuman päätteeksi näyttöön tulee teksti 
OK ja pääte tulostaa hyvityksestä kuitin.

8.4 Hyvitystapahtuma
Hyvitystapahtuma on tarkoitettu tuotepalautusten yhteydessä tehtäviin 
korttimaksuhyvityksiin. 
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Paina MENU.

Päävalikko
1 Osto
2 Lasku
3 Osto + nosto

Valitse numero 2
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Lasku 
ja paina OK.

Summa + OK
Näppäile maksettava summa ja paina OK.
Odota kuitin tulostumista.

8.5 Tippi
Tippi on lisäpalvelu, joka aktivoidaan Netsillä asiakkaan pyynnöstä. Jos haluat tippi-
toiminnon käyttöön, ole yhteydessä Netsin asiakaspalveluun tai laitteen toimitta-
neeseen jälleenmyyjään. Tippiä voidaan antaa maksupäätteessä kahdella tavalla:
•  Pääte tulostaa laskun, jonka loppusummaan asiakas sisällyttää  
  haluamansa määrän tippiä.
•  Asiakas vahvistaa tipin suoraan päätteeseen, joko muuttamalla kokonais- 
  summaa tipin verran ja hyväksymällä sen tai näppäilemällä erikseen tippi- 
  summan. Päätteen asetuksissa voit valita kumpi tippiasetus päätteessä  
  on käytössä.

Lasku
Maksupäätteestä voi tulostaa laskun, jossa on maksettava summa sekä rivit tipille 
ja laskun loppusummalle.

Jos tippi on käytössä, lasku löytyy päävalikosta (MENU) kohdasta 2.

Lasku:
•  LASKU
•  05/10/2006 10:14
•  Summa = 42,00
•  Tippi = .........................
•  Loppusumma = .........................

Lasku on pelkkä tuloste, eikä sitä voi käyttää myöhempään veloitukseen. 
Maksu tehdään päätteessä tavalliseen tapaan valitsemalla Osto (kts kohta 8.1)

Paina MENU.

Päävalikko
1 Osto
2 Lasku
3 Lisäpalvelut

Hyväksy valinta (Osto) painamalla OK.

Summa + OK Syötä maksettava summa ja paina OK.

Summa =
Yhteensä =
Valuutta: EUR

Syötä seuraavaksi loppusumma, jossa on mukana 
asiakkaan antama tippi. 

Jos tapahtumassa ei ole käytetty laskua, pyydä 
asiakasta syöttämään loppusumma tai hyväksymään 
näytöllä näkyvä summa painamalla OK

SYÖTÄ KORTTI
Siru ylöspäin

Pyydä asiakasta syöttämään kortti lukijaan.
Pyydä asiakasta syöttämään PIN-koodi ja hyväksymään 
se ja summa painamalla OK.

OK
Onnistuneen tapahtuman päätteeksi näyttöön tulee 
teksti OK ja pääte tulostaa kuitin.

8.6 Osto + tippi
Kun korttiostoon halutaan lisätä tippiä, toimitaan seuraavasti.

Tippi kokonaissummassa:
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Paina MENU.

Päävalikko
1 Osto
2 Lasku
3 Lisäpalvelut

Hyväksy valinta (Osto) painamalla OK.

Summa + OK Syötä maksettava summa ja paina OK.

Summa =
Yhteensä =
Valuutta: EUR

Syötä seuraavaksi tippisumma.

SYÖTÄ KORTTI
Siru ylöspäin

Pyydä asiakasta syöttämään kortti lukijaan.
Pyydä asiakasta syöttämään PIN-koodi ja hyväksymään 
se ja summa painamalla OK.

OK
Onnistuneen tapahtuman päätteeksi näyttöön tulee 
teksti OK ja pääte tulostaa kuitin.

Tippisumma erikseen: 9. Offline-tapahtumat

Jos maksupääte ei saa yhteyttä Netsin palvelimelle tai kortinmyöntäjään, silloin 
tapahtuma voidaan hyväksyä offline-tilassa. Offline-tapahtuma on mahdollinen, 
mikäli kortin toimintasäännöt sallivat offline-käsittelyn ja tapahtuman summa ei 
ylitä offline-tapahtumalle sallittua arvoa.

Offline-tapahtumat lähetetään automaattisesti Netsin palvelimelle heti kun yhtey-
det palautuvat.

Offline-tapahtumien käsittely:
•  Jos pääte pyytää soittamaan tapahtumalle manuaalisen varmennus- 
  numeron, kirjoita saamasi numero kuittiin.
•  Säilytä kuitti mahdollista myöhempää tarvetta varten.

9.1 Offline-tapahtumaluettelo
Jos epäilet, ettei maksupääte ole lähettänyt offline-tapahtumia, voit tulostaa  
listan päätteellä mahdollisesti olevista tapahtumista seuraavasti:
•  Lue kauppiaskortti, magneettijuova kortin vasemmalla puolella
•  Valitse numero 2 tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Offline ja paina OK.
•  Paina OK, pääte tulostaa listan, mikäli siinä on offline-tapahtumia.

9.2 Offline-tapahtumien manuaalilähetys
Offline-tapahtumat voi myös lähettää manuaalisesti. 

HUOM! Jos tapahtumat eivät ole lähteneet Netsin palvelimelle automaattisesti, 
älä lähetä niitä manuaalisesti ennen kuin olet ollut yhteydessä Netsin 
asiakaspalveluun!

•  Lue kauppiaskortti.
•  Valitse numero 2
  tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Offline ja paina OK.
•  Valitse numero 2 tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Lähetä ja paina OK.  
  Jos pääte antaa virheilmoituksen, ole yhteydessä Netsin asiakaspalveluun.
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10. Päivänpäätös

Päivänpäätöksessä korttitapahtumista muodostetut tilityserät suljetaan. Ne lähe-
tetään edelleen rahalaitokselle, joka toimii tapahtumien vastaanottajana, ja makse-
taan tilille muutaman pankkipäivän sisällä. Päivänpäätös tehdään toimipaikan 
yhdellä maksupäätteellä ja se koskee toimipaikan kaikkien maksupäätteiden jo palve-
limelle siirtyneitä tapahtumia. Muilla päätteillä ei tarvitse tehdä päivänpäätöstä.

10.1 Manuaalinen päivänpäätös
Päivänpäätös pitää tehdä joka päivä. Jos viimeisimmästä päivänpäätöksestä on 
viikko tai enemmän, päätettä ei voi käyttää ennen kuin päivänpäätös on tehty. 
Manuaalinen päivänpäätös tehdään seuraavasti:

10.2 Automaattinen päivänpäätös
Automaattisessa päivänpäätöksessä maksupääte ottaa sovittuun kellonaikaan  
kerran vuorokaudessa yhteyden Netsin palvelimelle ja tekee päivänpäätöksen.

Jos toimipaikassa on useita maksupäätteitä, automaattinen päivänpäätös  
tehdään ainoastaan yhdellä päätteellä.

Jos haluat ottaa automaattisen päivänpäätöksen käyttöön, ole yhteydessä  
Netsin asiakaspalveluun p. 0600 414243.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös

Valitse numero 6
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Päivänpäätös ja paina OK. 
Lue kauppiaskortti, mikäli pääte pyytää tekemään niin.

Tulostus 
käynnissä

Pääte tulostaa raportin, johon on listattu 
korttitapahtumien lukumäärät ja yhteissummat 
korttilajeittain. Jos maksupääte on integroitu,  
raportti tulostuu kassan tulostimesta.

10.3 Viimeisin päivänpäätösraportti
Näin saat kopion viimeisimmästä päivänpäätösraportista:

Paina MENU.

Päävalikko
3 Maksutoiminnot
5 Kuittikopiot

Valitse numero 5
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Kuittikopiot ja paina OK.
Lue kauppiaskortti, mikäli pääte pyytää tekemään niin.

Kuittikopiot
1 Ed.kuitti
2 Ed.päivänp.
3 Ed. Z-total

Valitse numero 2 tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan 
Edellinen päivänpäätös ja hyväksy painamalla OK.

Tulostus 
käynnissä

Raportti tulostuu päätteestä.
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11. Raportit

11.1 Tapahtumaluettelo
Luettelo kaikista päätteeseen tallennetuista tapahtumista.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös
7 Raporttimenu

Valitse numero 7
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Raporttimenu ja paina 
OK.

Käyttäjät
1 Raportit
2 Kortit
3 Päätteen tila

Paina OK tai numeroa 1.

Raportit
1 Tapahtumalista
2 X-total
3 Z-total

Selaa nuolinäppäimellä haluttuun päivänpäätökseen  
ja hyväksy valinta OK:lla.

Valitsemalla alimpana listassa olevan Kaikki, saat listan 
kaikista päätteeseen tallennetuista tapahtumista.

Tulostus käynnissä Pääte tulostaa listan.

11.2 X-total raportti
Raportti näyttää maksupäätteellä tehdyn korttimyynnin edellisen Z-total-raportin 
tulostuksen jälkeen. Raportti ei nollaannu tulostuksen yhteydessä.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös
7 Raporttimenu

Valitse numero 7
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Raporttimenu ja paina 
OK.

Käyttäjät
1 Raportit
2 Kortit
3 Päätteen tila

Paina OK tai numeroa 1.

Raportit
1 Tapahtumalista
2 X-total
3 Z-total

Paina numeroa 2
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan X-total ja paina OK.

Tulostus käynnissä Pääte tulostaa raportin.
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11.3 Z-total raportti
Z-total raportti näyttää maksupäätteellä tehdyn korttimyynnin edellisen Z-total-
raportin tulostuksen jälkeen. Raportti nollaantuu tulostuksen yhteydessä.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös
7 Raporttimenu

Valitse numero 7
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Raporttimenu ja paina 
OK.

Käyttäjät
1 Raportit
2 Kortit
3 Päätteen tila

Paina OK tai numeroa 1.

Raportit
1 Tapahtumalista
2 X-total
3 Z-total

Paina numeroa 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Z-total ja paina OK.

Tulostus käynnissä Pääte tulostaa raportin.

11.4 Kopio viimeisimmästä Z-totalista
Saat tulostettua kopion viimeisimmästä Z-Total-raportista seuraavasti:

Paina MENU.

Päävalikko
3 Maksutoiminnot
5 Kuittikopiot

Valitse numero 5
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Kuittikopiot 
ja paina OK.

Kuittikopiot
1 Ed.kuitti
2 Ed.päivänp.
3 Ed.Z-total

Valitse numero 3
tai selaa kohtaan Ed. Z-total ja paina OK.

Tulostus käynnissä Pääte tulostaa listan.
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11.5 Myyjät X-total
Raportti näyttää kaikki maksupäätteellä nykyisellä käyttäjänumerolla tehdyt 
tapahtumat viimeisen Myyjä Z-Total-raportin tulostuksen jälkeen. Raportin voi 
tulostaa myös kaikkien käyttäjien tapahtumista.

Raportti ei nollaannu tulostuksen yhteydessä.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös
7 Raporttimenu

Valitse numero 7
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Käyttäjät ja paina OK.

Käyttäjät
1 Raportit
2 Kortit
3 Päätteen tila

Paina OK.

Raportit
3 Z-total
4 Myyjät X-total

Valitse numero 4.
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Myyjät X-total 
ja paina OK.

Myyjät X-total
1 Nyk. käyttäjä
2 Kaikki

Paina OK jos haluat tulostaa X-total-raportin valitun 
käyttäjän tapahtumista.

Paina 2 jos haluat tulostaa X-total raportin kaikkien 
käyttäjien tapahtumista.

Odota raportin tulostusta.

11.6 Myyjät Z-total
Raportti näyttää kaikki nykyisellä käyttäjänumerolla tehdyt tapahtumat viimeisen 
Myyjät Z-total-raportin tulostuksen jälkeen. Raportin voi tulostaa myös kaikkien 
käyttäjien tapahtumista.

Raportti nollaantuu tulostuksen yhteydessä.

Paina MENU.

Päävalikko
5 Kuittikopiot
6 Päivänpäätös
7 Raporttimenu

Valitse numero 7
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Raporttimenu ja paina 
OK.

Käyttäjät
1 Raportit
2 Kortit
3 Päätteen tila

Paina OK.

Raportit
3 Z-total
4 Myyjät X-total
5 Myyjät Z-total

Valitse numero 5
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Myyjät Z-total 
ja paina OK.

Myyjät Z-total
1 Nyk. käyttäjä
2 Kaikki

Paina OK jos haluat tulostaa Z-total-raportin nykyisen 
käyttäjän tapahtumista.

Paina 2 jos haluat tulostaa Z-total raportin kaikkien 
käyttäjien tapahtumista.

Huomaa: Toiminto vaatii kauppiaskortin lukemista.

Odota raportin tulostusta.
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12. Käyttäjien ylläpito

Tällä toiminnolla voidaan lisätä ja poistaa maksupäätteen käyttäjiä, ts myyjiä. 
Kullekin käyttäjälle lisätään oma käyttäjäID (korkeintaan 10 merkkiä) ja nimi. 
Käyttäjä pitää lisätä erikseen jokaiselle päätteelle, jossa käyttäjäID:tä halutaan 
käyttää.

Käyttäjien ylläpitovalikko voidaan halutessa suojata nelinumeroisella koodilla. 
Ensimmäisenä lisätystä käyttäjästä tulee tällöin pääkäyttäjä. Ainoastaan pääkäyt-
täjä voi lisätä tai poistaa käyttäjiä maksupäätteeltä. Jos käyttäjille on epäselvää, 
kuka on pääkäyttäjä, maksupäätteen käyttäjistä voi tulostaa listan, jossa pääkäyt-
täjä on merkitty *-merkillä. 

12.1 Lisää myyjä
Näin lisäät uuden myyjän maksupäätteelle:

Kauppiasmenu
1 Kortit
2 Offline
3 Myyjät

Valitse numero 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Myyjät ja paina OK.

Myyjät
1 Lisää myyjä
2 Poista myyjä
3 Tulosta lista

Paina OK.

KäyttäjäID: Näppäile lisättävä käyttäjänumero ja paina OK.

Käyttäjänimi:
Näppäile käyttäjän nimi. Valitse – näppäin (ylimmäisenä 
oikealla) jos haluat vaihtaa isot kirjaimet pieniksi.

KäyttäjäPIN:
Lisää 4-numeroinen koodi ja paina OK. 
Mikäli et halua lisätä koodia, voit jättää kentän tyhjäksi 
ja painaa suoraan OK.

12.2 Poista käyttäjä
Näin poistat päätteeseen lisätyn käyttäjän:

12.3 Käyttäjälista
Näin saat tulostettua listan kaikista maksupäätteelle lisätyistä käyttäjistä:

Kauppiasmenu
1 Kortit
2 Offline
3 Myyjät

Valitse numero 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Myyjät ja paina OK.

Myyjät
1 Lisää myyjä
2 Poista myyjä
3 Tulosta lista

Valitse numero 2 tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan 
Poista myyjä ja paina OK.

Jos käyttäjien ylläpitovalikkoon on lisätty suojakoodi - vain
pääkäyttäjä voi poistaa maksupäätteen käyttäjiä.

KäyttäjäID:
Näppäile poistettava käyttäjänumero ja paina OK.
Vahvista käyttäjän poisto painamalla uudelleen OK.

Kauppiasmenu
1 Kortit
2 Offline
3 Myyjät

Valitse numero 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Käyttäjien ylläpito 
ja paina OK. 

Myyjät
1 Lisää myyjä
2 Poista myyjä
3 Tulosta lista

Valitse numero 3
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Tulosta lista ja paina 
OK. Pääte tulostaa listan sille lisätyistä käyttäjistä.

Jos päätteen käyttäjävalikko on suojattu koodilla, pää-
käyttäjä on merkitty listaan *-merkillä.
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13. Monipankki

Monipankki-maksupäätteessä jokainen käyttäjä voi tehdä omat acquiring- ja 
korttisopimuksensa ja saada tilitykset haluamaansa pankkiin. Käyttäjiä voi olla 
enintään 10, ja jokaisella käyttäjällä on omat kuitti-tekstit ja raportit.

Ratkaisu sopii yrityksille tai toiminimille, jotka jakavat yhteiset liiketilat. 
Jos haluat ottaa monipankki-ominaisuuden käyttöön maksupäätteessä, 
ole yhteydessä Netsin myyntiin, myynti-fi@nets.eu.

Käyttäjät
Multi 1
Multi 2
Multi 3

Lue kortti maksupäätteessä 
tai aloita painamalla MENU-näppäintä.

Multi 2
ID 0123
PääteID 12345678
OK tai STOP

Selaa nuolinäppäimellä halutun käyttäjän kohdalle ja 
paina OK.
Paina OK vahvistaaksesi käyttäjän valinnan. 
Paina Stop jos haluat takaisin käyttäjälistaan.

Päävalikko
1 Osto
2 Osto ja nosto
3 Maksutoiminnot

Paina OK tai numeroa 1.

Summa + OK Syötä summa ja paina OK.

Syötä kortti
Siru ylöspäin

Pyydä asiakasta syöttämään kortti maksupäätteeseen.
Jatka kuten tavallisessa ostotapahtumassa (kohta 8.1).

Osto monipankkipäätteessä
Päätteessä, jossa on monta käyttäjää, pitää ennen maksupäätteen toimintoihin 
siirtymistä valita käytettävä käyttäjä (Yritys).

Aloita maksupäätteen käyttö aina painamalla MENU-näppäintä tai lukemalla 
kortti maksupäätteessä, jolloin näyttöön tulee lista maksupäätteen käyttäjistä.

Käytä selaamiseen nuolinäppäintä ja halutun käyttäjän kohdalla paina OK. 
Alla on kuvattu miten käyttäjä valitaan tavallisessa ostossa.
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14. Ylläpitotoiminnot

14.1 Maksupäätetoiminnot
Ilman korttisopimuksia maksupäätteellä ei voi tehdä korttitapahtumia. 
Korttisopimus tehdään aina yrityksen/toimipaikan ja korttitapahtumien vastaanot-
tajan tai kortinantajan välillä. 

Voit tulostaa maksupäätteestä listan aktiivisista korttisopimuksista sekä päivittää 
päätteille uuden Netsille ilmoittamasi korttisopimuksen.

14.2 Hae kortit

14.3 Tulosta voimassaolevat korttisopimukset

Kauppiasmenu
1 Kortit
2 Offline
3 Maksutoiminnot

Valitse numero 1 ja paina OK.

Kortit
1 Hae kortit
2 Tulosta

Valitse numero 1 tai paina OK.
Pääte päivittää korttiparametrit.

Kauppiasmenu
1 Kortit
2 Offline
3 Maksutoiminnot

Valitse numero 1 ja paina OK.

Kortit
1 Hae kortit
2 Tulosta

Valitse numero 2.
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Tulosta ja paina OK.

14.4 Päivitä ohjelmaversio

Kauppiasmenu
6 Parametrit
7 Yhteydet
8 Ohjelma

Valitse numero 8
tai selaa nuolinäppäimellä kohtaan Ohjelma ja paina OK.

Ohjelma
1 Hae ohjelma Paina OK, pääte aloittaa päivityksen.
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Kysymys Toimenpiteet

Tapahtumista ja niiden 
päivänpäätöksestä on jo yli 
viikko, ei tilitystä pankissa.

Ota yhteyttä pankkiin.

Ongelmia päivänpäätöksessä 
tai korttitapahtumat eivät 
mene läpi.

Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun, 
p. 0600 414243.

Samanlainen yhteysongelma 
kaikissa maksupäätteissä. Ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaan.

Uuden korttisopimuksen 
tilaaminen. Ota yhteyttä korttiyhtiöön.

Automaattisen päivän-
päätöksen käyttöönotto.

Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun 
p. 0600 414243.

Pääte ei saa yhteyttä verk-
koon.

•  Käynnistä pääte uudelleen painamalla yhtäaikaa  
   keltaista ja piste/pilkku-näppäintä.
•  Vapauta näppäimet, kun maksupääte sammuu. 
•  Yritä yhteyttä uudelleen.
 
GPRS: Päätteen tulee saada riittävän voimakas 
signaali, jotta se voi saada yhteyden verkkoon.
Signaalin voimakkuus näkyy näytön yläosan sym-
bolissa. Jos signaalin voimakkuutta kuvaavaa 
asteikkoa tai antennia ei näy lainkaan uudelleen-
käynnistyksenkään jälkeen, ole yhteydessä palve-
luntarjoajaan varmistaaksesi kentän kattavuus ja 
tila, tai soita Netsin asiakaspalveluun jossa vianet-
sintää voidaan jatkaa päätteen osalta.

Ethernet/Laajakaista: Tarkista että verkkokaapeli 
on liitetty maksupäätteeseen ja verkkoliittimeen 
seinässä, kytkimessä tai reitittimessä/modeemissa.
Ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaan verkon 
tilan tarkistamiseksi, tai Nets asiakaspalveluun, 
jossa vianetsintää voidaan jatkaa päätteen osalta.

15. Virhetilanteet ja ongelmanratkaisu

Pääte on jumissa, mikään 
näppäimistä ei toimi.

•  Käynnistä pääte uudelleen painamalla yhtäaikaa   
   keltaista ja piste/pilkku-näppäintä.
•  Vapauta näppäimet, kun maksupääte sammuu.
•  Yritä uudelleen.
•  Jos pääte on edelleen jumissa, irrota virtajohto  
   ja varmista että näyttö pimenee.  
   Liitä johto takaisin.
•  Jos pääte on edelleen jumissa, ole yhteydessä  
   Netsin asiakaspalveluun.

Pääte lakkasi toimimasta 
kesken maksutapahtuman. 
Menikö osto läpi?

Tarkista asia ottamalla kopio viimeisimmästä 
onnistuneesta tapahtumasta (Menu – 5 – 1).
Jos asia on edelleen epäselvä, soita Netsin  
asiakaspalveluun p. 0600 414243.

Miksi pääte ei saa yhteyttä 
palvelimeen?

Tarkista että palomuuri on auki osoitteisiin 
91.102.24.142 ja 193.214.20.21 ssekä portteihin 9670 
ja 9681.

Yleisimmät korttivarmennuksen hylkäyskoodit

Vastauskoodi 
05 ja 51 Tapahtuma hylätty

Pankki tai kortinantaja on hylännyt 
tapahtuman. Pyydä asiakasta olemaan 
yhteydessä kortin myöntäjäpankkiin.

Vastauskoodi 
55 Väärä PIN-koodi Pyydä asiakasta yrittämään uudelleen.

Vastauskoodi 
87

Päivänpäätös 
puuttuu

Edellisestä päivänpäätöksestä on kulunut 
yli 7 päivää ja päätteellä ei voi siksi tehdä 
tapahtumia.

Valitse Menu - 6.

Vastauskoodi 
91

Ei yhteyttä 
kortinantajaan

Tietoliikennekeskus tai kortinantajan 
palvelin on alhaalla eikä maksupääte 
saa yhteyttä kortinantajaan.

Yritä uudelleen, pyydä toista korttia 
tai käytä käteismaksua.

Oston summa on mahdollisesti varattu 
asiakkaan kortilta, mutta varaus perutaan 
heti kun kortinantajaan saadaan taas 
yhteys. On tärkeää tarkistaa onko 
asiakkaan korttia veloitettu ja tehdä 
tarvittaessa tapahtuma uudelleen.
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16. Maksupäätteen lähettäminen huoltoon tai sopimuksen 
irtisanominen

Ennen kuin lähetät maksupäätteen Netsille, tarkista että sille on tehty päivänpää-
tös. Pakkaa pääte huolellisesti, ja mikäli päätteitä on useita, pakkaa ne yksittäin. 
Muista pakata mukaan myös kaapelit. Lähetyksen tulee olla seurattavissa, joten 
muista ottaa seurantanumero talteen.

Kirjoita päätenumero selvästi pakkauksen ulkopuolelle. Löydät päätenumeron 
kaikista maksupäätetositteista.

Älä koskaan lähetä päätettä huoltoon ennen kuin olet keskustellut asiasta 
Netsin asiakaspalvelun kanssa, p. 0600 414243. 

Vuokrapäätettä ei tule lähettää sopimuksen irtisanomisen yhteydessä takaisin 
Netsille ennen kuin sopimus on sanottu irti.
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