Instruction Sheet - PayCon II 1 ITA Menu

ITA Menu:
Het ITA menu is niet een menu van de PayCon, maar een menu dat benaderd wordt via de PayCon. Het menu zelf
bevind zich op de chip die het ChipKnippen of ander betalingsverkeer verzorgt.
Er zijn in dit menu twee zaken van belang de zogenaamde management call en de collectie.
Management Call:
Met een management Call maakt u verbinding met de centrale computer en meld u de terminal of voor de eerste keer
of weer opnieuw aan. Dit doet u in een geval van storing of als de terminal lang buiten gebruik is geweest.
U stopt de kaart in de PayCon en bevind zich dan in het hoofdmenu.
1. U gaat door middel van pijltjes toetsen
(2,4,6,8) naar beneden (de ‘8’) en dan
met rechts (de ‘6’) het ITA menu in.
2. Dan het service menu
3. Daarna het management menu.
4. Het SMDS menu.
5. Daar kiest u voor Bel SMDS. Dit kan erg
lang duren, 3-10 min. U krijgt een melding
op het scherm of deze call geslaagd is.
Deze melding blijft 45 sec. staan, dus u
moet de display in de gaten blijven
houden.
ChipKnip collectie:
Met Chipknip collectie voert u een collectie uit, dit
houdt in dat de Chipknip het binnen gekomen geld
afstort aan de bank. Hiermee kunt u ook testen of de
telefoonlijn nog in werkende staat is.
1. U gaat door middel van pijltjes toetsen
(2,4,6,8) naar beneden (de ‘8’) en dan
met rechts (de ‘6’) het ITA menu in.
2. Dan het service menu
3. Daarna kiest u het ChipKnip menu
4. Dan het Collectie menu
5. U kiest daar ‘Collectie meteen’ en de
ChipKnip zal proberen het geld af te
storten, dit zal tussen de 1-6 min. duren,
daarna krijgt u een melding of dit gelukt is.
Deze melding blijft maar kort op het
scherm staan, dus u moet de display in de
gaten houden.

Inepro B.V. - R 1

http://www.inepro.com

