Η συσκευή απευθύνεται σε επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.
Η χρέωση καρτών γίνεται αποκλειστικά από τη VIVA Payments.
Για τους Όρους Χρήσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.vivawallet.com

AΣΥΡΜΑΤΟ

Ο ∆ ΗΓΙΕ Σ ΧΡΗ Σ ΗΣ

S900 GPRS/WiFi

Για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής, την απώλεια δεδοµένων ή την
πρόκληση σωµατικής βλάβης, κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τις πιο κάτω
οδηγίες:
Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό και στη σκόνη. Προορίζεται για χρήση
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Τυχόν ζηµιά ή βλάβη που θα προκληθεί
από την έκθεση σε βροχή ή σκόνη µπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
Μη συνδέετε τη συσκευή σε ρευµατοδότες (πρίζες) που βρίσκονται σε
εξωτερικούς χώρους.
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν έχει καταστραφεί ή παραβιαστεί. Η συσκευή
περιλαµβάνει ειδικές ετικέτες που δηλώνουν την απόπειρα παραβίασης. Αν
κάποια ετικέτα ή κάποιο µέρος της συσκευής παρουσιάζει φθορά, ενηµερώστε
την εταιρεία.
Χρησιµοποιείτε πάντα χαρτοταινίες υψηλής ποιότητας. Οι χαρτοταινίες κακής
ποιότητας µπορούν να προκαλέσουν εµπλοκή του εκτυπωτή. Αποθηκεύστε τις
χαρτοταινίες σε ξηρό και σκοτεινό µέρος. Χειριστείτε τις προσεκτικά. Η πτώση, η
τριβή, η αυξηµένη θερµοκρασία, η υγρασία και η επαφή µε έλαια µπορούν να
αλλοιώσουν τις ιδιότητες µιας χαρτοταινίας κάνοντας τη ακατάλληλη. Μη
χρησιµοποιείτε ποτέ χαρτοταινίες που έχουν διπλώσει, παρουσιάζουν ζάρες,
σκισίµατα ή οπές στις άκρες.
Για να αποφύγετε την καταστροφή της χαρτοταινίας, πιέζετε πάντα απαλά το
κάλυµα του εκτυπωτή κατά το κλείσιµο.
Οι συσκευές παρουσιάζουν ευαισθησία στο στατικό ηλεκτρισµό. Η
ηλεκτροστατική εκφόρτιση κατά το άγγιµα της συσκευής µπορεί να την
καταστρέψει. Συστήνεται πάντα η χρήση ειδικού αντιστατικού βραχιολιού.
Πριν από τη σύνδεση οποιουδήποτε περιφερειακού, αφαιρέστε το καλώδιο
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και εξασφαλίστε ότι η πράσινη ένδειξη LED είναι
σβηστή. Συνδέστε πάλι το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µόνο όταν
τελειώσετε τη σύνδεση του περιφερειακού. ∆ιαβάστε προσεκτικά της οδηγίες
που συνοδεύουν το περιφερειακό.
Μην αποσυνδέετε περιφερειακά από τη συσκευή αν δεν έχετε αφαιρέσει πρώτα
το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η σύνδεση ακατάλληλης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µπορεί να καταστρέψει
τη συσκευή ή να προκαλέσει απρόβλεπτη λειτουργία. Πριν από κάθε προσπάθεια
αντιµετώπισης ενός προβλήµατος, εξασφαλίστε ότι η παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος είναι σύµφωνη µε τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο κάτω
µέρος της συσκευής. Προµηθευθείτε ένα τροφοδοτικό ανάλογων
προδιαγραφών πριν προχωρήσετε στην αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Για την προστασία σε πτώσεις κεραυνών και υπερτάσεις, συστήνεται η
εγκατάσταση απαγωγέα υπέρτασης.
Για το καθαρισµό της συσκευής µη χρησιµοποιείτε χαµηλής πυκνότητας
κετονούχα διαλύµατα ή διαλύµατα τριχλωροαιθυλενίου. Προκαλούν φθορές στα
πλαστικά και λαστιχένια µέρη της συσκευής. Μη ψεκάζετε µε καθαριστικά ή άλλα
διαλύµατα απ’ ευθείας στο πληκτρολόγιο και στην οθόνη της συσκευής.
Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινούς κάδους απορριµάτων. Ανακυκλώστε τη
συσκευή χρησιµοποιώντας του ειδικούς κάδους στα καταστήµατα ηλεκτρικών
ειδών.
Η συσκευή χρησιµοποιεί µπαταρία κατά την ασύρµατη χρήση. Φροντίστε πάντα
να είναι φορτισµένη.
Αποφύγετε το άγγιγµα των επαφών της µπαταρίας και της εσοχής που τη
φιλοξενεί στο πίσω µέρος της συσκευής. Τα έλαια του δέρµατος µπορούν να
αλλοιώσουν τις επαφές προκαλώντας κακή ηλεκτρική επαφή της µπαταρίας µε
τη συσκευή.
Αν παρατηρήσετε επαννειληµένα κακή ή ηµιτελή µεταφορά δεδοµένων κατά την
ασύρµατη χρήση της συσκευής, καθαρίστε τις επαφές τις µπαταρίας και της
συσκευής µε ένα καθαρό και στεγνό πανί.
Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να εκραγούν. Οι µπαταρίες ιόντων
λιθίου πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται καταλλήλως. Μη
χρησιµοποιείτε τους κοινούς κάδους απορριµάτων.
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AΣΥΡΜΑΤΟ

Ο ∆ Η Γ ΙΕ Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ
01 Εγγραφείτε στις υπηρεσίες πληρωµών της VIVA Payments
Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com και επιλέξτε
Εγγραφή > ∆ηµιουργία επαγγελµατικού λογαριασµού

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ο∆ΗΓ Ι Ε Σ
Αλλαγή χαρτοταινίας
Τύπος θερµικής ταινίας: Λευκή 58mm x 38mm (Πx∆)

02 Προετοιµαστείτε για τη σύνδεση του τερµατικού στο Internet
Για σύνδεση µέσω ασύρµατου δικτύου WiFi:
Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο χρήσης του τερµατικού, λειτουργεί τουλάχιστον ένα ασύρµατο δίκτυο WiFi µε
πρόσβαση στο Internet. Κατά την ενεργοποίηση του τερµατικού φροντίστε να έχετε στη διάθεσή σας την
ονοµασία του ασυύρµατου δικτύου (SSID) και τον κωδικό εισόδου.
Για σύνδεση µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας:
Προµηθευτείτε µια κάρτα SIM για πρόσβαση στο Internet
µε δωρεάν πρόσβαση τουλάχιστον 100 MB ανα µήνα.
Εισάγετε την κάρτα στο πίσω µέρος του τερµατικού
φροντίζοντας οι επαφές της κάρτας να είναι προς την
πλευρά του τερµατικού. Κατά την ενεργοποίηση του
τερµατικού θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το PIN
της κάρτας SIM.

03 Θέστε το τερµατικό σε λειτουργία
Εισάγετε στο τερµατικό τη µπαταρία και στη συνέχεια πατήστε
παρατεταµένα το κόκκινο πλήκτρο ακύρωσης εντολής για να το
θέσετε σε λειτουργία.

Χρήση κάρτας
Το τερµατικό σας µπορεί να χρεώνει "έξυπνες” κάρτες chip’n’pin, απλές µαγνητικές κάρτες καθώς και κάρτες
ανέπαφων συναλλαγών. Εισάγετε µια “έξυπνη” κάρτα στην εµπρόσθια θυρίδα. Σύρετε µια κοινή µαγνητική
κάρτα περνώντας τη µε σταθερή ταχύτητα µέσα από την πλάγια εσοχή του τερµατικού. Για ανέπαφες
συναλλαγές αναζητήστε πρώτα το χαρακτηριστικό σήµα στην κάρτα και ακουµπήστε την ελαφρά στο επάνω
µέρος του τερµατικού µέχρι να αλλάξει η ένδειξη στην οθόνη ή να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.
Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα από την ειδική εσοχή πριν το τέλος κάθε συναλλαγής. Η πρόωρη
αφαίρεση της µπορεί να ακυρώσει τη συναλλαγή.
Μην αφαιρείτε ποτέ το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µιας συναλλαγής.
Μπορεί να προκαλέσετε απώλεια πολύτιµων δεδοµένων.

Αν η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία, συνδέστε το
τροφοδοτικό που θα βρείτε στη συσκευασία µε το τερµατικό και
στη συνέχεια σε ένα ρευµατοδότη (πρίζα). Αφήστε το τερµατικό
συνδεδεµένο για λίγη ώρα µέχρι να φορτισθεί η µπαταρία του.

04 Ενεργοποιήστε το τερµατικό σας στη VIVA Payments
Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com. Πατήστε Είσοδος και δώστε τα στοιχεία
σας για να συνδεθείτε. Στο µενού Πωλήσεις επιλέξτε Τερµατικά POS > Νέο τερµατικό και ακολουθήστε
τις οδηγίες.

Βασικά πλήκτρα
Ακύρωση
εντολής

Εκτέλεση
εντολής/ENTER
∆ιαγραφή χαρακτήρα
στην οθόνη
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Πραγµατοποιείτε σε µηνιαία βάση έναν οπτικό έλεγχο σε όλα τα
POS σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια παραποίηση:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
PO I N T - OF - S A L E ( P OS ) & MOB I L E P OS (MPOS) ΤΕΡΜΑΤΙΚ ΩΝ
Βοηθήστε µας να προστατεύσουµε τα ευαίσθητα
δεδοµένα των καρτών των πελατών σας!

• Ενδείξεις και ταινίες ασφαλείας δεν έχουν αφαιρεθεί ή σπάσει.
• Οι µικρές βίδες στη βάση του δεν απουσιάζουν και είναι σφιχτά τοποθετηµένες και
ασφαλισµένες στη θέση τους.
• Οι άκρες του POS τερµατικού δεν έχουν ανοιχτεί για να εισαχθεί κάποια συσκευή στο
εσωτερικό του.
• ∆εν υπάρχουν αφύσικα µεγάλα κενά, γδαρσίµατα ή βαθουλώµατα τα οποία ενδέχεται
να παραπέµπουν ότι το τερµατικό έχει ανοιχτεί µε βία.
• ∆εν υπάρχει κάποιου είδους άλλο πληκτρολόγιο-κάλυµµα πάνω στα πλήκτρα για την
εισαγωγή του PIN – τέτοια συσκευή µπορεί να καταγράφει αριθµούς PIN και να τους
στέλνει σε αποµακρυσµένη τοποθεσία.
• ∆εν υπάρχει συσκευή ανάγνωσης & υποκλοπής δεδοµένων καρτών τοποθετηµένη
επάνω από τα στόµια που έχει το POS τερµατικό για εισαγωγή χρεωστικής/πιστωτικής
κάρτας (ανάγνωση µαγνητικής πίστας ή chip).

Εξοικειωθείτε µε την εµφάνιση του POS/mPOS τερµατικού σας:

Να είστε επιφυλακτικοί για ύποπτη συµπεριφορά:

• Καταγράψτε το όνοµα του κατασκευαστή, το µοντέλο και τον σειριακό του αριθµό.
• Καταγράψτε την κατάσταση και την θέση οποιωνδήποτε αυτοκόλλητων ή άλλων ενδείξεων.
• Καταγράψτε τις ακριβείς λεπτοµέρειες πιθανών ενδείξεων ασφαλείας.

• Πραγµατοποιείτε επιβεβαίωση της ταυτότητας οποιουδήποτε εξωτερικού προσώπου
που παρουσιάζεται ως προσωπικό επισκευής/συντήρησης του POS τερµατικού.
• Μην εγκαθιστάτε, αντικαθιστάτε ή επιστρέφετε συσκευές χωρίς επαλήθευση του
αποστολέα/παραλήπτη.

Βεβαιωθείτε ότι το τερµατικό POS σας δεν έχει αντικατασταθεί

Τραβήξτε φωτογραφίες από το POS σας και εξετάστε τες σε σύγκριση
µε προηγούµενες αξιόπιστες φωτογραφίες του

Αν συµβεί οτιδήποτε ασυνήθιστο µε το POS τερµατικό σας:
• Σταµατήστε οποιεσδήποτε συναλλαγές µε αυτό, ακόµα και εάν δεν έχετε άλλη
διαθέσιµη συσκευή!
• Στείλετε αναφορά στη Viva Payments: support@vivapayments.com

