Συγχαρητήρια για την αγορά συσκευής myPOS Mini Ice
ένα επαναστατικό φορητό τερματικό χωρίς χαρτί για την ασφαλή αποδοχή πληρωμών με πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες εν κινήσει !

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο τερματικό πληρωμής myPOS Mini Ice, εγγραφείτε στο
www.mypos.com για να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος
και να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή myPOS Mini Ice

Πως να ξεκινήσετε:
1. Πως να αποδεχτείτε πληρωμές.

Πατήστε ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην αρχική οθόνη και εισάγετε το ποσό. Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ και ανάλογα με
την κάρτα του πελάτη, τοποθετήστε την κάρτα στον αναγνώστη στο κάτω μέρος, σύρετε ή κρατήστε
την κάρτα ή το smartphone πάνω από τη συσκευή ανάγνωσης NFC για να ολοκληρώσετε τη
πληρωμή. Αν απαιτείται ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN της κάρτας του.

2. Πως να ακυρώσετε συναλλαγή.

Μόνο η τελευταία πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων μπορεί να ακυρωθεί.
Πατήστε ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην αρχική οθόνη, επιλέξτε ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ από το κύριο
μενού στην επάνω αριστερή γωνία (3 οριζόντιες γραμμές). Εμφανίζονται λεπτομέρειες
σχετικά με την τελευταία εγκεκριμένη πληρωμή / επιστροφή χρημάτων. Πατήστε

3. Πως να κάνετε επιστροφή χρημάτων.

Πατήστε ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην αρχική οθόνη. Επιλέξτε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από το κύριο μενού στην επάνω
αριστερή γωνία (3 οριζόντιες γραμμές). Καταχωρίστε το ποσό και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
Ανάλογα με τη κάρτα του πελάτη σας, εισαγάγετε, σύρετε ή κρατήστε τη κάρτα ή το
smartphone πάνω από τη συσκευή ανάγνωσης NFC και εισαγάγετε τον κωδικό PIN (εάν

4. Πως να εκδώσετε απόδειξη.

Μετά από μια επιτυχημένη συναλλαγή θα μεταφερθείτε αυτόματα στο μενού αποδείξεων. Υπάρχουν
τρεις επιλογές. Να στείλετε μια απόδειξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω SMS ή να ακυρώσετε
την απόδειξη. Επιλέξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του πελάτη για να στείλετε μια απόδειξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε το
SMS και εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του πελάτη για να στείλετε μια ηλεκτρονική
απόδειξη μέσω SMS. Επιλέξτε ακύρωση για να ακυρώσετε την έκδοση μιας απόδειξης.
Το myPOS Mini Ice είναι φιλικό προς το περιβάλλον και χωρίς χαρτί. Αν επιθυμείτε να δώσετε στους
πελάτες σας μια απόδειξη για τη συναλλαγή τους, χρησιμοποιήστε μία από τις επιλογές που
περιγράφονται παραπάνω μέσω e-mail ή SMS.

5. Πως να εκτελέσετε ανανέωση χρόνου κινητής τηλεφωνίας.
Πατήστε ΑΝΑΝΕΩΣΗ στην αρχική οθόνη. Εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του πελάτη με τον
κωδικό χώρας. Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ και επιλέξτε πάροχο. Εισάγετε ή επιλέξτε ένα ποσό και πατήστε
ΕΠΟΜΕΝΟ. Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της συναλλαγής ανανέωσης. Πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.

6. Come aggiornare il software del POS
È facile! La disponibilità di un aggiornamento verrà comunicata con una notiﬁca. Per procedere è
suﬃciente attenersi alla procedura descritta di seguito.
Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni e scegliere Aggiornamento software. Il dispositivo
ricerca automaticamente gli aggiornamenti disponibili, li scarica e li installa. Toccare quindi lo
schermo per spegnere il dispositivo e poi accenderlo di nuovo per usufruire dei miglioramenti!
Per ulteriori informazioni, consultare le nostre FAQ all'indirizzo www.myPOS.com

