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Systemet starter herefter op automatisk 
i hovedmenuen der anvendes til salg. 
Der vil være et skærmbillede tilsvarende 
dette.(2)
Din A920 kan enten forbindes til inter-
nettet via det allerede installerede simko-
rt, eller forbindes via Wi-Fi.
Ønskes der tilkobling til Wi-Fi, gå 
videre til punkt 4

Følgende ikoner 
og menuer man 

skal være op-
mærksomme på 
i hovedmenuen:

Indstillinger

Print

Retur

Indstillinger

Generel 
anvendelse

Kræver en adgangskode der 
som standard er ”1234”..

Denne kan ændres i backend. 
Inde i indstillinger kan man 
tilgå menuen hvor der dagsaf-
stemmes, opdateres produkter, 
printes en status for da-gens salg 
samt “Afsluttes POS”

På højre side tænder du for din 
A920 ved at holde denne knap 
nede(1), indtil skærmen lyser op.

Print

-Her kan vælges de seneste 5 
kvitteringer der skal printes. 

Kvitteringerne er vist med dato/
tid, type af transaktion kontant/
kreditkort og beløb.

Print

Anvendes til at gå tilbage i 
salgskategorier. 

Dette ikon vises først når man 
bevæger sig ind i en kategori.

Dette er din hovedmenu for salg. 
Denne kan variere alt efter 
antallet af kategorier og farvevalg. 
Antallet af kategorier, navn og 
farve, vælges og oprettes i back-
end. Ligeledes oprettes produkter 
med priser også der. Det er altid 
muligt at bevæge sig tilbage i 
kategorierne ved at vælge ”Retur” 
funktionen.

Foretag salg:
1. Vælg kategori
2. Vælg produkt
3. Vælg ”Betal” knap - 
Vælg betalingsform.
4. Foretag betaling
5. Handlen gennemføres og der 
returneres til hovedmenu.
6. Ønsker kunden en kvittering, 
vælges ”Print”..

Ved betaling med 
kreditkort, vil dette 
skærmbillede 
komme frem

Kunden placerer her 
sit kort på front ved 
bonprinter 
(Kontaktløs betaling), 
eller fører sit kort op i 
kortlæseren.

Vælg antal

Enheden
Tænd

System

Telefon: 77 344 500  -  Mail: hello@ditbetalingssystem.dk  -  www.ditbetalingssystem.dk

Vejledning—A920 Dreamliners
Din A920 kommer med installeret og klargjort simkort indeholdende 5GB data til 

anvendelse per måned.

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingssystem.dk
Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758

Tænd Vælg antal

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support
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Opdater produkter

Print status

Dagsafstemning

Afslut POS

Tilkobling til 
Wi-Fi

Når produkter og priser oprettes eller ændres i 
backend, sker ændringen på din A920 ikke førend 
produkterne er opdateret. Når denne vælges vil der, 
når produkterne er opdateret, være en dialogboks, hvor 
dette fremgår.

Ønsker du at anvende Wi-Fi frem-
for det integrere-de SIM-
kort, skal du først vælge 
indstillinger og brug koden ”1234”.

Herefter trykkes ”Afslut POS” 
og man kommer ud i en APP 
oversigt.
Nu vælges en ny type ikon for 
”indstillinger”

Herefter vælges ”Wi-Fi” 
og man forbinder til det 
ønskede Wi-Fi som A920 
skal anvende. 

Efter til-kobling til Wi-Fi, 
returnerer man til APP 
oversigten ved at trykke 
på den runde cirkel i 
bunden af skærmen. 

Du er nu på Wi-Fi og kan 
starte POS APP op ved at 
trykke på:

Indstillinger og 
dagsafstemning
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Opdater produkter

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support

I indstillinger vil der være fl ere muligheder. Indstillingerne tilgås ved hjælp af koden ”1234” der
er sat som standard for salgsstedet, når din A920 modtages. Denne kan ændres i backend.

Dette afstemmer dagen for kontantsalg og kredit-
kortsalg. Når din A920 er afstemt, udskriver den en 
kvittering indehol-dende dagens omsætning total og 
udspecifi ceret på betalingsmiddel og solgte varer på 
dagen.

Dagsafstemning

Print status

Dette printer en samlet bon for 
dagens salg. 

Dette skal ikke forveksles med 
en dagsafstemning.

Afslut POS

Afslutter POS-App og går ud i 
Android menu.. 

Denne funktion anvendes 
primært, når der skal forbindes 
til et Wi-Fi punkt fremfor 
anvendelse af SIM kort.


