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Tilslutning af
tilbehør

Pengeskuffe

Scanner

Køkkenprinter

Pengeskuffe

Bonruller

DBS 380Hero

Køkkenprinter

DBS 380Hero

Start og WI-FI
Inden POS terminalen tændes skal 

følgende være tilsluttet:

WI FI eller rooter
Strøm til POS Terminal(er)

Tilbehør skal være tilsluttet:
Pengeskuffe

Scanner
Køkkenprinter

Tænd/Sluk kontakten sidder her.
Tænd systemet

Såfremt du har bestilt
en scanner med til din
POS løsning, er den 
som udgangspunkt
monteret i systemet.
Ellers sætter du den til 
i usb indgangen.

Scanner
Køkkenprinteren stilles der hvor du ønsker at den 
skal være tilgængelig for dit personale. Herefter 
forbindes den med kabel til din rooter, så din nye 
POS-løsning kan fi nde den på netværk. Såfremt du 
har et lukket netværk, vil vi efter aftale monterer 
din køkkenprinter på din lokation.

Køkkenprinter
Placerer pengeskuffen
under pos enheden og
træk kablet og indsæt i
380Hero i udtaget der
hedder “DRAWER”

Når du modtager din nye POS løsning DBS 380Hero
fra Ditbetalingssystem er følgende tilsluttet til enheden.

Strømkabel
Scanner (Såfremt denne er tilkøbt)
Terminal (Såfremt denne er tilkøbt)

Det betyder at det eneste du skal gøre er at stille det
hele op og sætte strømstikket i et nærliggende udtag.

Vores POS løsninger kommer altid som standard 
med 2 stk bonruller. Når du skal monterer en bon-
rulle, åbner du fronten under skæmmen som vist 
herunder. Det er vigtigt du indsætter rullen korrekt!

Vores køkkenprinter kommer altid som standard 
med 2 stk bonruller. Når du skal monterer en bon-
rulle, åbner du låget i toppen som vist herunder. 
Det er vigtigt du indsætter rullen korrekt!

Når køkkenprinteren
tændes vil den afgive bip
lyde indtil at der er indsat
en bonrulle.

Udskiftning af bonrulle

Hold fi ngeren på og
Afvent 380Hero starter

Nu skal du skabe forbindelse til dit WI-FI (medmindre du har valgt at
tilslutte direkte med kabel til din rooter).

Tilslut til WI-FI

Tryk på menu Tryk på indstillinger Vælg dit WI-FI

Modtagelse

Tilslutning af strøm

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

TILSLUTNING & OPSÆTNING
I denne vejledning sætter vi fokus på tilslutning og opsætning af din nye POS løsning DBS 380Hero.

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

Modtagelse af POS løsning

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support


