VERİFONE VX680 MODEL POS CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

1. CİHAZA RULO TAKILMASI
- Cihazın arka üst kısmında bulunan IMEI numarasının yazılı olduğu kapaktaki dil kaldırılarak kapak açılır.

- Rulo yazılacak kısım üstte kalacak şekilde takılır.
- Kapak kapatılır.

2. CİHAZA SİM KART ve BATARYA TAKILMASI
- Batarya şekildeki gibi tırnağa baskı uygulanarak açılır.

- Cihazın arka alt kısmında bulunan bölmeye sim kart takılır.
- Şekilde görülen çeneler üst üste gelecek şekilde batarya takılır.

3. SATIŞ İŞLEMİ
- Satış işlemi kredi kartı chip’li ise chip okutularak değilse manyetik bandı okutularak yapılır.
A. PEŞİN SATIŞ
- Kredi kartı chip’li ise; kartın chipli bölümü cihazın okuyucusuna girecek şekilde cihazın chip yuvasına takılır. Ekrana
gelen seçeneklerden “SATIŞ İŞLEMLERİ” daha sonra “SATIŞ” seçilir. Gelen ekranda satış tutarı yazılarak, şifre
işlemleri gerçekleştirildikten sonra satış işlemi tamamlanır.
- Kart chipli değilse, yanda bulunan manyetik alana okutulur. “SATIŞ” seçeneği seçilir. Tutar bilgisi girildikten sonra
şifre işlemleri gerçekleştirilip satış tamamlanır.
B. TAKSİTLİ SATIŞ (Yalnızca Vakıfbank ve YKB World kartlara yapılabilir.)
- Chipli kk takıldıktan sonra gelen menüden “SATIŞ İŞLEMLERİ” daha sonra “TAKSİTLİ SATIŞ” seçenekleri seçilir.
Gelen ekrana tutar bilgisi ve taksit sayısı girilir. Daha sonra şifre işlemleri tamamlanır, işlem sonlandırılır.
C. VADE FARKLI SATIŞ
- Chipli kart yuvaya yerleştirilir. Menüden “SATIŞ İŞLEMLERİ”, “VADE FARKLI SATIŞ” seçenekleri sırasıyla seçilir.
Yeni gelen menüden yine “VADE FARKLI SATIŞ” seçeneği seçilir. Tutar bilgisi ve taksit sayısı girilip, şifre işlemleri
gerçekleştirildiğinde satış işlemi tamamlanmış olur.
D. WORLDPUAN SATIŞ
- Chipli kart yuvaya yerleştirilir. Menüden “SATIŞ İŞLEMLERİ”, “WORLDPUAN SATIŞ” seçenekleri sırasıyla seçilir.
Satış tutarı girilip, şifre işlemleri gerçekleştirildiğinde satış işlemi tamamlanır.
4. İPTAL İŞLEMİ
- Cihazın dokunmatik ekranına tıklanır. Menüden “İŞLEMLER”, “İPTAL”seçilir. Gelen ekrana İş yeri şifresi olarak
“0000” girilir. Chipli kart takılır. Ekrana otomatik olarak en son yapılan işlem numarası çıkar. Kaç numaralı işlem iptal
edilecekse numarası yazılır. Cihaz sistemden onay alır ve iptali gerçekleştirir.
5. İADE İŞLEMİ
- Chipli kart yuvaya yerleştirilir. Menüden “İADE İŞLEMLERİ”, “İADE” seçenekleri seçilir. Gelen ekrana İş yeri şifresi
olarak “0000” girilir. RRN/REF NO girilir. PROVİZYON (ONAY) kodu girilir. İade edilecek tutar girilir. İş yeri
eşleniksiz iadeye açık değilse maksimum satış tutarı kadar, eşleniksiz iadeye açıksa istenen tutarda iade işlemi
gerçekleştirilebilir.
6. İNCELEME (SORGULAR) İŞLEMLERİ
- Chipli kart takılır. Menüden “İNCELEME İŞLEMLERİ” seçilir. Bu menüden karta tanımlı bulunan tüm
WORLDPUAN, VADE FARKI ve TÜM TAKSİT Sorgusu yapılabilmektedir.
7. GÜN SONU (DİZİ GÖNDERİMİ)
- Cihazın dokunmatik ekranına tıklanır. Menüden “GÜN SONU” seçilir. “Gün Sonu Devam” sorusuna onay verildiği
takdirde gün sonu alma işlemi tamamlanmış olur.

