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Bevezetés
Gratulálunk!
Az Ön új myPOS Carbon eszköze, IP54 és ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik így víz-,por- és
ütésálló, egy igazán strapabíró mindemellett energiatakarékos terminál. A myPOS Carbon
erőteljes teljesítőképességet és hatékonyságot kínál az Android 9.0 operációs rendszerének
segítségével.
A készülék négymagos processzorral, nagysebességű hőnyomtatóval van ellátva. Ezen
funkciók és tulajdonságok kombinációjának köszönhetően rendkívül gyors, erős és egy igazán
megbízható eszköz. A myPOS Carbon képes saját és harmadik féltől származó üzleti
alkalmazások széles skáláját futtatni.
A Carbon eszköz használatának megkezdéséhez az eszközt aktiválni szükséges. Az aktiválásra
myPOS fiókjában van lehetősége, így az aktiváláshoz rendelkeznie kell myPOS fiókkal és aktív
myPOS számlával. Ha még nem rendelkezik myPOS fiókkal regisztráljon és nyisson ingyenes
e-pénz számlát a www.mypos.com oldalon.
Ha vállalkozásának több eszközre van szüksége, úgy további myPOS terminálokat vásárolhat
és aktiválhat. Az összes eszközön keresztül fizetett kártyás tranzakció pénzösszege a myPOSszámlájára kerül jóváírásra.
Áttekintés
Ez a felhasználói útmutató lépésről lépésre tartalmazza a myPOS Carbon eszköz használatához
szükséges információkat. A dokumentum célja a myPOS Carbon fő funkcióinak bemutatása. A
gyors felhasználói útmutató tájékoztatást nyújt Önnek a következőkről:
•

A készülék aktiválásáról

•

Első lépések - tudjon meg többet eszközéről

•

Eszközének kezelése - beállítások és frissítés

•

Fizetések elfogadása és még sokminden más - elérhető szolgáltatások és beépített alkalmazások

•

Garancia és visszaküldési feltételek

A gyors felhasználói kézikönyv nem tartalmaz információkat az eszköz műszaki specifikációiról. Ezt külön a
myPOS Carbon műszaki specifikációk és garancia dokumentum tartalmazza.

Kapcsolódó dokumentáció
A Gyors felhasználói kézikönyv legújabb verziója megtalálható az interneten a címen:
http://www.mypos.eu/hu/faq/client/devices/additional-information
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Aktiválás
A bankkártyás fizetések fogadásához a terminál aktiválására van szükség.
Az aktiválás során a myPOS összekapcsolja az új myPOS Carbon eszköz sorozatszámát a
kiválasztott myPOS számlájával. Miután aktiválta új myPOS Carbon eszközét, minden általa
elfogadott tranzakció azonnal jóváírásra kerül a myPOS-számláján.
Ön egyszerre akár több myPOS eszközt is összekapcsolhat myPOS számlájával. Ebben az
esetben az összes myPOS terminálon elfogadott fizetéseket ugyanarra a myPOS számlára
kerülnek jóváírásra.
A myPOS Carbon készüléket aktiválni kell, mielőtt elkezdené használni. Az aktiválási folyamat
befejezéséhez az eszköznek csatlakoznia kell az internetre. A myPOS Carbon használhatja egy
vezeték nélküli router vagy egy SIM-kártya internetkapcsolatát.
Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket az eszköz aktiválásához:
1.

Kapcsolja be a készüléket

2.

Válassza ki az eszköz nyelvét

3.

Válassza ki a kapcsolat típusát:

•

Ha Wi-Fi hálózathoz szeretne csatlakozni, kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolatot az összes
elérhető hálózat megtekintéséhez. Miután sikeresen csatlakozott egy hálózathoz,
folytathatja az aktiválást a KÉSZ megérintésével.

•

Ha az internethez a SIM-kártyával szeretne csatlakozni, kapcsolja ki a Wi-Fi-kapcsolatot.
Ha a SIM-kártya már be van helyezve a készülékbe, az automatikusan csatlakozik az
internethez. Amint sikeresen csatlakozik, megjelenik a KIHAGY gomb. Az aktiválást az
KIHAGY elemre koppintva folytathatja.
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Aktiváló kód generálása
Az aktiválási eljárás egyszeri folyamat, és szükséges hogy a myPOS által generált aktiváló kódot
manuálisan adja meg a myPOS Combo eszközön.
Ha még nincs myPOS-fiókja, regisztráljon be a www.mypos.com
Ha van myPOS fiókja, kérjük, jelentkezzen be, és lépjen a következő menübe:

weboldalon.

Eszközök > Eszköz aktiválás > POS eszköz és végezze el az eszköz aktiváláshoz szükséges 4 beállítási lépést.

Az aktiválás és megerősítés Lépésnél megkapja az eszköz aktiválásához szükséges aktiváló kódot.
Kövesse az alábbi lépéseket
1. lépés: Írja be az aktiválási kódot a myPOS Carbon eszközére, majd nyomja meg az
„AKTIVÁL” gombot. Az aktiválási folyamat befejezéséhez eszközének csatlakoznia kell
az internetre
2. lépés: Sikeres aktiválás után a myPOS Carbon készüléke automatikusan újraindul.
Gratulálunk! Új myPOS Carbon készüléke aktiválva van és használatra kész. Az új
eszközt megtalálja a myPOS-fiókjában, az „Eszközök” menüben.
Megjegyzés! A Beállítások alkalmazás segítségével bármikor megváltoztathatja a
kiválasztott eszköz nyelvét és a kapcsolat típusát.
A myPOS eszköz az aktiválása után összekapcsolódik myPOS fiókjával és
hozzárendelésre kerül választott myPOS számlájához. Még akkor is, ha az eszközt
ellopták vagy elveszett, minden feldolgozott fizetési tranzakció jóváírásra kerül az
Ön számláján. Ha készülékét elveszíti vagy ellopják, kérjük, haladéktalanul értesítse
ügyfélszolgálatunkat.
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Első lépések
Tudjon meg többet új eszközről, az összeszerelésről, és az első lépésekről.

Ismerje meg a myPOS Carbon eszközt!
NFC olvasó

Mágnescsík
kártyaolvasó

Bizonylat nyomtató

USB csatlakozó
a töltéshez
Hangerő gomb

Chip kártya olvasó

Érintőkijelző

Főképernyő
Státusz jelző sor

Alkalmazások

Navigációs sor elrejtése

Vissza

Nyitott
appok

Főképernő
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Állapotsor
A kezdőképernyő tetején lévő állapotsor a készülék jobb oldalán az eszköz információit
(például a hálózati állapotot, az akkumulátor töltöttségét és az időt), a bal oldalon pedig az
értesítéseket tartalmazza.

Bluetooth

Kapcsolat erőssége

WiFi

Töltöttségi szint

Értesítési panel
Értesítéseket kap a beállításokról vagy a rendszerfrissítésekről az Értesítés panelen,
amit a kezdőképernyőről érhet el.
1.

Az Értesítés panel megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort.

2.

Csúsztassa lefelé a listát az értesítések részleteinek megtekintéséhez.

•

Egy elem megnyitásához érintse meg azt.

•

Egyetlen értesítés törléséhez húzza az értesítést balra vagy jobbra.

•

Az összes értesítés törléséhez koppintson az Összes törlése elemre.

3.

Húzza felfelé a képernyő alját, vagy koppintson a Vissza gombra az Értesítés
panel bezárásához.
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Gyors Beállítások
Az értesítési panel további funkciók gyors elérését és azok szabályozhatóságát
biztosítja. (Wi-Fi, Bluetooth, Képernyő fényereje.) A panellel finomhangolhatja a
beállításokat vagy egyes funkciók gyors kezelhetőségét, ki- vagy bekapcsolást teszi
lehetővé .
További beállítási funkciók szabályozásához és megtekintéséhez:
1.

Az értesítési panel megjelenítéséhez, húzza le az állapotsort teljesen a képernyő
aljáig húzza le .

2.

Finomhangolja a képernyő fényerejét vagy kattintson az egyes funkciók ikonjára
azok KI vagy BE kapcsolásához, vagy további lehetőségeik megnyitásához.

Az ON/OFF (Bekapcs/Kikapcs) gombbal nyomvatartásával a következő beállításokat
érheti el:
•

Power off – Eszköz kikapcsolása

•

Reboot – Eszköz újraindítása

•

Screenshot- Képernyőfotó
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Eszköz kezelése
Eszköz beállítások
A Beállítások alkalmazással ellenőrizheti vagy módosíthatja myPOS Carbon
eszközének következő beállításait:
•

Nyelv – változtassa meg a készülék nyelvét. Felhívjuk figyelmét, hogy ez nemcsak
az eszköz felületét, hanem a kinyomtatott üzenetek (nyugták és jelentések)
nyelvét is befolyásolja.

•

Kapcsolat ellenőrzése – ellenőrizze a kapcsolatot a myPOS szerverrel

•

Kapcsolódás – változtassa meg eszközének kapcsolattípusát (WiFi és Bluetooth)

•

Hang – az eszköz hangerejének kezelése, vagy az eszköz hangjának be- vagy
kikapcsolása

•

Kijelző – beállíthatja a készülék kezdőképernyőjét (elrendezés és háttérkép),
módosíthatja az alvó állapot időt és a kijelző fényerejét

•

Memória és Tárhely – információkat szerezhet a memóriáról és a tárhelyről
(Rendszeradatok, Felhasználói adatok és Elérhető hely)

•

Teszt bizonylat nyomtatás

•

Az eszközről - információkat kaphat az eszköz nevéről, számlázási leírójáról, TIDjéről, a szoftver verziójáról és a frissítés utolsó dátumáról

•

Szoftver frissítés – ebben a menüben ellenőrizheti, hogy vannak-e elérhető
frissítések a rendszeralkalmazásokhoz, például myPOS operációs rendszer, App
Market, Fizetés alkalmazás, Beállítások). Tartsa naprakészen a szoftverét, hogy a
lehető legjobban kihasználhassa készülékét. A legújabb szoftververziók segítenek
a myPOS Carbon eszköz gyorsabb és hatékonyabb működésében, új funkciók
engedélyezésében, hibák kijavításában és a biztonsági rések megelőzésében.

•

Visszaállítás - állítsa vissza eszközét, és kezdje el használni egy másik Bolban vagy
myPOS fiókkal. Ne feledje, hogy ez visszaállítja az eszköz alapértelmezett
beállításait, és többé nem fog tudni fizetést elfogadni. A készülék újbóli
használatához ismét aktiválnia kell.
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Beállítások frissítése
A készüléknek a myPOS-fiókon keresztül végrehajtott módosításainak életbe
lépéséhez további frissítésre van szükség. Ezekben az esetekben értesítést kap a
konfiguráció frissítéséről. Csak annyit kell tennie, hogy megérinti az értesítést megnyílik a Beállítások alkalmazás. Érintse meg a Konfiguráció frissítése elemet, és
várja meg, amíg a frissítés letöltésre és telepítésre kerül.
Bizonyos
esetekben
konfigurációs
frissítéseket küld a myPOS az újonnan
kiadott funkciók és funkciók tekintetében.
Fontos a szoftver naprakészen tartása,
hogy a lehető legjobban kihasználhassa
készülékét.

Rendszerfrissítés
A myPOS Carbon Devices 6 rendszeralkalmazással rendelkezik:
• myPOS OS app
• AppMarket app
• Fizetések app
• Beállítások app
• Indító app
• myPOS Remote
Minden alkalommal, amikor új verzió érhető el az egyszer telepített alkalmazásokhoz,
értesítést kap.
Csak annyit kell tennie, hogy megérinti az értesítést, és megnyílik a Beállítások
alkalmazás. Érintse meg a Letöltés, majd a Telepítés elemet a frissítés telepítéséhez.

Log küldése a terminálról
Ha Logot szeretne küldeni a terminálról,
lépjen be a Beállítások alkalmazásba,
válassza az Névjegy lehetőséget, majd
nyomja meg a jobb felső sarokban
található 3 pontot. Ezt követően nyomja
meg a Log küldése gombot.
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APN Beállítások
1.
2.
3.
5.
6.
7.

8.
9.

Húzza le a Gyorsbeállítások lehetőséget, és kattintson a
Mobilhálózat ikonra
Válassza a TOVÁBBI BEÁLLÍTÁS lehetőséget
Nyomja meg a 3 pontot a jobb felső sarokban, és
válassza a Mobilhálózatok lehetőséget
Nyomja meg a + gombot a jobb felső sarokban
Adja meg az APN-beállításokat (az APN-beállításokat
kérje a hálózat üzemeltetőjétől)
Nyomja meg a 3 pontot a jobb felső sarokban, és
válassza a Mentés lehetőséget

Válassza a Hozzáférési pont nevek lehetőséget
Válassza ki a beírt APN-t
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Fizetések fogadása és még sok más
Beépített appok
myPOS Carbon készülékét 8 előre telepített alkalmazással kapja kézhez. Lássuk őket!
Fizetés app
Gyorsan, és biztonságosan fogadhat el a POS-fizetéseket. Kövesse nyomon
a tevékenységeket és készítsen jelentéseket. Nyomtatás helyett küldje el
elektronikusan (SMS-ben/Email-ben a bankkártyás fizetési bizonylatot)
Private Label GiftCard app
Csomagolja saját termékeit és szolgáltatásait ajándékba. Szabja személyre
és rendeljen saját ajándékkártyát myPOS fiókjából. Töltse fel a kártyát
pénzösszeggel, aktiválja és fogadjon el fizetéseket a saját márkás
ajándékkártyáival.
MO/TO Fizetési app
Távol van az ügyfél? Semmi gond. Ha igényelt már MO/TO hozzáférést, úgy
a kártya fizikális jelenléte nélkül is könnyedén fogadhat el kártyás
tranzakciókat. Kövesse nyomon a tevékenységeket és készítsen
jelentéseket.
Pénztárgép app
A myPOS intelligens eszközeit teljes körű pénztárgéppé alakíthatja a Register
App segítségével. (Ez a szolgáltatás Magyarországon nem váltja ki az online
pénztárgépet, így annak helyettesítésére a helyi törvényi sajátosságok miatt
nem alkalmas)
Feltöltés app
Töltsön fel feltöltőkártyákat, amelyeket világszerte 141 országban több mint 700
mobilszolgáltató kínál.

Beállítások app
Néhány érintéssel módosíthatja készüléke beállításait.

Fizetési kérelem app
Küldjön közvetlenül myPOS termináljáról fizetési kérelmet ügyfelének SMS-ben
vagy Email-ben. Legyen az ügyfél a világ bármely pontján, a kérelem megnyitását
követően azonnal és bizonságosan teljesítheti kifizetheti azt Önnek.
App Market
Kizárólag myPOS intelligens eszközökhöz tervezett üzleti alkalmazások tárháza.
Böngésszen további vállalkozást segítő alkalmazásokat, vagy töltse fel sajátját,
elérhetővé téve annak használatát mások számára is!
Az egyes alkalmazások funkcióiról részletes információkat talál a myPOS Carbon telepített alkalmazások
felhasználói útmutatójában.
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Fizetések elfogadása
A myPOS Carbon készüléke támogatja a mágnescsíkkal, CHIP-nel és PIN-kóddal történő
és érintés nélküli fizetéseket.

Chip kártyák
Ha a kártyának van CHIP-je, a kártya hozzáadására szolgáló képernyőn helyezze a
kártyát az alsó olvasóba úgy, hogy a CHIP a billentyűzet felé nézzen. Ha a kártyát az
eszköz nem ismeri fel, hibaüzenet jelenik meg. Az Chip kártyák általában PIN kódot
kérenk a tranzakció megerősítéséhez. Ha PIN kódra van szükség, megjelenik az ÍRJA BE
A PIN KÓDOT képernyő.
A myPOS Carbon eszköz a myPOS-szal való kommunikációval kezdeményezi a
tranzakció engedélyezési folyamatát. A Feldolgozás képernyő azt jelzi, hogy az
folyamat nem fejeződött be.
Ha a tranzakciót a kibocsátó jóváhagyja, megjelenik a „TRANZAKCIÓ JÓVÁHAGYVA”
megerősítő üzenet. Ekkor eltávolíthatja a kártyát az olvasóból, és visszaadhatja az
ügyfélnek.

Mágnescsíkos kártya
A mágnescsík kártyákat úgy húzza le, hogy a mágnescsík lefelé nézzen a myPOS Carbon
eszköz felső oldalán található olvasón keresztül..
Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van behelyezve, és a kártya alja
határozottan és egyenletes sebességgel fut. A kártya csúsztatásának sebessége nem
lehet túl lassú, mivel ez néha problémákat okozhat. Ha PIN kódra van szükség,
megjelenik az “ÍRJA BE A PIN” képernyő.
Ha chipkártyát próbál lehúzni, az alkalmazás megjeleníti a képernyőt, amely
utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kártyát be kell helyezni a
chipolvasóba.
A myPOS Carbon eszköz a myPOS-szal való kommunikációval kezdeményezi a
tranzakció engedélyezési folyamatot. A Feldolgozás képernyő azt jelzi, hogy a folyamat
nem fejeződött be. Ha a tranzakciót a kibocsátó megerősítő üzenete jóváhagyja: a
„TRANZAKCIÓ JÓVÁHAGYOTT” üzenet jelenik meg.

Érintésmentes kártyák
Tartsa a kártyát (vagy okostelefont) körülbelül 3 cm-rel a myPOS Carbon eszköz NFColvasója felett. Amikor az érintés nélküli olvasó felismeri a kártyát, a négy színű
jelzőfény villogni kezd. Ha a kártya sikeresen leolvasásra került, mind a négy jelzőfény
világítani kezd. Miután sípoló hangot hallott, eltávolíthatja a kártyát, és visszaadhatja
az ügyfélnek.
Ha a kártyához PIN-kód megadás szükséges, akkor megjelenik az ÍRJA BE A PIN KÓDOT
képernyő.
A fizetések elfogadásának részletes ismertetését a myPOS Carbon beépített
alkalmazások felhasználói útmutatójában találja.
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Kártya jelenléte nélküli (MO / TO) tranzakciók
elfogadása
A myPOS Carbon készülékével telefonon vagy e-mailben is elfogadhat betéti és hitelkártyás fizetéseket,
ügyfelei jelenléte nélkül. Kényelmes és időtakarékos a fizetés az eszközön lévő MO / TO alkalmazással. Csak
annyit kell tennie, hogy kitölti ügyfele kártya adatait és az esedékes összeget.
A my / POS Carbon beépített alkalmazások felhasználói útmutatójában
részletes utasításokat talál a MO / TO tranzakciók elfogadásáról.

Adjon el és fogadjon el fizetéseket a Sajátmárkás
GiftCard kártyákkal
A Private Label GiftCard alkalmazással feltöltheti és ellenőrizheti a GiftCardok egyenlegét. Az alkalmazás
előre telepítve van a myPOS Carbon eszközökre, és a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
•

Új GiftCard eladás – töltse fel a kártyát másodpercek alatt

•

GiftCard eladás törlése – törölje az értékesítést bármikor (ha a kártyát még nem aktiválták)

•

Ellenőrizze GiftCard egyenlegét

•

Fogadja el a fizetéseket, és adjon ki visszatérítéseket a Private Label GiftCard kártyákkal

•

Nyomon követheti a tevékenységet és jelentéseket készíthet

És van még ennél is több! A Private Label GiftCard kártyákkal fizethet az eszköz összes alkalmazásában.
Visszatérítéseket adhat ki és MO / TO tranzakciókat is végezhet.

Küldjön fizetési kérelmet
A Fizetési kérelem egy innovatív online fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfeleitől távol
is elfogadhasson. Küldhet fizetési kérelem linket SMS-ben vagy e-mailben is. A Fizetési kérelem
elküldéséhez csak meg kell adnia a címzett mobilszámát vagy e-mail címét, az összeget, és koppintson a
KÜLDÉS gombra. Generálunk és elküldünk egy fizetési linket az ügyfelének. Ügyfele rákattint a linkre, és a
fizetést egy biztonságos fizetés oldalon teljesítheti. Az összegeket azonnal jóváírjuk a myPOS e-pénz
számlájára.
A myPOS Carbon beépített alkalmazások felhasználói útmutatójában részletes útmutatás található a fizetési
kérelem elküldésének folyamatáról.

Feltöltés
A feltöltési szolgáltatás lehetővé teszi, hogy feltöltsön előre fizetett mobil szolgáltatást. Előzetesen csak
annyit kell tennie, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elegendő pénz van-e a számláján az adott
tranzakcióhoz. Ügyfele készpénzzel fizet, Ön pedig papíralapú vagy elektronikus nyugtát ad a
szolgáltatásról. Így működik:
•

Írja be az ügyél telefonszámát, amit fel szeretne tölteni

•

Válassza ki a szolgáltatót a listából

•

Válassza ki a feltölteni kívánt összeget

•

Ellenőrizze az összes részletet és erősítse meg

•

Azonnal jutalékot kap a myPOS-fiókjába

A feltöltésekkel kapcsolatos részletes utasításokat a myPOS Carbon beépített alkalmazások felhasználói
útmutatójában találja.
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Garancia és visszaküldési feltételek
Fontos: A termékre, beleértve a myPOS Carbon eszközt és a myPOS üzleti bankkártyát és
tartozékait is, nem vonatkoznak a fogyasztói védelmi törvények, ideértve a fogyasztóvédelemről
szóló EK irányelveket és a online értékesítési irányelveket sem. Ez a termék nem a fogyasztók
számára készült, Fogyasztó az a bármely természetes személy, aki saját foglalkozásán,
vállalkozásán, szakmáján vagy szakterületén kívüli céllal tevékenykedik. Ez a termék pénzügyi
szolgáltatásnak minősül, és szakemberként, egyéni vállalkozóként vagy árukat és
szolgáltatásokat más módon értékesítő, törvényes üzleti tevékenységet folytató természetes vagy
jogi személyek számára készült, áruk és szolgáltatások kifizetésének elfogadása céljából.

Garancia
•

A myPOS eszköz normál garancia ideje a vásárlás napjától számított 1 év.

•

A garancia nem terjed ki a kábelekre és egyéb tartozékokra, csatlakozókra, tápegységekre
vagy más eszközökre, csak is kizárólag a csomagban lévő myPOS terminálra és myPOS üzleti
kártyára (ha van).

Sérült vagy meghibásodott myPOS eszköz
cseréje
•

Az Ügyfél nem nyithatja fel a POS terminált, és nem is próbálhatja saját kezűleg megjavítani
azt. Az ilyen magatartás minden esetben vevő által okozott kárnak minősül és a szolgáltatót
mentesíti a visszaküldési szabályzatban szereplő kötelezettségek alól.

•

A vásárlás napjától számított 30 napon belül Önnek joga van a vásárlástól elállni és
visszaküldeni a korábban megvásárolt myPOS csomagot. Kérjük olvassa el visszaküldési
szabályzatunkat.

•

Néhány viszonteladó partnerünk biztosíthat támogatást meghibásodott vagy sérült
készüléke cseréjében. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot disztribútorával.
Amennyiben erre nincs mód, úgy kövesse a visszaküldési szabályzatban szereplő
útmutatást.

Kérjük, olvassa el a www.mypos.com/legal webhelyen elérhető visszaküldési irányelv teljes
szövegét, mielőtt regisztrálna a szolgáltatásra és aktiválná a myPOS csomagot.

Fontos: ártalmatlanítás
A myPOS Carbon eszközt, beleértve annak akkumulátorát, kábeleit vagy más
alkatrészeit, nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ha a myPOS
Carbon nem működik, javításra el kell küldenie a www.mypos.com/legal címen
elérhető visszaküldési irányelvek betartása mellett.

További információ
A rendelkezésre álló dokumentáció teljes listáját a következő oldalon találja:
https://mypos.eu/hu/devices/carbon
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