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 הוראות הפעלה מקוצרות למסוף אשראי

ega7000/Vega5000V 

 .8Fלחיצה ממושכת על המקש : הדלקת המכשיר

לפני תחילת יום עבודה יש לוודא בדף התקשורת היומי כי המסוף ביצע : חשוב מאוד*

רשימת )ברשימת החסומים האחרונה  ועודכן, א"עסקאות לשבלחת להפקדת תקשורת מוצ

 (.XXXXחסומים מספר 

, (תקשורת)5Fבמידה ולא בוצעה התקשרות יש לבצע תקשורת יזומה על ידי לחיצה על מקש 

 (.א"תקשורת לשב) 8ולאחר מכן על מקש 
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 :ביצוע עסקת חיוב

 .חיוב לקוח -"8"חצו על המקש ל. 8

 .לאישור" OK"חצו על המקש ול הקישו את סכום החיוב. 7

 (.ולמטה, הפס המגנטי כלפי המסוף)העבירו את כרטיס האשראי של הלקוח . 5

 .חיוב רגיל -8: סוג אשראי ובחר. 8

 .פלוס 53 -7                            

 .ומיםתשל -5                            

 .קרדיט -8                            

ולאחר מכן לבצע , יש להקיש מספר תשלומים, קרדיט/במידה ונבחרה עסקת תשלומים** 

 ".OK"לחיצה על המקש 

 .ר העסקה בשני העתקיםלבסוף יודפס שוב. 3

 יש להחתים את הלקוח ולרשום את מספר , פ הנחיות חברת האשראי"ע! שימו לב

 .וכמו כן לבדוק תעודה מזהה, הטלפון שלו

 המסוף יבצע תקשורת , במידה ונדרש אישור לביצוע העסקה מול חברת האשראי

ת במידה והעסקה מאושר(. תהליך ההתקשרות יוצג במסך)א לקבלת אישור "לשב

 .ומספר האישור" עסקה מאושרת"יודפס שובר העסקה עם ציון 

  יש להתקשר למוקד האישורים , "נא להתקשר לחברת האשראי"במידה ותוצג הודעה

לאחר קבלת האישור יש ללחוץ על המקש . של חברת האשראי ולבקש אישור לעסקה

"OK "יש להזין את מספר האישור  ".ידני"ולבחור את האופציה  ,להמשך הפעולה

 .בשנית" OK"ולאחר מכן להקיש 

  קה מחברת האשראימשמע אין אישור לביצוע העס, "סרוב"הודעה הבמידה ותוצג. 

 

 :ביטול עסקה אחרונה

 .(ביטול) "7" בצעו לחיצה על המקש .8

 (.1687)שו את הקוד הסודי יהק .7

להפסקת " X" או, על מנת לאשר את ביטול העסקה "OK"בצעו לחיצה על המקש  .5

 .הפעולה

 

 :זיכוי לקוח

 (.זיכוי" )5"בצעו לחיצה על המקש  .8

 .הקישו את הסכום בו תרצו לזכות את הלקוח .7

 .לאישור" OK"בצעו לחיצה על המקש  .5

 .הקישו את מספר הכרטיס אותו תרצו לזכות/ העבירו את כרטיס האשראי .8

 .חרו את סוג האשראיב .3

 (.1687)הקישו את קוד הסודי  .8

 .לאישור" OK"לחיצה על המקש לבסוף בצעו  .1
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 :ביצוע עסקה טלפונית

 

 .חיוב לקוח -"8"חצו על המקש ל. 8

 .לאישור" OK"חצו על המקש הקישו את סכום החיוב ול. 7

 .לאישור" OK"חצו על המקש ת מספר כרטיס האשראי ולאחר מכן להקישו א. 5

 .עסקה טלפונית -8: ביחרו. 8

 במידה והלקוח נמצא במקום אך כרטיס האשראי שלו לא נקלט)עסקת חתימה  -7              

 .(בקורא המגנטי או שאינו נמצא עימו                  

 .כמבוקש על הצג( ספרות 8)הקלידו את תוקף כרטיס האשראי . 3

 .חרו את סוג האשראיב. 8

 .תו אופן של ביצוע עסקת חיוב רגילהוהמשיכו בדיוק באו" OK"בצעו לחיצה על המקש . 1

להקליד את מספר תעודת  י המסופון"בעת חיוב הלקוח תתבקשו ע לעיתים! שימו לב** 

 .היו ערניים למופיע על הצג. הזהות של בעל כרטיס האשראי

 

 (:האשראי. לאחר קבלת אישור טלפוני ממוקד האישורים של ח) -ביצוע עסקה מאולצת

 

 .חיוב לקוח -"8"חצו על המקש ל. 8

 .לאישור" OK"חצו על המקש הקישו את סכום החיוב ול. 7

" OK"יש לבצע לחיצה נוספת על המקש ". הקש מספר/העבר כרטיס"על המסך יוצג . 5

 .לפני העברת הכרטיס

תן לכם מחברת עליכם להקיש את מספר האישור שני". הקש מספר אישור"על המסך יוצג . 8

 .לאישור" OK"מקש חצו על הלאחר מכן ל. האשראי

ולהמשיך מנקודה , כעת עליכם להעביר את כרטיס האשראי או להקיש את מספר הכרטיס. 3

 .זו באותו אופן של ביצוע עסקת החיוב

 

 :קיצורי מקשים

4F  >1  :ח עסקאות"הדפסת דו. 

4F  >2 :הדפסת העתק קבלה אחרונה. 

4F  >3 :ח תקשורת אחרון"הדפסת דו. 

4F  >4 :סיכומיםח "הדפסת דו. 
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לחצן פתיחת 

 מכסה

:הכנסת והחלפת גליל נייר  

.לרכישת גלילי נייר ניתן לפנות אלינו ולבצע הזמנה. יש להשתמש בנייר טרמי תקני! שימו לב  

.לחצו על לחצן פתיחת מכסה המדפסת. 8  

.הכניסו את גליל הנייר עם הצד החלק כלפי מעלה. 7  

.את מכסה המדפסתמשכו מעט מהנייר החוצה וסגרו . 5  

.לבדיקה וקידום נייר לחצו על לחצן קידום הנייר. 8  

 

 

 

 

 :בעיות ותקלות שכיחות

 .המכשיר אינו מצליח לבצע תקשורת: בעיה

 .ולוודא שהקו פנוי וזמין לשיחות יוצאות ,יש לבדוק את החיבור לקו הטלפון: פתרון

 ".פרמטרים/לעדכן חסומיםנא "בזמן ביצוע עסקה מופיע בצג : בעיה

 -עליכם להקיש על לחצן התקשורת. א"ע תקושרת חסומים מול שבהמסוף נדרש לבצ: פתרון

"5F " א"התקשרות לשב -"8"ולאחר מכן לבצע לחיצה על המקש. 

 .הצג כבוי: בעיה

 לחיצה ארוכהבצעו לאחר מכן . השנאי מחובר כראוי לחשמל ולמכשיריש לבדוק כי : פתרון

 (.כיבוי/הדלקה) 8Fעל הלחצן 

שאינו חשוף לפגיעה או , אנא הקפידו על מיקום המכשיר במקום בטוח ויציב! שימו לב*

 . שפיכת נוזלים

 .אובדן וחדירת נוזלים אינם מכוסים בתעודת האחריות, נזקי שבר

 

 !נשמח לעמוד לשרותכם בכל שאלה ובקשה 

 לשרות ולהזמנות אנא פנו למשרדנו

 311-883-3178  /  35-338-1688: 'טל

 35-335-1867: פקס

 36:53-86:33בשעות ' ה-'ימי א: שעות פעילות

 

 קידום נייר


