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Välkommen till Samport!
Tack för att du valt en terminal från Samport, vi hoppas du ska bli nöjd med
produkten! I denna terminalguide finns instruktioner för installation och
användning av din nya kortterminal. Vi rekommenderar dig att läsa igenom
den för att du ska få ut mest möjligt av terminalen.
Viktig information
Vid uppackning av terminalen bör den undersökas för att verifiera att den ej
har blivit manipulerad med. Det är vår rekommendation att denna procedur
genomförs med regelbunda intervall för att minimera risken för bedrägeri.
Undersök...
•
•
•
•

Att tangentbordet sitter fast
Att inga sladdar ni inte känner igen är anslutna till terminalen eller
sticker ut ifrån terminalen
Att det finns endast en magnetkortsläsare och en chipläsare
Att det inte sitter något framför chipläsaren eller magnetkortsläsaren

Terminalen känner av försök att öppna och manipulera den och visar då ett
meddelande på skärmen som säger ”Alert Irruption!”. Om detta sker så ska
terminalen ej användas. Ring vår support direkt på telefonnummer
08 - 400 15 400.
Vi rekommenderar att endast behörig personal får tillgång till terminallösenordet. Detta lösenord ger tillgång till terminalens mer känsliga
funktioner (t.ex. återbetalningar).
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Samport IWL250
Samport Wireless
GPRS/3G/Bluetooth
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Bild 1. Framsidan av terminalen
Layout terminal
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lucka för kvittopapper
Contactlessläsare
Färgskärm
Magnetkortsläsare
Funktionsknappar
Sifferknappar 0-9
Menu (meny-knapp)
Decimal (decimal-knapp)
Stop (avbryt-knapp)
Clear (rensa-knapp)
OK (ok-knapp)
Chipläsare

Samport IWL250

1
2
3
Bild 2. Baksidan av
terminalen
1. Batterikontakt
2. Batteri
3. SIM-kortshållare

Installation av GPRS/3G-terminalen
1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt.
2. Ta bort batteriluckan.
3. Ta bort plasten på batteriet, sätt in det i terminalen och anslut
batterikontakten.
4. Installera SIM-kortet (3) enligt bild 2. Observera att detta endast gäller
då eget SIM-kort ska användas.
5. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (1) enligt bild 1.
Se även kapitlet ”Byta kvittorulle”.
6. Sätt i strömkontakten i dockningsstationen och strömadaptern i ett
vägguttag.
7. Innan första uppstart bör terminalen laddas 4-6 timmar. Ladda terminalen genom att placera den i dockningsstationen.
8. Terminalen startas genom att trycka in OK-knappen i ca 2 sekunder vid
(11) enligt bild 1.
9. För att stänga av terminalen så skall Clear-knappen (10) och decimalknappen (8) hållas in i ca 2 sekunder.
10. Ställ ev. in APN (t.ex. internet.telia.se för Telia) i terminalens
administrations-meny. APN erhålles från teleoperatören. Observera att
detta endast gäller då eget SIM-kort ska användas.
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Dockningsstation Bluetooth/Ethernet
Bild 3. Docka framifrån

1

2

Bild 4. Docka underifrån
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1. Nätverksuttag (Ethernet)
2. Strömkontakt
3. Serieport för kassakoppling
Installation av Bluetooth-terminalen
1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt.
2. Ta bort batteriluckan.
3. Ta bort plasten på batteriet, sätt in det i terminalen och anslut
batterikontakten .
4. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (1) enligt bild 1.
5. Sätt i strömkontakten i dockningsstationen (2) enligt bild 3 och
strömadaptern i ett vägguttag.
6. Sätt i nätverkskabeln i dockningsstationen (1) enligt bild 3 och anslut
kabeln till ert nätverk.
7. Innan första uppstart bör terminalen laddas 4-6 timmar. Ladda
terminalen genom att placera den i dockningsstationen.
8. Terminalen startas genom att trycka in OK-knappen i ca 2 sekunder
vid (11) enligt bild 1.
9. För att stänga av terminalen så skall Clear-knappen (10) och decimalknappen (8) hållas in i ca 2 sekunder.
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Parkoppla terminal med Bluetooth dockningsstation
Obs! Detta behöver endast utföras om terminalen ska kopplas till en ny
dockningsstation. Terminalen är parkopplad med dockningsstationen när
den levereras.
1.
2.
3.
4.
5.

Sätt terminalen i dockningsstationen.
Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
Gå in på ”6 Inställningar” och välj ”6 Administration”.
Gå in på”2 Bluetooth” och välj därefter ”1 Parkoppla”.
Terminalen kopplas nu ihop med dockningsstationen och kan användas
tillsammans med denna.

Installation av kassakoppling
Portarna för kassakoppling finns endast på dockningsstationerna med
Ethernet eller Bluetooth.
1. Vänd på dockningsstationen och ta bort locket som sitter för de seriella
portarna.
2. Sätt i den seriella kabeln i COM0-porten (3) enligt bild 4.
3. Sätt terminalen på dockan.
4. Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
5. Gå in på ”6 Inställningar” och välj ”6 Administration”.
6. Gå in på “2 Dockstation” och välj därefter ”1 Anslut till dockstation”.
7. Terminalen kopplas nu ihop med dockningsstationen och kan användas
tillsammans med denna.
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Byta kvittorulle

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Lyft klaffen till kvittoluckan i pilens riktning.
Öppna luckan.
Sätt i kvittorullen enligt bild.
Se till att ha papper utrullat och stäng sedan luckan.

Uppdatera
För att uppdatera terminalens parametrar, gör följande:
1.
2.
3.
4.
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Tryck på Menu-knappen för att få fram menyn.
Gå in på ”6 Inställningar” .
Välj ”1 Uppdatera parametrar” följt av lösenord och ”OK”.
Terminalen uppdaterar nu alla parametrar.

Samport IWL250

Menyöversikt
1. Kortköp
2. Dagsavslut
3. Kvittokopia
4. Rapporter
5. Terminalinfo
6. Inställningar

1.

1. Köp
2. Köp+Kontant
3. Makulering
4. Retur
5. Inringt köp
6. Töm offlinekö

2. Dagsavslut
3. Kvittokopia
4. 1. Granska
2. Totaler
3. Transaktionslista
4. Kassörrapport
5. Terminalinfo
6. 1. Uppdatera parametrar
2. Uppdatera mjukvara
3. Språk
4. Diagnostik
5. Debugkvitto
6. Administration
7. Återställ

6.3

1. English
2. Svenska
3. Norsk
4. Dansk
5. Suomi
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Kortbetalning
För att utföra en kortbetalning, gör följande:
1. Starta kortbetalningen genom att antingen sätta kortet, med chipet
uppåt, in i chipkortsläsaren eller gå in menyn och välj ”1 Kortköp” och
därefter ”1 Köp”. Om kortet har chip, men magnetkortläsaren används,
ber terminalen kunden att sätta in kortet i chipkortsläsaren.
2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta
med ”OK”.
3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av ”OK”.
Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Om  dricksfunktionen ej är
aktiverad behöver totala beloppet ej anges.
4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av ”OK”. (För signaturköp välj
funktionsknappen längst till höger ”F4 – Ej kod”.)
5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden.
6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den
som underlag.
Tryck på knappen ”Clear” för att rensa inmatningar av enstaka tecken.
För att avbryta transaktionen, tryck ”Stop” och ta ut kortet från chipkortsläsaren. Vid kommunikationsproblem frågar terminalen automatiskt om
transaktionen ska göras offline, se inringt köp för mer info.
Dagsavslut
För att rapportera in dagsavslutet, gör följande:
1. Tryck på knappen ”Menu” och välj ”2 Dagsavslut”.
2. Ange lösenord och tryck på”OK”.
3. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag.
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Makulering
Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag
som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om kortbetalningen
inte är utförd under samma dag måste istället en återbetalning göras.
För att makulera en kortbetalning, gör följande:
1.
2.
3.
4.

Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
Gå in på ”1 Kortköp” och välj ”2 Makulering”.
Ange lösenord och tryck på”OK”.
Skriv in kvittonummer på det kvitto som ska makuleras och avsluta
med ”OK”.
5. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja ”Ja” med ”OK”.
6. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av och ge till
kunden.
Återbetalning
För att utföra en återbetalning, gör följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
Gå in på ”1 Kortköp” och välj ”3 Retur”.
Ange lösenord och tryck på ”OK”.
Ange belopp att återbetala.
Sätt i kortet i chipkortsläsaren om det har chip eller dra kortet i
magnetkortsläsaren.
6. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge
till kunden.
7. Spara butikens kopia av kvittot.
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Inringt köp
1. Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
2. Gå in på ”1 Kortköp” och sedan ”4 Inringt köp”.
3. Ange lösenord och tryck på”OK”.
4. Mata in basbeloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta
med ”OK”.
5. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och
avsluta med ”OK”.
6. Sätt i/dra kortet som ska debiteras.
7. Be kunden slå in PIN-kod följt av ”OK”.
8. Kontakta bank via telefonnumret som visas för att få godkännandekod,
avsluta med ”OK”.
9. Ange godkännandekod och tryck på ”OK”.
10. Kvitto skrivs ut; en kopia till butiken och en till kunden.
11. Be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det.
Extra kopia av kvitto
För att skriva ut en extra kopia på det senaste kvittot igen:
1. Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
2. Gå in på ”3 Kvittokopia”.
3. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden.
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Extra funktionalitet
Kontakta er återförsäljare för hjälp med att aktivera nedanstående tjänster.
Dessa ändringar genomförs enkelt i vår återförsäljarportal.
Ören på/av
Det finns möjlighet att stänga av öresinmatning på terminalen.
PIN-kvitto
Aktiveras om dubbla kvittoutskrifter önskas vid köp med Chip & PIN.
Ändring av kvittouppgifter
Kassörfunktion
Efter aktivering matas kassörID in i början av varje köp.
Drickshantering
Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där
dricks eller garderobsavgifter förekommer. Transaktionerna kan ej justeras i
efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs.
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Samport ICT250
Samport Position
Stationär terminal
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Bild 1. Framsidan av terminalen
Layout terminal
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lucka för kvittopapper
Contactless-läsare
Färgskärm
Magnetkortsläsare
Funktionsknappar
Sifferknappar 0-9
Menu (meny-knapp)
Decimal (decimal-knapp)
Stop (avbryt-knapp)
Clear (rensa-knapp)
OK (ok-knapp)
Chipläsare

Samport ICT250

3
4

1
2

5

Bild 2. Baksidan av terminalen
1.
2.
3.
4.
5.

Modemkontakt (används ej)
Strömkontakt
Serieport för kassakoppling
Nätverksuttag (Ethernet)
Kontakt för Samport Duo

Installation av terminalen
1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt.
2. Ta bort den övre plastluckan och anslut nätverkskabeln som följer
med i lådan.
3. Installera Samport Duo-kabeln (om Samport Duo-lösningen ska
användas).
4. Sätt i A/C-strömadaptern  i strömkontaktsuttaget på terminalen och
koppla i strömkabeln i A/C-strömadaptern och en väggkontakt. Sätt
tillbaka plastluckan och vänd på terminalen.
5. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (1) enligt bild 1. Se
även kapitlet ”Byta kvittorulle”.
6. Huvudmenyn nås genom att trycka ”Menu”.
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Installation av MagicBox

1

Bild 3.
Kablar från
MagicBox

2

3
4

Bild 4.
MagicBox

5

6

Bild 5.
MagicBox

7

Installation av MagixBox genomförs endast när terminalen ska
kassakopplas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koppla in kontakten i modemuttaget på terminalen (1) i bild 2.
Koppla in strömkontakten i uttaget på terminalen (2) i bild 2.
Koppla in Ethernetkontakten i Ethernetporten på terminalen (4) i bild 2.
Koppla in den seriella kontakten i COM-porten på terminalen (3) i bild 2.
Koppla in strömadaptern.
Koppla in den seriella kassakopplingskabeln i porten och anslut sedan
kabeln till kassan.
7. Koppla in nätverkskabeln och sedan den andra änden i
nätverksutrustningen.
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Byta kvittorulle

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Lyft klaffen till kvittoluckan i pilens riktning.
Öppna luckan.
Sätt i kvittorullen enligt bild.
Se till att ha papper utrullat och stäng sedan luckan.

Uppdatera parametrar
För att initiera/uppdatera terminalens parametrar, gör följande:
1.
2.
3.
4.

Tryck på Menu-knappen för att få fram menyn.
Gå in på ”6 Inställningar” .
Välj ”1 Uppdatera parametrar” följt av lösenord och ”OK”.
Terminalen uppdaterar nu alla parametrar.
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Menyöversikt
1. Kortköp
2. Dagsavslut
3. Kvittokopia
4. Rapporter
5. Terminalinfo
6. Inställningar

1.

1. Köp
2. Köp+Kontant
3. Makulering
4. Retur
5. Inringt köp
6. Töm offlinekö

2. Dagsavslut
3. Kvittokopia
4. 1. Granska
2. Totaler
3. Transaktionslista
4. Kassörrapport
5. Terminalinfo
6. 1. Uppdatera parametrar
2. Uppdatera mjukvara
3. Språk
4. Diagnostik
5. Debugkvitto
6. Administration
7. Återställ
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6.3

1. English
2. Svenska
3. Norsk
4. Dansk
5. Suomi

Samport ICT250

Kortbetalning
För att utföra en kortbetalning, gör följande:
1. Starta kortbetalningen genom att antingen sätta kortet, med chipet
uppåt, in i chipkortsläsaren eller gå in menyn och välj ”1 Kortköp” och
därefter ”1 Köp”. Om kortet har chip, men magnetkortläsaren används,
ber terminalen kunden att sätta in kortet i chipkortsläsaren.
2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta
med ”OK”.
3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av ”OK”.
Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Om  dricksfunktionen ej är
aktiverad behöver totala beloppet ej anges.
4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av ”OK”. (För signaturköp välj
funktionsknappen längst till höger ”F4 – Ej kod”.)
5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden.
6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den
som underlag.
Tryck på knappen ”Clear” för att rensa inmatningar av enstaka tecken.
För att avbryta transaktionen, tryck ”Stop” och ta ut kortet från chipkortsläsaren. Vid kommunikationsproblem frågar terminalen automatiskt om
transaktionen ska göras offline, se inringt köp för mer info.
Dagsavslut
För att rapportera in dagsavslutet, gör följande:
1. Tryck på knappen ”Menu” och välj ”2 Dagsavslut”.
2. Ange lösenord och tryck på”OK”.
3. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag.
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Makulering
Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag
som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om kortbetalningen
inte är utförd under samma dag måste istället en återbetalning göras.
För att makulera en kortbetalning, gör följande:
1.
2.
3.
4.

Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
Gå in på ”1 Kortköp” och välj ”2 Makulering”.
Ange lösenord och tryck på ”OK”.
Skriv in kvittonummer på det kvitto som ska makuleras och avsluta
med ”OK”.
5. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja ”Ja” med ”OK”.
6. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av och ge till
kunden.
Återbetalning
För att utföra en återbetalning, gör följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
Gå in på ”1 Kortköp” och välj ”3 Retur”.
Ange lösenord och tryck på ”OK”.
Ange belopp att återbetala.
Sätt i kortet i chipkortsläsaren om det har chip eller dra kortet i magnetkortsläsaren.
6. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge till
kunden.
7. Spara butikens kopia av kvittot.
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Inringt köp
1. Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
2. Gå in på ”1 Kortköp” och sedan ”4 Inringt köp”.
3. Ange lösenord och tryck på”OK”.
4. Mata in basbeloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta
med ”OK”.
5. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och
avsluta med ”OK”.
6. Sätt i/dra kortet som ska debiteras.
7. Be kunden slå in PIN-kod följt av ”OK”.
8. Kontakta bank via telefonnumret som visas för att få godkännandekod,
avsluta med ”OK”.
9. Ange godkännandekod och tryck på ”OK”.
10. Kvitto skrivs ut; en kopia till butiken och en till kunden.
11. Be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det.
Extra kopia av kvitto
För att skriva ut en extra kopia på det senaste kvittot igen:
1. Tryck på knappen ”Menu” för att få fram menyn.
2. Gå in på ”3 Kvittokopia”.
3. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden.
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Extra funktionalitet
Kontakta er återförsäljare för hjälp med att aktivera nedanstående tjänster.
Dessa ändringar genomförs enkelt i vår återförsäljarportal.
Ören på/av
Det finns möjlighet att stänga av öresinmatning på terminalen.
PIN-kvitto
Aktiveras om dubbla kvittoutskrifter önskas vid köp med Chip & PIN.
Ändring av kvittouppgifter
Kassörfunktion
Efter aktivering matas kassörID in i början av varje köp.
Drickshantering
Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där
dricks eller garderobsavgifter förekommer. Transaktionerna kan ej justeras i
efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs.
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Tjänster
Samport Service & Repair Plus
Tjänsten innebär utökad support och möjlighet att få en ersättningsterminal utskickad inom 24 timmar vardagar i händelse av påvisat hårdvarufel i terminalen. Samport står för alla kostnader om terminalen går
sönder (såvida felet på terminalen inte är kundskada, i vilket fall reparationskostnader tillkommer).
Samport Wireless
GPRS-terminaler som skickas från Samport har möjlighet att levereras med
ett SIM-kort installerat och klart att använda. Detta SIM-kort kan endast
användas i Samports terminaler. Korten är enhanced (extra tåliga) och stödjer roaming mellan operatörer utanför Sverige för att ge en högre driftsäkerhet vid driftstörningar eller dålig täckning.
Samport Web Manager
I detta webbverktyg finns möjlighet att följa upp dina transaktioner, ta ut
olika typer av rapporter och genomföra t.ex. återbetalningar.
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IWL250 tillbehör

Stativ
Med ett stativ till terminalen kan den
monteras fast på disken, vilket leder till
mindre slitage på terminalen och dess
kablar. Stativet går att vrida 270 grader
samt att vinkla upp och ner. Det finns
även möjlighet att dölja kablarna inuti
stativet.

Kvittorullar 50 st
Samports originalkvittorullar är av god
kvalitet och har en arkivbeständighet på
minst 7 år. Utöver blankt papper har vi
kvittorullar som uppfyller Skatteverkets
krav på förtryckt text ”EJ KVITTO PÅ KÖP”.

Magic box
Används för att koppla terminalen seriellt
till en kassa.
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ICT250 tillbehör

Laddningsdocka + kabel
Med den utökade dockan kan en seriell
kassakoppling göras.

Kvittorullar 50 st
Samports originalkvittorullar är av god
kvalitet och har en arkivbeständighet på
minst 7 år. Utöver blankt papper har vi
kvittorullar som uppfyller Skatteverkets
krav på förtryckt text ”EJ KVITTO PÅ KÖP”.

12V/24V strömadapter för bil/lastbil
Med Samports strömdadapter för bil kan
terminalen laddas i bilen.

Reservbatteri
Extra batteri till din terminal.
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Frågor & Svar
Fråga: Vad är ett kommunikationsfel?
Svar:

Terminalen kan ge meddelandet kommunikationsfel när den inte
kan ansluta till internet. Detta kan bero på mobiltäckningen på
terminaler som använder SIM-kort, eller bredbandsanslutningen för
terminaler med fast uppkoppling. De flesta kommunikationsfel kan
lösas genom att starta om både terminal samt ev. kringutrustning
såsom router eller modem.

Fråga: Varför stänger min mobila terminal av sig själv efter en stunds
inaktivitet?
Svar:

Terminalen kan ha en vilolägesfunktion inställd. Om du vill stänga
av denna inställning kan du kontakta din återförsäljare.

Fråga: Vad betyder meddelandet ”ECR-fel: Kontrollera utrustning”?
Svar:
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Meddelandet tyder på att kommunikationen mellan kassa och
terminal har brutits. Kontrollera sladdar samt starta om terminal
och kassa. Om felet kvarstår kontakta din återförsäljare.

Lathund

Funktion

Snabbval

Köp
Köp+Kontant
Retur
Makulering
Kopia på senaste kvitto
Dagsavslut
Uppdatera parametrar
Välja språk

Tryck ”OK” och mata in belopp
Tryck ”Menu” + ”1” + ”2”
Tryck ”Menu” + ”1” + ”4”
Tryck ”Menu” + ”1” + ”3”
Tryck ”Menu” + ”3”
Tryck ”Menu” + ”2”
Tryck ”Menu” + ”6” + ”1”
Tryck ”Menu” + ”6” + ”3”
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