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Pay—Mobile Manual

Indledning.
I denne manual fi nder du vejledninger 
til din Pay—Mobile kort terminal (A920).

Vi har også samlet vejledninger og 
guides i vores online hjælpecenter.

Gå til help.loomispay.com eller scan 
QR-koden med dit mobilkamera.
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Pay—Mobile / Kom godt i gang

Overblik.
Pay—Mobile er vores transport able 
kort terminal med indbygget kasseap-
parat og betalingsmodul.

I pakken får du:
1x PAX A920 Pro salgsterminal

1x USB oplader

1x Opladningskabel (1 m)

6x Kvitt eringsrulle (én er allerede isat) 

1x Hurt ig installationsvejledning

1x Brugsanvisning

Kontaktløs

Sænk volumen

Skærm

USB opladning

Kontaktløs

Kamera

Øg volumen

Start knap

Indgang til betalingskort 

Låg til kvitt eringsprinter

Batt erilåg
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Pay—Mobile / Kom godt i gang

Installér din 
hardware.
Start med at tilslutte strøm, og 
tænd derefter for din kortterminal.

Hold tænd/sluk-knappen nede for 
at slukke for terminalen. 
Tryk derefter på Sluk.

Hold tænd/sluk-knappen nede for 
at genstarte terminalen. 
Tryk derefter på Reboot.

1. Tilslut strømkablet til bagsiden af docken, 
tilslut den til en stikkontakt, og oplad derefter 
kortterminalen ved at placere den i docken.

3. Hold start knap på højre side nede for at 
starte kortterminalen.

2. Du kan også oplade din kortterminal ved at 
tilslutte strømkablet direkte i kortterminalens 
venstre side. 

4. Appen starter automatisk, når korttermina-
len er startet op.
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Pay—Mobile / Kom godt i gang

Opret 
forbindelse 
til WiFi.
Alle kortterminaler leveres med 
et 4G simkort. Vi anbefaler, at du 
tilslutter kortterminalen til WiFi for 
en mere stabil forbindelse.

1. Tryk på indstillingshjulet nederst på 
Log ind-skærmen.

3. Tryk derefter på tilbagepilen i menuen for at 
vende tilbage til Log ind-skærmen.

2. Klik på knappen WiFi, og opret 
forbindelse til dit netværk.
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Åbn bagklappen, isæt kvitteringsrullen og luk derefter bagklappen. 

Pay—Mobile / Kom godt i gang

Kvitteringsrulle.
Én kvitteringsrulle er allerede i 
terminalen. Følg instruktionerne til 
højre for at udskifte kvitteringsrulle. 
Der medfølger i alt 6 kvitteringsruller.

Vil du bestille flere kvitteringsruller? 
Kontakt os på +45 70 26 42 42
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Pay—Mobile / Kom godt i gang

Tilføj 
produkter.
For at tilføje produkter anbefaler vi, at du 
sidder ved en computer og besøger vores 
Hjælpecenter. Der fi nder du instruktioner 
om, hvordan du tilføjer produkter 
gennem Loomis—Pay port alen.

Indtast help.loomispay.com/add-
products i din browser, og du vil blive ført  
direkte til den rigtige vejledning.
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Pay—Mobile / Ved dagens start 

Log ind.
Appen vises automatisk, når 
terminalen er tændt. Hvis du har 
ændret koden i Loomis—Pay 
portalen, skal du logge ind med den 
kode, du har oprettet.

Ellers skal du bruge kode 1234. Tryk 
derefter på knappen Log ind.
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Pay—Mobile / Ved dagens start 

Åbn kassen.
Når der er logget ind på kasseapparatet, 
vil du se information om, hvornår den 
seneste kasseafstemning er foretaget.

For at åbne kassen og starte et nyt salg, 
tryk på Start kasse.
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Pay—Mobile / Ved dagens start 

Kassebeholdning. 
Når du har åbnet kassen, vil du se 
dette vindue. Her skal du angive hvilken 
kassebeholdning, du starter dagen med.

Hvis du starter dagen med 0 DKK i 
kontanter, skal du indtaste 0 og trykke 
på OK.

Hvis du derimod har en kassebeholdning 
på 1000 DKK, skal du indtaste 1000 og 
trykke OK.

Kasseapparatet er nu åbent og kan 
bruges til salg.
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Pay—Mobile / I løbet af dagen 

Hovedmenu.
Til højre ser du et eksempel på, 
hvordan kassen kan se ud.

Betaling Udskriv seneste bon

Slet alt

Varenummer

Tekstsøgning

Tilføj note

Hvordan åbner jeg indkøbskurven? Hvordan åbner jeg funktionsmenuen?

Gem ordre

Udskriv en kopi af den 
seneste kvittering.

Fjern alle produkter fra 
indkøbskurven.

Søg efter et produkt ved 
hjælp af varenummeret.

Søg efter et produkt ved 
hjælp af produktnavn.

Kan bruges til at notere en 
kommentar til en ordre.

Tryk på pilen i bunden for at åbne 
og lukke indkøbskurven.

Tryk på den runde knap i nederste 
højre hjørne. 

Kan du ikke se nogen produkter på din kortterminal? Gå til side 
12 for at lære mere om, hvordan du kan tilføje produkter til 
Loomis—Pay portalen.

Gem ordren uden at fuldføre 
den. Kan herefter findes 
under Ordrer i sidemenuen.

Ordrerabat
Indtast et tal og tryk derefter på 
Rabat DKK eller Rabat%.
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Sidemenu.

Pay—Mobile / I løbet af dagen 

For at få adgang til kassemenuen skal du 
trykke på de hvide bjælker øverst til venstre.

Kasse Borde

Ordrer Afstemning

Åbn pengeskuffe

Fejl rapportering

Indstillinger

Log ud

Vend tilbage til kassens hovedmenu. Her 
kan du også opdatere kassen, hvis der er 
foretaget ændringer i kassemenuerne.

Kan bruges til at modtage ordrer til et bord. 
En ordre til et bord kan kun tilgås herfra.

Få overblik over alle åbne såvel som 
afsluttede ordrer.

Se dagens salg, afslut dagens salg og 
administrér din kassebeholdning.

Bruges til at åbne pengeskuffen hvis en 
er tilsluttet.

Kan bruges til at rapportere fejl. 

Kassens og terminalens indstillingsmenu.

Log brugere ud af kassen.
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Pay—Mobile / I løbet af dagen 

Betaling.
For at aktivere betalingsmenuen skal du trykke 
på knappen ... i nederste højre hjørne og trykke 
to gange på den ønskede betalingsmetode. 

Udskriv ubetalt bon

Split regning

Valuta

Ordre rabatgrupper

Ordre rabat Tilføj note Gem ordre

Udskriver en ubetalt bon, der kan vises til 
kunden ved behov.

Fordel regningen ud på flere.

Skift valutaen for betalingen for at gøre 
det lettere for turister og rejsende. 

Kan bruges til at tilbyde faste rabatter på 
et bestemt beløb eller procent.

Indtast et tal og tryk derefter på 
Rabat DKK eller Rabat%.

Kan bruges til at notere en kommentar til 
en ordre.

Gemmer ordre. Kan herefter findes under 
Ordrer i sidemenuen.
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Pay—Mobile / I løbet af dagen 

Modtag en 
betaling.
Sørg for, at alle produkter er i 
indkøbskurven, før du fort sætt er.

1. Tryk på knappen i nederste højre hjørne.

3. Tryk på Print eller Afslut for at udskrive en 
kvitt eringskopi.

2. Vælg betalingsmetode ved at trykke på 
Kontant eller Kreditkort  to gange.



Pay—Mobile / I løbet af dagen 

1. Åbn hovedmenuen, tryk på Ordrer.

3. Tryk på Returordre.

2. Tryk på fanen Afslutt et og tryk på den 
bestilling, du vil refundere. 

4. Indtast din PIN-kode, og tryk på OK.
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Foretag en 
tilbagebetaling.
Du kan nemt lave en refundering 
direkte ved kassen. Følg vejledningen 
til højre for at lære hvordan. 
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5. Vælg hvilke produkter, der skal refunderes 
ved at klikke på varerne.

6. Tryk på knappen ... i nederste højre hjørne 
og vælg betalingsmetode.

7. Vælg betalingsmetode ved at trykke to 
gange på knappen.

8. Tilbagebetalingen er gennemført .

dk.kundeservice@loomis.com
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Pay—Mobile / Ved dagens afslutning

Udbetalinger.
Alle betalinger, der er foretaget, kan nemt 
fi ndes i Loomis—Pay port alen.

Gå til admin.loomispay.com/payouts i din 
browser og log ind med dine oplysninger. 

Du kan læse mere om, hvordan udbetalinger 
fungerer på help.loomispay.com/payouts.

dk.kundeservice@loomis.com



Pay—Mobile / Ved dagens afslutning

1. Åbn menuen og tryk på Afstemning. 

3. Tryk på Afstem kasse.

2. Indtast din pinkode, og tryk på OK.

4. Tryk på Luk og afslut dag.

26
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Afstem 
kasse.
Vi anbefaler, at du afstemmer din 
kasse sidst på dagen. Det vil gøre det 
let for dig og forenkle dit regnskab.
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5. Brug talknapperne til at indtaste 
kassebeholdningen. Tryk på OK.

6. Tryk på Afstem. Afstemningen køres 
automatisk og start er derefter igen ved kassen.

dk.kundeservice@loomis.com
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Pay—Mobile / Ved dagens afslutning

Udskriv 
Z-rapport .
Det er nemt at printe en Z-rapport  
fra din kasse. Følg instruktionerne 
til højre. 1. Åbn menuen og tryk på Afstemning. Tryk 

derefter på Afstemninger.

3. Vælg en afstemning fra listen. Klik på 
Udskriv styksalg.

2. Indtast din pinkode, og tryk på OK.
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Pay—Mobile
Support

Find flere instruktioner på help.loomispay.com 
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Pay—Mobile / Support

Kontakt os.
Vores support besvarer alle typer 
spørgsmål. Ring eller send os en e-mail for 
at komme i kontakt med vores support.

Åbningstider 

Telefon

Email

Man - fre 08:00 - 16:00

+45 70 26 42 42

dk.kundeservice@loomis.com
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Pay—Mobile / Support

dk.kundeservice@loomis.com

FAQ.
Hvordan tilføjer/redigerer jeg produkter? Hvordan henter jeg salgsrapporter?

Hvordan aktiverer jeg drikkepenge? Hvordan registrerer jeg et bord på kasseapparatet?

Hvordan aktiverer jeg MobilePay?

Besøg help.loomispay.com/add-products for detaljerede 
vejledninger i at tilføjelse af produkter.

Log ind på admin.loomispay.com. Vælg Salgsrapport. 
Udfyld det ønskede tidsrum og tryk på eksportknappen.

Kontakt vores kundeservice for at aktivere 
drikkepengefunktionen i din kasse. Det er nemmest at 
kontakte os på +45 70 26 42 42, men det er også muligt at 
sende en mail til dk.kundeservice@loomis.com.

Gå til help.loomispay.com og søg efter bordservice i 
søgefeltet. Du vil derefter se en artikel med mere information 
om, hvordan du opretter sektioner og tabeller til sektionerne.

Kontakt vores support, når din aftale om MobilePay 
Point of Sales aftale er oprettet. Du kan skrive til os på 
dk.kundservice@loomis.com eller ringe på +45 70 26 42 
42. Husk at have dit CVR eller virksomhedsnavn klar.
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Pay—Mobile / Support 

Vedligeholdelse.
Kasseapparatet er følsomt over for 
stød og fugt, så prøv at undgå at 
kort terminalen tabes eller spildes på. 
Rengør kasseapparatet regelmæssigt.

— Brug en mikrofi berklud ved rengøring af 
skærmen for at undgå ridser.

— For at fjerne støv skal du bruge en tør 
klud eller mikrofi berklud.

— Ved rengøring af spild og plett er brug 
en mikrofi berklud, som er let fugtet med 
enten vand eller skærmrens, som er 
produceret til formålet.



33Find fl ere instruktioner på help.loomispay.com 

dk.kundeservice@loomis.com

Vil du vide mere om andre produkter fra Loomis—Pay? Ring os på +45 70 26 42 42. 

Pay—Desk Pro Køkkenprinter Pengeskuff e – Pro 549 kr/md (ekskl. moms) 3.450 kr (ekskl. moms) 575 kr (ekskl. moms)
Desk Pro er robust bygget, let at bruge og fungerer 
som både et kassesystem og en betalingsterminal.

Send automatisk ordrer til køkkenet eller baren, 
og print med høj hastighed.

Modtag kontante betalinger og opbevar 
kontanterne på en sikker måde i en rummelig 
og sikker pengeskuff e med 4 seddelrum, 8 
møntrum og 2 kvitt eringsrum.
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