
Mielőtt elkezdené használni a myPOS Combo fizetési terminált, regisztráljon a 
www.mypos.com oldalon, ahol ingyenes e-pénzszámlát kap, és aktiválhatja myPOS 

Combo eszközét.

1. Kifizetések fogadása 
A zöld gomb (O) megnyomásával lépjen a Kifizetés képernyőre, és adja meg a tranzakció összegét. A 
megerősítéshez nyomja meg a zöld gombot (O). Az ügyfél kártyájától függően helyezze a kártyát az alsó 
leolvasóba, húzza le, illetve tartsa a kártyát vagy a mobiltelefont az NFC-leolvasó fölé a kifizetés 
feldolgozásához.

2. Tranzakció érvénytelenítése
Csak a legutóbbi kifizetési vagy visszatérítési tranzakció érvényteleníthető.
Tranzakció érvénytelenítéséhez lépjen a főoldalra, és nyomja meg a Menü gombot. Válassza ki az 
Utolsó tranzakció érvénytelenítése menüpontot, és erősítse meg a zöld gombbal (O).

3. Visszatérítés indítása
A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot. Válassza ki a Visszatérítés menüpontot, és 
erősítse meg a zöld gombbal (O). Írja be a visszatérítés összegét, majd nyomja meg a zöld gombot 
(O) a megerősítéshez. Helyezze be, húzza le vagy tartsa a kártyát vagy okostelefont az 
NFC-leolvasó fölé és ha szükséges, adja meg a PIN-kódot.

ezzel a forradalmian új mobilterminállal biztonságosan fogadhat hitelkártyás és bankkártyás 
�zetéseket!

Az induláshoz kövesse az alábbi lépéseket:

Gratulálunk myPOS Combo eszköze megvásárlásához 



4. Nyugta kiállítása
A myPOS Combo fizetési terminál a sikeres tranzakciót követően automatikusan kinyomtatja a nyugta 
kereskedői példányát. 3 másodperc elteltével az eszköz kinyomtatja a nyugta vevői példányát.

5. A feltöltés menete
A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot, majd nyomja meg a Mobilfeltöltés lehetősége. Adja 
meg a mobilszámot az országhívószámmal együtt, és a zöld gombbal (O) erősítse meg. Válassza ki a 
vevő szolgáltatóját, és adja meg vagy válassza ki a feltöltés összegét. Erősítse meg a zöld gombbal (O). 
Ezt követően megjelennek a tranzakcióval kapcsolatos információk.

6. Kifizetési kérelem küldése
A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot, majd nyomja meg a Kifizetési kérelem küldése 
gombot. Írja be az igényelt összeget, és erősítse meg a zöld gombbal (O). Adja meg az ügyfél 
mobilszámát országhívószámmal együtt, és a zöld gombbal (O) erősítse meg. Adja meg a kifizetési 
kérelem lejárati dátumát, és erősítse meg a zöld gombbal (O). Írja be a címzett nevét (opcionális), és 
erősítse meg a zöld gombbal (O). Adja meg a kifizetés okát (opcionális), és erősítse meg a zöld 
gombbal (O). Megjelennek az elküldött Kifizetési kérelem adatai. A képernyőről történő kilépéshez 
koppintson bármelyik gombra.

7. A POS-szoftver frissítése
Ez rendkívül egyszerű! Értesítést kap, amikor frissítés érhető el. Ezután csak az alábbi lépeseket 
kell követnie:

Nyomja meg a „FUNC” gombot, majd válassza ki a „Szoftverfrissítés" menüpontot. Az eszköz 
automatikusan elindítja a frissítések keresését, letölti és telepíti őket. Ezután nyomja meg 
bármelyik gombot az eszköz leállításához, majd kapcsolja be újra, és máris élvezheti a javult 
funkciókat!

További információra van szüksége? Látogasson el a mypos.com GYIK oldalára


