
Návod na používanie platobného 
terminálu VeriFone

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TERMINÁLU
Terminál zapneme stlačením a podržaním zeleného tlačidla. Zadáme heslo 666666. 
Zobrazí sa nám skrátené menu, ktoré je východiskovou obrazovkou. Terminál vyp-
neme stlačením a podržaním červeného tlačidla, terminál začne pípať a následne sa 
vypne. 

PRECHOD DO MENU
Kurzorom sa v skrátenom menu posunieme na možnosť MENU a potvrdíme zeleným 
tlačidlom. 

PREDAJ
V skrátenom menu vyberieme možnosť platba. Potvrdíme 
zeleným tlačidlom. Následne zadáme sumu. Pri zadávaní 
sumy dávame poroz na desatinnú čiarku, nakoľko zadá-
vame sumu z prava doľava. Potvrdíme zeleným tlačidlom 
a priložíme / vložíme kartu.  

MENU skrátené

PLATBA

MENU

KÓPIA POTVRDENKY

STORNO
V menu zvolíme možnosť hlavné menu a potvrdíme 
zeleným tlačidlom. Následne sa presunieme na položku 
storno a potvrdíme opäť zeleným tlačidlom. Terminál sa 
opýta, či chceme stornovať poslednú transakciu, pot-
vrdíme stlačením zeleného tlačidla. V prípade, že chceme 
stornovať inú ako poslednú transakciu, stlačíme červené 
tlačidlo a vypíšeme požadované údaje z potvrdenky o 
platbe. 

MEDZISÚČET / UZÁVIERKA 
V hlavnom menu sa sa presunemie na možnosť menu 
supervízora. Výber potvrdíme stlačením zeleného tlačidla. 
V menu supervízora si vyberieme operáciu, ktorú chceme 
vykonať. Medzisúčet slúži na skontrolovanie sumy 
zaplatenej cez terminál (neráta sa ako uzávierka). 
Uzávierka umožňuje prehľad transakcií za celý deň. Jej 
vykonanie je potrebné potvrdiť heslom 666666. Mesačná 
uzávierka zobrazuje prehľad za celý mesiac.    
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TEST LINKY
V hlavnom menu zvolíme možnosť konfiguračného menu 
a potvrdíme zeleným tlačidlom. Zvolením možnosti test 
linky môžeme otestovať funkčnosť spojenia terminálu 
so serverom. Prípadne vypnúť / reštartovať terminál. 
Zvyšné položky v menu slúžia pre technika v prípade 
servisného zásahu.
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